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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 4  
 

Днес 16 декември 2013 г. от 16:30 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха  всички 17 общински съветника. От Общинска 
администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев и секретаря на общината г-жа 
Ивона Кънчева-Савова.  

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като констатира 
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на заседанието в 
залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред : 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№ 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската 
пътна мрежа в община Елена - път VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 
„Палици - Чакали“, път  VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”, сключен между Държавен фонд 
„Земеделие” и община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за изказване по 

внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ ЗА” – 17,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор 
№ 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската 
пътна мрежа в община Елена - път VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 
„Палици - Чакали“, път  VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”, сключен между Държавен фонд 
„Земеделие” и община Елена. 

                                                                                                             Вн.:Кмета на общината 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за издаване Запис на 
заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 04/321/01642 
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път 
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VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - Чакали“, път  VTR3113 
„Мийковци - Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 
издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 
г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 04/321/01642 
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път 
VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - Чакали“, път  VTR3113 
„Мийковци - Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена, като 
уточни, че съгласно сключения договор община Елена има право на авансово плащане в размер до 
50 % от първоначално одобрената финансова помощ. Стойността на сключения договор е в размер 
на 5 545 020.32 (пет милиона петстотин четиридесет и пет хиляди и двадесет лв. и 32 ст.) лв. 
Сумата, която община Елена може да получи като авансово плащане е в размер на 50% от 
първоначално одобрената финансова помощ или 2 772 510,16 (два милиона седемстотин 
седемдесет и две хиляди петстотин и десет лв. и 16 ст.) лв., за което следва да се издаде запис на 
заповед в размер на 3 049 761.18 (три милиона четиридесет и девет хиляди седемстотин шейсет и 
един лв. и 18 ст.) лв. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 17 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване 
предложението за издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 
от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 
04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община 
Елена - път VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - Чакали“, път  
VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ” ЗА”  
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ” ЗА”  
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ” ЗА”  
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ” ЗА”  
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ” ЗА”  
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ” ЗА”  
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ” ЗА”  
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ” ЗА”  
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ” ЗА”  
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ” ЗА”  
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ” ЗА”  
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ” ЗА” 
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ” ЗА”  
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ” ЗА”  
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ” ЗА”  
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ” ЗА”  
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ” ЗА” 

 
“ ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 150 / 16.12.2013 г. 
 

Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
„ Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от 
общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, 
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път VTR2076 „Палици - Чакали“, път  VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”, сключен между 
Държавен фонд „Земеделие” и община Елена. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01642 от 
14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 
04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община 
Елена – път VTR3086 „Елена-Блъсковци-Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - Чакали“, път 
VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”, сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван 
от изпълнителния директор Мирослав Николов Николов, 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 3 212 894.30 (три милиона двеста и дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и 
четири лв. и 30 ст.) лв. за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 04/321/01642 от 14.12.2013 г., по мярка 321 на Програмата 
за развитие на селските райони 2007-2013 за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и 
реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR3086 
„Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици - Чакали“, път  VTR3113 
„Мийковци - Игнатовци”, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, съгласно Приложение № 1. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена г-н Валентин 
Гуцов закри 14-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, Районна 
прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.  
 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ                                             
Председател на                                                        
Общински съвет ЕЛЕНА  
 
 
 
Изготвил протокола:  
Станислава Кабакова  
 Гл.специалист ОбС 


