
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

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

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 

 

изх.№ РД.01.02 - 142 / 14.09.2015 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

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. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Елена има сключен Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. с Държавен фонд 

“Земеделие” - Разплащателна агенция за реализация на проект № 04/223/00267 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи”.  

Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Държавен 

фонд „Земеделие” през 2015 г. извършва плащания за финансиране на разходи за данък 

върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

Редът за финансирането на разходите е следният: 

1. Държавен фонд „Земеделие” финансира разходи за ДДС към авансово, както и при 

междинно и окончателно плащане по съответния проект;  

2. След като Държавен фонд „Земеделие” одобри всяка проведена от общината тръжна 

процедура за избор на изпълнител, разходите за ДДС ще се финансират в размер до 20% от 

одобрената сума към заявката за авансово плащане, която е в размер до 50% от одобрените 

разходи по проекта. 

Избраните изпълнители, респективно сключените договори от община Елена са както 

следва: 

mailto:obshtina@elena.bg


Вид на дейностите по проекта, вкл. 

Общи разходи за подготовка на 

проекта (за консултанти, инженери, 

архитекти и т.н.) 

Одобрена  

субсидия 

(лв., без 

ДДС) 

сключен 

договор, 

стойност (лв. 

без ДДС) 

стойност 

ДДС (лв.) 

Изпълнител 

/доставчик/ на 

одобрените 

разходи, съгласно 

представените 

договори, фактури, 

платежни документи 

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ 

Широколистни: при наклон по-голям 

от 10.
0
 градуса. Обекти с 

идентификационни номера на 

имотите по акт за собственост: 

062007, 074031, 128015 и 180002 в с. 

Беброво; 031002, 052001 и 053017 в с. 

Блъсковци; 076011 в с. Бойковци; 

043687 в гр. Елена; 041030 в с. 

каменари; 074007, 075009, 075014 и 

075018 в с. Константин; 023004 в с. 

Марян; 054011 в с. Мийковци; 090001, 

074103, 122012 и 126008 в с. Средни 

колиби, 138045, 051001 и 052001 в с. 

Шилковци. 

362 784,54 

883 298,56 176 659,71 ДЗЗД „Еколандшафт“ 

Широколистни: при наклон по-малък 

или равен на 10.
0
 градуса. Обекти с 

идентификационни номера на 

имотите по акт за собственост: 074001 

и 172005 в с. Беброво; 040021 и 

053521 в с. Блъсковци; 176044 и 

177026 в гр. Елена; 018040 в с. Илаков 

рът; 057024 в с. Руховци и 091085 в с. 

Средни колиби. 

191 976,00 

разходи за попълване 1 година 53 927,45 

разходи за попълване 2 година 53 927,45 

разходи за попълване 3 година 53 927,45 

Разходи за отглеждане - 1 година - 3 

пъти 
51 892,84 

Разходи за отглеждане - 2 година - 3 

пъти 
51 892,84 

Разходи за отглеждане - 3 година - 2 

пъти 
34 602,00 

Разходи за отглеждане - 4 година - 1 

път 
17 260,27 

Разходи за отглеждане - 5 година - 1 

път 
17 260,27 



Изготвяне на технологични планове 

за широколистни култури: при наклон 

по-голям от 10,0 градуса за обекти с 

идентификационни номера на 

имотите по акт за собственост: 

062007, 074031, 128015 и 180002 в с. 

Беброво; 031002, 052001 и 053017 в с. 

Блъсковци; 076011 в с. Бойковци; 

043687 в гр. Елена; 041030 в с. 

каменари; 074007, 075009, 075014 и 

075018 в с. Константин; 023004 в с. 

Марян; 054011 в с. Мийковци; 090001, 

074103, 122012 и 126008 в с. Средни 

колиби, 138045, 051001 и 052001 в с. 

Шилковци. 

12 000,00 

16 050,00 3 210,00 
„В. В. Консулт“ 

ЕООД 

Изготвяне на технологични планове 

за широколистни култури: при наклон 

по-малък или равен на 10,0 градуса за 

обекти с идентификационни номера 

на имотите по акт за собственост: 

074001 и 172005 в с. Беброво; 040021 

и 053521 в с. Блъсковци; 176044 и 

177026 в гр. Елена; 018040 в с. Илаков 

рът; 057024 в с. Руховци и 091085 в с. 

Средни колиби. 

4 050,00 

Общо: 905 501,11 899 348,56 179 869,71   

 

При кандидатстване за възстановяване на разходите за ДДС, общината следва да представи 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен 

фонд „Земеделие” - РА - в оригинал, издадена от кмета на общината, за обезпечаване на 

110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договора за 

отпускане на финансова помощ, за срока на договора, удължен с шест месеца. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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: 

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. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 



З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 
 

 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 98 928,34 лева 

 

 

Днес, .............................. год., в гр. Елена, Дилян Стефанов Млъзев, с ЕГН 6910015300, 

лична карта №  641569570, издадена на 04.01.2011 год. от МВР - гр. Велико Търново, с  

постоянен  адрес:  гр.  Елена,  ул. „Стоян Михайловски” № 19А, в качеството си на Кмет на 

Община Елена, област Велико Търново, ул. „Иларион Макариополски” № 24, БУЛСТАТ 

000133762, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се 

задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар 

Борис III” № 136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор - Румен 

Андонов Порожанов (изписват се трите имена на изпълняващия длъжността изпълнителен 

директор на Фонда към датата на издаване на записа на заповед), сумата от 98 928,34 лв. 

(деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и осем лв. и 34 ст.). 

 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN 

BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 

изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор № 04/223/00267 от 

15.04.2013 г., сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция. 

 

 

Дата на издаване: ................................................... 

 

Място на издаване: ................................................ 

 

Подпис на издателя: .............................................. 

 
 


