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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 54 / 25.04.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 4 / 25.04.2013 г. 
 
Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 
Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция във връзка с авансово 
плащане по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 
от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.9 от Наредба № 22 от 
07.07.2008 г.  „За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ 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 № 04/223/00267 от 
15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи”, 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 Румен Андонов Порожанов, Общински 
съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Елена да  подпише  Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” - Разплащателна  агенция  в  размер  на 318 494 лв. (триста и 
осемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева кръгло) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 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 № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. и 
да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 


