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Изх.№ РД.01.02 - _____ / 04.06.2014 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Министерство на регионалното развитие във връзка с авансово плащане по проект 

„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа 

дестинация Елена - Лясковец - Златарица”   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена има сключен договор № BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г. с 

Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, в качеството ѝ на управляващ орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие“. Предмет на договора е реализация на проект „Развитие на 

атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена - Лясковец 

- Златарица”. 

Съгласно чл.4, т.4.1 от Договора – „Плащания, техническо и финансово отчитане“, 

община Елена има право на авансово плащане в размер на 161 649.53 лв, представляващи 

35% от първоначално одобрената финансова помощ по проекта.  

Съгласно чл. 4, т. 4.2 от Договора, авансово плащане се допуска след представяне на запис 

на заповед по образец за стойността на авансовото плащане. Издаването на запис на 

заповед може да стане след одобряване с нарочно решение на Общинския съвет. Срокът за 

предявяване на плащанията по записа на заповед трябва да покрива период от два месеца 

след изтичане на крайния срок за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова 

помощ. 

Община Елена, в съответствие с Решение № 155 / 15.11.2012 г. на Общински съвет Елена, 

е издала съответен запис на заповед със срок на валидност до 13.07.2014 г. Поради 

удължаване срока за изпълнение на договора до 04.08.2015 г., необходимо е да бъда 

издаден нов запис на заповед със срок на валидност до 04.10.2015 г.  

Във връзка с гореизложеното и съгласно изискванията на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие” и клаузите на Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/015, подписан между Община Елена и 
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Министерство на регионалното развитие на 13.08.2012 г., предлагам на Общински съвет 

Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

местната администрация, Общински съвет – Елена 

1.  Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предяваване в полза на Министерство на регионалното 

развитие / Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие – 

Главна дирекция „Програмиране на региолното развитие” в размер на 161 649.53 лв 

(сто шестдесет и една хиляди шестотин четиридесет и девет лева и 53 ст.) за 

обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г. по мярка ‘Подкрепа за 

развитие на регионалния продукт и маркетинг на дестинациите”; 

2. Задължава кмета на община Елена, при предоставяне на новия Запис на заповед, 

да получи лично оригиналния вариант на издадения на 15.11.2012 г. предходен Запис 

на заповед, обезпечаващ авансово плащане по горецитирания договор за 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

Изготвил:  

 

Соня Димитрова, координатор проект 

03.06.2014 г., 15:30 ч. 


