
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/60-26, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02-_____ / 10.05.2014 г. 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Учредяване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция за Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

От председателя на Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена е депозирана 

в община Елена молба с вх. № РД.02.03-59/09.05.2014 г. за съдействие и внасяне пред 

Общински съвет - Елена на предложение за учредяване на банкова гаранция в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

договор № 04/321/01600 от 11.12.2013 г.  

Народно читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена има сключен договор  с 

Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони, 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”.  

Общата стойност на договора е в размер на 383 538.47 лв. с включен ДДС, 319 615.39 лв. 

без включен ДДС. 

За оптималното изпълнение на проекта, в срок до 10.06.2014 г., е необходимо 

Читалищното ръководство да кандидатства за авансово плащане в размер до 50 на сто от 

стойността на одобрената финансова помощ по проекта (без включен ДДС) или 159 807.70 

лв. 

За обезпечаването му са допустими две възможности: Банкова гаранция в полза на РА в 

размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който 

най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря 

за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на 

помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане. 
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Допусната е възможност за кандидатстване за авансово плащане с представяне на банкова 

гаранция, при която наредител да е трето лице, различно от ползвателя на помощта по 

одобрения проект. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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: 

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. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 


