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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

   

                                        

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

           Относно: Издаване на Запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.395-

0006-C01 от 30.03.2022 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 19.2 

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

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на 

проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към 

него в гр.Исперих“. 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

          На 30.03.2022 г. Община Исперих подписа договор № BG06RDNP001-19.395-

0006-C01 с ДФ “Земеделие” и СНЦ “МИГ - Исперих” за отпускане на финансова 

помощ по мярка 7.4 "Инвестиции в устройването, подобрението или 
разширяването на местни основни услуги за селското население, включително 
развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014- 2020 г.“, подкрепени от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, за проект „Преустройство и реновиране на 

покрит пазар и административна сграда към него в гр.Исперих„ 

  Съгласно чл.3, ал.1 от договора за БФП Общината може да поиска авансово 

плащане в размер до 50 % (петдесет процента) от одобрената финансова помощ, която е 

в размер на 166 382,53 лв. с ДДС (сто шестдесет и шест хиляди триста осемдесет и 

два лева и 53 стотинки) 

Съгласно Ръководство за изпълнение на договори за БФП по Програма за 
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развитие на селските райони 2014-2020 г. е необходимо към заявката за авансово 

плащане да бъде представен Запис на заповед, издаден от кмета на Община Исперих  в 

полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане и 

Решение на  Общинския съвет за одобряване на Записа на заповед, като срокът за 

предявяване на плащанията е до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на 

инвестицията/ дейностите, определен в Договор № BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 

30.03.2022  г., сключен между ДФ „Земеделие“, СНЦ “МИГ - Исперих” и Община 

Исперих. 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните  

 

Решения 

 
            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 чл.3, ал.1 от договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 

30.03.2022  г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във 

връзка с реализация на проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и 

административна сграда към него в гр.Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“, 

СНЦ “МИГ - Исперих” и Община Исперих, седалище и адрес на управление 

гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, идентификационен номер 

по ДДС № BG0005058219, представлявана от Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община,  

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 

1. Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри  

да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  до  69 326,06 лв. (шестдесет и девет хиляди триста 

двадесет и шест лв. и 06 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 30.03.2022  г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на проект „Преустройство и 

реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в гр.Исперих“, 

сключен между Държавен фонд „Земеделие”, СНЦ “МИГ - Исперих” и Община 

Исперих 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри  

да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  до  13865,21 лв. (тринадесет  хиляди осемстотин 

шестдесет и пет лв. и 21 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите 

за ДДС към искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 30.03.2022  г. по подмярка 19.2 

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

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с реализация на проект 

„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в 

гр.Исперих“, сключен между Държавен фонд „Земеделие”, СНЦ “МИГ - Исперих”  и 

Община Исперих. 

3. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане в размер на 50 % от стойността на 

одобрената БФП по договор № BG06RDNP001-19.395-0006-C01 от 30.03.2022  г.  и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

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

            На основание чл. 60, ал. 1 от АПК настоящото решение да се изпълни 

предварително.  

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, 

проведено на ………..... ,  Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... / 

…….... при кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. 

……. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 

гласуване - с .... гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано с 

официалния печат на общински съвет ... 

 

 

 

 

Вносител, 

Инж.Белгин Шукри 

Кмет на Община Исперих 
 


