
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 
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изх.№ РД.01.02 - 140 / 10.09.2015 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 № 04/321/01642 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”. 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена има сключен Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. Държавен фонд 

“Земеделие” за реализация на проект № 04/321/01642 „Обновяване и развитие на населените 

места в община Елена”.  

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. 

Избрани изпълнители, респективно сключените договори от община Елена са както следва: 
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№ 

Вид на дейностите по проекта, вкл. Общи 

разходи за подготовка на проекта (за 

консултанти, инженери, архитекти и т.н.) 

Стойност 

на 

възлагане - 

само за път 

VTR3086 

Размер на 

ДДС 

Изпълнител /доставчик/ на 

одобрените 

разходи, съгласно представените 

договори, фактури, платежни 

документи 

  ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ 

1 Изпълнение и отчитане на проекта 39387.00 7877.40 "Евро Партнърс консулт" ООД 

2 
Авторски надзор по време на 

строителството 
8800.00 1760.00 "Алве консулт" ЕООД 

3 
Средства за информираност и публичност - 

3 билборда 
980.00 196.00 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД 

4 Независим строителен надзор 26707.00 5341.40 "Пътинвест-инженеринг" АД 

5 
Обект 1 - път VTR 3086 /ІІІ-551/ Елена - 

Блъсковци - Дърлевци 
2215299.42 443059.88 

"Пътни строежи - Велико 

Търново" АД 

6 Непредвидени разходи за СМР 110764.97 22152.99 
"Пътни строежи - Велико 

Търново" АД 

7 
Консултантски договор за разработка на 

Заявление и комплектоване на проекта 
9800.00 1960.00 "Евро Партнърс консулт" ООД 

  Общо: 2411738.39 482347.68   

50% (заявката е към авансово плащане) 241 173,84  

За обезпечаване на 110%  265 291,22  

 

Забележка: На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки е прекратена 

процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка  с обект: “Строителство”, 

Предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на проект  № 

04/321/01642, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена“ 

за Обособени позиции № 2: За обект 2 - път VTR 2076 /VTR 1075/ Палици - Чакали /VTR 

1074/ от км 0+000 (1+756,70) до км 1+756,70 (0+000) и № 3: За обект 3 - път VTR3113 

/VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци - Игнатовци, участък от км 0+000 до км 2+455. 

 

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 № 

04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен фонд „Земеделие” за реализация на проект № 

04/321/01642, 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  



 3 

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. 

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. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

Изготвил, инж. Д. Иванова – директор УТОС ___________ 09.09.2015 г./16:15 часа 
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З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 
 

 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 265 291,22 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 265 291,22 лв. 

(двеста шейсет и пет хиляди двеста деветдесет и един лв. и 22 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 № 04/321/01642 от 

14.12.2013 г., сключен между община Елена и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 

агенция. 

 

 

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

 

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

 

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

 


