
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

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

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 99 / 30.07.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 30.07.2015 г. 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаващ 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 т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна  

агенция  в  размер  на 119 416,46 лв. (сто и деветнадесет хиляди четиристотин и 

шестнадесет лв. и 46 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия 

ДДС към 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 ДДС към авансово плащане по договор № 04/226/00318 от 

15.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


