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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 175 / 29.12.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 18 / 29.12.2016 г. 

 

 

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

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за обезпечаване на 

авансово плащане във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с изпълнението на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини Елена и 

Златарица” и подписано Споразумение № РД 50 - 140 / 21.10.2016 г., сключено между 

Министерство на земеделието и храните / Дирекция „Развитие на селските райони” в 

качеството на управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

2014 - 2020, от една страна, и „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“, 

от друга, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 

Р Е Ш И: 

 
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” -Разплащателна агенция, в размер на 183 570 лв. (Сто осемдесет и 

три хиляди петстотин и седемдесет лв.) за обезпечаване на 60% от заявения 

размер на авансово плащане по Заповед № РД-09-931 от 21.11.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните във връзка с изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група общини 

Елена и Златарица”, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане съгласно Заповед № РД-09-931 / 21.11.2016 

г. на Министъра на земеделието и храните, и да ги представи пред Държавен 

фонд „Земеделие” -Разплащателна агенция. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


