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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 50 / 16.05.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 16.05.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Учредяване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 

1863” - гр. Елена 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.т. 10 и 24, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Договор № 04/321/01600 от 

11.12.2013 г. за подпомагане на проект № 04/321/01600 „Ремонт и реконструкция на 

обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище „Напредък 

- Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите услуги”, 

сключен между Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. 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 изпълнителен директор, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Елена да учреди банкова гаранция в полза на Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - 

Елена - 1863” - гр. Елена в размер на 175 788.47 (сто седемдесет и пет хиляди 

седемстотин осемдесет и осем лв. и 47 ст.) лева, обезпечаваща 110% от заявения 

размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

04/321/01600 от 11.12.2013 г. по мярка 321 “Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013 г., за подпомагане на проект № 04/321/01600 „Ремонт и реконструкция 

на обществена сграда за предоставяне на културни услуги - Народно читалище 

„Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена, за подобряване и обогатяване на 

предлаганите услуги”. 

2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия за 

учредяване на банковата гаранция. 

Приложение: Образец на банкова гаранция. 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 



 


