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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 община Елена в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция 

на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на 

мерки за енергийна ефективност“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 04.12.2017 г. община Елена сключи договор с Държавен фонд “Земеделие” за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/2/00469 

„Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с 

внедряване на мерки за енергийна ефективност“. 

Първоначално одобрената финансова помощ, въз основа при кандидатстването 

документи, е в размер на 1 912 132.06 лв. Срокът на сключения договор или времето за 

извършване на инвестицията е 36 месеца от датата на подписване на договора за 

предоставяне на финансовата помощ. 

Ползвателят може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на 

одобрената финансова помощ по проекта при условията на чл. 14 от Наредба № 12 от 

25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г., издадена от Министъра на 

земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г., в сила от 2.08.2016 г., изм. и доп., 

бр. 70 от 9.09.2016 г., в сила от 9.09.2016 г., бр. 64 от 8.08.2017 г., в сила от 8.08.2017 г):  
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„Чл. 14 (3) Авансово плащане се допуска при ползвателите, които се явяват 

възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки не повече от два пъти за 

периода на изпълнение на проекта, при следните условия: 

а) до 12 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта само за 

разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, като 

авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 на сто от стойността на одобрената 

финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след съгласуване на 

обществената поръчка от РА и вписване на избрания изпълнител в договора за 

предоставяне на финансова помощ; 

б) разликата до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта 

след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с 

РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания 

изпълнител; 

в) сборът от размера на авансовото плащане по букви „а“ и „б“ не трябва да надхвърля 

50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.“ 

В Приложение № 1 към Договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. е вписан избраният 

изпълнител за предоставените консултантски услуги по подготовка на проекта, за която 

дейност следва да бъде подадена заявка за получаване на авансово плащане. Стойността 

на одобрените за финансиране разходи за конкретната дейност е 17 863.65 лв. 

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 чл. 14, ал. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, в изпълнение на Договор № 04/07/2/0/00469 от 

04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, 

сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие“, Общински съвет Елена: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Елена да  подпише  Запис  на заповед 

(Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение), без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  

17 863.65 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин шейсет и три лева и шейсет и пет 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/2/00469 

„Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с 
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внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и 

ДФ „Земеделие”. 

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

получаване на авансовото плащане по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. и да 

ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция „УТОС“ 

08.12.2017 г., 10:20 ч. 

 


