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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: Поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на 

заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена изпълнява проект „Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за 

децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, съгласно административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020 (ОПРР), № от ИСУН BG 16 RF OP 001 - 5.001 - 0002 - С01, 

№ РД-02-37-161 / 19.12.2017 г. 

Съгласно методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. 

и на основание чл. 16, т. 3 от Раздел IV. Плащане, техническо и финансово отчитане от 

административния договор, авансово плащане се извършва след представяне на запис на 

заповед в полза на договарящия орган за размера на аванса, както и решение на 

съответния общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението, посочено в 

записа на заповед. 

Допустимото авансово плащане е в размер до 34 850.10 лв., представляващо до 35% от 

стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по 

ОПРР. 

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, Общински съвет Елена 
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1. Дава съгласие за поемане на задължение за стойността на авансовото плащане по 

проект „Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с 

увреждания и техните семейства в община Елена“ съгласно административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 (ОПРР), № от ИСУН BG 16 RF OP 001 -

5.001 - 0002 - С01, № РД-02-37-161 / 19.12.2017 г. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да подпише запис на заповед в полза на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, управляващ 

орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., за сумата от 

34 850.10 лв., съгласно Приложение E1 - IV, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция УТОС 

18.06.2018, 16:15 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


