
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

КОПИЕ: 

ДО 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от  

адв. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ – Общински съветник в ОбС Исперих и 

Председател на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-186/ 29.11.2016г., 

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

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключено между Управляващия 

орган на Програма за развитие на селските райони, Управляващия орган на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“, Управляващия орган на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ и СНЦ „Местна инициативна група - Исперих“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

СНЦ „МИГ - Исперих” изпълнява многофондова Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие, финансирана от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР за периода 2014-

2020г. За управление, текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР, МИГ 

- Исперих изготвя ежегодно бюджет, който се одобрява от Управляващия орган на 

ПРСР – Министерство на земеделието. Съгласно 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 2014-2020г., 

Местна инициативна група - Исперих има право да получи авансово плащане, което 

следва да заяви пред Държавен фонд „Земеделие“. 

Бюджетът на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2023г. възлиза на 220 205,36лв. 

Максималният допустим размер на авансовото плащане за текущи разходи е 50% от 

тази сума или 110 102,68лв., съгласно изискването на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 

2016г., срещу което МИГ следва да представи запис на заповед, издаден от 

публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер на 100% от стойността на авансовото 

плащане. Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да 

покрива срока за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото 

плащане, удължен с 6 месеца. 

 

Във връзка с гореизложеното и с цел представяне на заявка за авансово плащане 

за 2023г. от СНЦ „МИГ - Исперих“ пред ДФ „Земеделие”, 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 и Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие № РД 50-186/ 29.11.2016г., финансирано по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г., сключено между УО на ПРСР, УО на ОПИК, УО на ОПРЧР и СНЦ 

„Местна инициативна група - Исперих“, със седалище и адрес на управление: гр. 

Исперих, ул. „Родопи“ № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 175852880, представлявано от Даниел 

Димитров Йорданов, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер до 

110 102,68лв. (сто и десет хиляди сто и два лева и шестдесет и осем стотинки) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане, за периода 01.01. - 

31.12.2023г. по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие № РД 50-186/ 29.11.2016г., финансирано по подмярка 19.2 „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., сключено между 

УО на ПРСР, УО на ОПИК, УО на ОПРЧР и СНЦ „Местна инициативна група - 

Исперих“, със срок до 30.06.2024г. 
 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна 

група - Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 

плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД 50-186/ 29.11.2016г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на 

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

С уважение, 

адв. Даниел Димитров  .............................. 

 

 


