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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за обезпечаване на авансово 

плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със своя Заповед № РД-09-931 / 21.11.2016 Министърът на земеделието и храните е 

одобрил общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с 

изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица” и подписано Споразумение № РД 50 - 140 

/ 21.10.2016 г., сключено между Министерство на земеделието и храните / Дирекция 

„Развитие на селските райони” в качеството на управляващ орган на Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020, от една страна, и „Местна инициативна 

група общини Елена и Златарица“, от друга. Размерът на безвъзмездната финансова 

помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” е 651 900  лв. за целия период на изпълнение на 

Стратегията. 

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 и чл. 7, ал. 3 от Наредба №1 / 22.01.2016 г., е дадена възможност 

местната инициативна група (МИГ) да получи авансово плащане в размер до 50% от 

стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по 

подмярката. Авансовото плащане се допуска след предоставяне на Заявка за плащане по 

образец с включени приложения към нея, които включват представяне на запис на заповед 

по образец в размер 100% от стойността на авансовото плащане, издадена от 

публичноправен орган в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция 

(изискването е визирано в чл. 7, ал. 6 от Наредбата). 
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Стойността на авансово плащане се намалява с размера на осигурения от МИГ финансов 

ресурс за управление на стратегията за ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на 

стратегията по подмярка 19.2, който е в размер на 20 000 лв. 

 Двете общини Елена и Златарица поемат обезпечаване на аванса в съотношение 

съответно 60% към 40% от стойността на сумата, която е 305 950 лв. За община Елена 

същата възлиза на 183 570 лв., а за община Златарица - на 122 380 лв. 

Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на 

споразумението за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца. Приключването 

на изпълнението на Стратегията, определен в чл. 4, ал. 2 от Споразумение № РД 50 - 140 / 

21.10.2016 година е 30.06.2023 година, съответно записът на заповед следва да бъде със 

срок 30.12.2023 година. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” и 

подписано Споразумение № РД 50 - 140 / 21.10.2016 г., сключено между Министерство на 

земеделието и храните / Дирекция „Развитие на селските райони” в качеството на 

управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020, от 

една страна, и „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, от друга, 

Общински съвет Елена 

1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд „Земеделие” -

Разплащателна агенция, в размер на 183 570 лв. (Сто осемдесет и три хиляди 

петстотин и седемдесет лв.) за обезпечаване на 60% от заявения размер на 

авансово плащане по Заповед № РД-09-931 от 21.11.2016 г. на Министъра на 

земеделието и храните във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и 

Златарица”, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане съгласно Заповед № РД-09-931 / 21.11.2016 г. 

на Министъра на земеделието и храните, и да ги представи пред Държавен фонд 

„Земеделие” -Разплащателна агенция. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


