ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 129 / 24.10.2013 г.
ПРОТОКОЛ № 11 / 24.10.2013 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. по мярка
226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от
ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на превантивни
дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии,
стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между Община Елена и ДФ „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 на Фонда,, Общински съвет – Елена

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 2 145,00 лв. (две хиляди сто четиридесет и пет лв.) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/226/00318 от 15.04.2013 г.
по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” от ПРСР 2007-2013 г. за Проект 04/226/00318 „Въвеждане и подобряване на
превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските
горски територии, стопанисвани и управлявани от община Елена чрез изграждане на
високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение”, сключен между
Община Елена и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 2 145,00 лева

Днес, .............................. год., в гр. Елена, Дилян Стефанов Млъзев, с ЕГН 6910015300,
лична карта № 641569570, издадена на 04.01.2011 год. от МВР - гр. Велико Търново, с
постоянен адрес: гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски” № 19А, в качеството си на Кмет
на Община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски” № 24,
БУЛСТАТ 000133762, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и
безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да
заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в
гр.София, бул.”Цар Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от ВрИД
Изпълнителния директор - Васил Георгиев Грудев (изписват се трите имена на изпълняващия
длъжността изпълнителен директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед),
сумата от 2 145,00 лева, (две хиляди сто четиридесет и пет лв.).
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN
BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие”
- Разплащателна агенция.
Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след
изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор № 04/226/00318 от
15.04.2013 г., сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция.

Дата на издаване: ...................................................
Място на издаване: ................................................
Подпис на издателя: ..............................................

