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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ИСПЕРИХ  

 

КОПИЕ: 

ДО  

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ –  

Председател на ОБС Исперих 

И  ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД -  

Общински съветник – ОБС Исперих 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие”-

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и заповед № 

РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На 29.11.2016г. между Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” бе подписано 

Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие №РД № 50 - 186 от 29.11.2016, с което се определят правата и задълженията на 

страните във връзка с изпълнение на Стратегията. Съгласно споразумението, Местна 

инициативна група - Исперих има право да получи финансова помощ за текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМВР при условията и по реда на Наредба № 1 от 22 

януари 2016г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода  01.01. – 31.12. 2017г. 

на изпълнение на стратегията (2017-2023г.) е в размер на 160469,80 лв. Максималният размер 

авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума. Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба 

№ 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” е авансовото плащане да се намали с 25% 

от размера на осигурения финансов ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е 

оценена в процедурата за одобрение на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет 

Исперих, отразено в протокол № 12 от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за периода на 

изпълнение на Стратегията  на МИГ Исперих е в размер на  35000,00 лв.   

Във връзка с представяне на коригираща заявка за авансово плащане пред  ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, 

ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от изпълнителния директор Живко Живков и в изпълнение на изискванията на 

чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено 



2/2 

 

от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. и 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, предлагаме Общински съвет Исперих да 

вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в  

размер на 71547.40 лв. (седемседет и една хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 

четиридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за периода 01.01.-

31.12.2017г. по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите местно 

развитие РД № 50-186  от 29.11.2016 и заповед на Управляващия орган  на ПРСР 2014 – 2020 г. 

по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със  срок до 30.04.2024 г. 

 

2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група – Исперих”  

да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 
 
 
 

С уважение, 

 

Даниел Димитров ...................................... 

 

 

Зейти Мехмед ....................................... 
 

 
 


