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изх.№ РД.01.02 - _____ / 10.12.2015 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Промяна на срока за предявяване на плащанията по Запис на заповед във връзка 

с авансово плащане по проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” 

Елена 2015” 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена изпълнява проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” 

Елена 2015” по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” и има подписан 

договор с програмния оператор, Министерство на културата. Общински съвет Елена е взел 

Решение № 84 / 30.07.2015 г., с което е упълномощил кмета на община Елена да подпише запис 

на заповед, обезпечаваща авансовото плащане по проекта. 

С писмо № 24-10М-36 / 02.11.2015 г. сме уведомени за удължаване срока на проекта до 

31.07.2016 година. Във връзка с това е необходимо да бъде променен срока на записа на заповед 

така, че да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 2 месеца, т.е. 

да бъде със срок до 30.09.2016 година. 

Във връзка с гореизложеното и съгласно изискванията на Програмния оператор по Програма БГ 

08 „Културно наследство и съвременни изкуства” и клаузите на Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № 24-10-М4-149 от 01.07.2015 год., подписан между Община Елена и 

Министерството на културата, 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, във връзка с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 24-10-

М4-149 от 01.07.2015 г. за реализация на проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър 

балкански свят” Елена 2015” по мярка „Малка грантова схема „Представяне и достигане до 

широката общественост на съвременното изкуство и култура”, сключен между Община Елена и 

Министерство на културата в качеството му на Програмен оператор по Програма БГ 08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, представлявано от Боил Банов и Владимир 

Вълков, Общински съвет - Елена: 



 2 

  

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

разноски, със срок на плащане 30.09.2016 г., платим на предявяване, в полза на 

Министерство на културата, Договарящ орган по Проект „Фестивал на модерното 

изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015” по Програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства” в размер на 23 052.60 евро (двадесет и три хиляди петдесет и две евро 

и 60 цента) с левова равностойност 45 086.97 лв. (четиридесет и пет хиляди осемдесет и 

шест лева 97 стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М4-149 от 01.07.2015 год., по мярка Малка 

грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното 

изкуство и култура”, съгласно Приложение № 1 към настоящото Решение.  

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

получи лично оригиналния вариант на издадения предходен Запис на заповед, обезпечаващ 

авансовото плащане по горецитирания договор. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


