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изх.№ РД.01.02 - ____ / 22.07.2016 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

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

труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Услуги 

за ранно детско развитие в община Елена“   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е сключила с Министерството на труда и социалната политика Договор № 

BG05M9OP001-2.004-0015-С01 от 23.06.2016 г. за финансиране на Проект „Услуги за 

ранно детско развитие в община Елена“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта е на 

стойност 320 944.07 лв. Съгласно чл. 3.8.1 от същия, Управляващият орган (УО) изплаща 

аванс в размер на 20% от стойността на проекта, при условие, че бъде предоставен Запис 

на заповед по образец, обезпечаващ стойността на аванса в полза на УО, издадена от 

представляващия бенефициента, придружена от съответно решение на Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0015-С01 от 23.06.2016 г., сключен между 

община Елена и Министерството на труда и социалната политика, за изпълнение на 

проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“, Общински съвет Елена: 

1. Упълномощава  кмета  на  община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да  

подпише  Запис  на заповед без протест и без разноски, платим на предявяване в 

полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. в  размер  на 64 188,82 лв. (шестдесет и четири хиляди сто осемдесет и 

осем лв. и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия аванс по 
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Договор № BG05M9OP001-2.004-0015-С01 от 23.06.2016 г. за Проект „Услуги за 

ранно детско развитие в община Елена“. 

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

получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M9OP001-2.004-0015-С01 

от 23.06.2016 г. и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

Изготвил: 

 

Нурие Реджебова, старши експерт „СУЗ“ 

19.07.2016 г., 17:10 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


