ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№11
Днес 17 септември 2015 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 13 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха г-жа Росинка Георгиева, г-н Симеон Кънчев, д-р Георги Пеев и г-жа Стефка
Костадинова. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж.Дилян
Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината
г-жа Ивона Кънчева-Савова, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов, след като
констатира необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от
23.12.2010 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126
"Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на
Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община
Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от
14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642
"Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена
- път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път
VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от
15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна
агенция и община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от
23.12.2010 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126
"Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на
Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община
Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от
14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642
"Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена
- път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път
VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от
15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна
агенция и община Елена.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
В залата влизат общинските съветници д-р Георги Пеев и г-н Симеон Кънчев.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 16.09.2015 г. от 17.00 часа предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г., като го подкрепят с 3 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от
23.12.2010 г.:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
отсъства
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 123 / 17.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
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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 изпълнение на Договор
04/322/00461 от 23.12.2010 г. сключен с Държавен фонд “Земеделие” за реализация на
проект № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 119 033,16 лв. (сто и деветнадесет хиляди и тридесет и три лв. и
16 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС към извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/322/00461 от
23.12.2010 г. сключен с Държавен фонд “Земеделие” за реализация на проект №
04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена.
2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от
03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на социалната
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в
кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от
03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на социалната
инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в
кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 16.09.2015 г. от 17.00 часа предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по
мярка 321 за Проект 04/321/01126 "Подобряване на социалната инфраструктура в община
Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена,
сключен между Община Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126
"Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на
Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена, сключен между Община
Елена и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
отсъства
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 124 / 17.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 „Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в
УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, сключен между Община Елена и ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция
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 изпълнение на Договор №
04/321/01126 от 03.10.2012 г. за изпълнение на Проект 04/321/01126 „Подобряване на
социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ
ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 31 910,83 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и десет лв. и
83 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС към извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 04/321/01126 от
03.10.2012 г., сключен с Държавен фонд “Земеделие” за реализация на проект №
04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез
изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”.
2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд
"Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци
Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд
"Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци
Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 16.09.2015 г. от 17.00 часа предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за
реализация на проект № 04/321/01642 "Рехабилитация и реконструкция на участъци от
общинската пътна мрежа в община Елена - път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци",
път VTR 2076 "Палици - Чакали", път VTR3113 "Мийковци - Игнатовци".
като го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от
14.12.2013 г. с Държавен фонд "Земеделие" за реализация на проект № 04/321/01642
"Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена
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- път VTR 3086 "Елена - Блъсковци Дърлевци", път VTR 2076 "Палици - Чакали", път
VTR3113 "Мийковци - Игнатовци":
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
”ЗА”
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
отсъства
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125 / 17.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с
Държавен фонд „Земеделие” за реализация на проект № 04/321/01642
„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община
Елена - път VTR3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“, път VTR2076 „Палици Чакали“, път VTR3113 „Мийковци - Игнатовци”
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 изпълнение на Договор №
04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие” за реализация на проект №
04/321/01642, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 265 291,22 лв. (двеста шейсет и пет хиляди двеста деветдесет и
един лв. и 22 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС към
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие” за реализация на проект №
04/321/01642 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена.
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2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за
Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между
Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за
Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между
Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
Стефан Минчев - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и
икономически въпроси“ към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на
свое заседание проведено на 16.09.2015 г. от 17.00 часа предложението за издаване на
запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово
плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267
„Първоначално залесяване на неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд
„Земеделие“ – разплащателна агенция и община Елена, като го подкрепят с 3 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от
15.04.2013 г. по мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна
агенция и община Елена:
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
отсъства
4 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
5 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ
”ЗА”
6 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
7 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА
”ЗА”
8 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
9 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
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14
15
16
17

АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

”ЗА”
”ЗА”
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
отсъства

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 126 / 17.09.2015 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по
мярка 223 за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”,
сключен между Държавен фонд „Земеделие” - разплащателна агенция и община
Елена
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 изпълнение на Договор №
04/223/00267 от 15.04.2013 г., сключен с Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна
агенция за реализация на проект № 04/223/00267 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна
агенция в размер на 98 928,34 лв. (деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и
осем лв. и 34 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС към
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
04/223/00267 от 15.04.2013 г. сключен с Държавен фонд “Земеделие” за реализация на
проект № 04/223/00267 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.
2. Възлага на кмета на Община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС към авансово плащане по договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Елена
г-н Валентин Гуцов закри 11-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:15 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
Изготвил протокола:
Станислава Кабакова
Мл.експерт „АТО на ОбС“
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