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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 136 / 25.10.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 25.10.2018 г. 

 

 

 

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

„Земеделие”, обезпечаващ 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 № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на 

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

енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие”. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и 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 внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен 

между община Елена, седалище и адрес на управление 5070 гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, ЕИК по БУЛСТАТ 000133762, идентификационен номер по 

ДДС № BG000133762, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

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

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  928 186,33 лв. (деветстотин двадесет и осем хиляди сто осемдесет и 

шест лв. и 33 ст.) 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 № 

04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена с 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“. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


