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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 114/26.07.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9/26.07.2012 г. 
 
 

Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция 
 
 

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.12, ал.ал.9 и 10 от Наредба 
№ 24 от 29.07.2008 г. „За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.“, чл. 56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО) № 1974/2006 на Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ № 
04/322/00461 от 23.12.2010 г. по мярка 322 за Проект № 04/322/00461 “Обновяване и 
развитие на населените места в община Елена”, сключен между община Елена и ДФ 
„Земеделие” - Разплащателна агенция, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Елена да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платим на предявяване, в полза на ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна  агенция  в  размер  на  628 447.60 лв. (шестстотин двадесет и осем 
хиляди четиристотин четиридесет и седем лв. и шейсет ст.) за обезпечаване на 110 % от 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/322/00461 от 
23.12.2010 г. по мярка 322 за Проект № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на 
населените места в община Елена”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, съгласно Приложение № 1; 

2. Задължава кмета на община Елена, при предоставяне на новия Запис на 
заповед, да получи лично оригиналния вариант на издадения предходен Запис на 
заповед към заявка за авансово плащане вх. № 04/322/00461/1/01 от 18.03.2011 г.         
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