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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на 

ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по ДБФП № BG06RDNP001-

19.355-0009-C01 от 11.05.2021г. по проект: „Популяризиране на културното 

наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“, финансиран по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР 2014 - 2020г. 

 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Необходимостта от вземане на решение от Общински съвет на Община 

Стралджа по настоящата докладна записка е обоснована от следните МОТИВИ: 

На 27.04.2018г. беше сключено Споразумение № РД50-42/27.04.2018г. за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.”, с което Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез ПРСР 2014-2020г. и 

Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г. 

Във връзка със сключен ДБФП № BG06RDNP001-19.355-0009-C01 от 

11.05.2021г. по проект: „Популяризиране на културното наследство на териториите на 

МИГ Стралджа и МИГ Раковски“ между СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” и 

Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020г., за стартиране на 

дейностите, предвидени в проекта, е необходимо подаването на заявка за авансово 

плащане по проекта.  

Съгласно чл. 3.5. от ДБФП, бенефициентът – СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” 

може да получи авансово плащане по него в размер на до 50 на сто от стойността на 

определените в договора инвестиции в материални и нематериални активи.  

Единият от изискуемите документи при подаване на заявка за получаване на 

авансово плащане е Решение на Общински съвет за одобряване на запис на заповед, 
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издадена от Кмета на Общината. Съгласно чл. 8, ал. 1 т. 2 от Наредба № 4 от 30 май 

2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от 

Закона за подпомагане на земеделските производители, бенефициентът представя и 

обезпечение по авансово плащане под формата на запис на заповед "без протест" и "без 

разноски" по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и публикуван 

на електронната страница на ДФЗ - РА.  

 

Във връзка с горното, СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”  ще подаде заявка за 

авансово плащане в размер на 40 710,00 лв. (четиридесет хиляди, седемстотин и 

десет лева), което е 50 на сто от стойността на определените в договора инвестиции в 

материални и нематериални активи.   

 

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, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0009-C01 от 11.05.2021г. по проект: 

„Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ 

Раковски“, сключен между СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 10, ЕИК: 177043360, представлявано от 

Николай Вълчев Николов и Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, финансиран по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 

2014 - 2020г., чл. 8, ал. 1 т. 2 от Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за 

изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената 

финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители и чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс 

(АПК),  предлагам Общински съвет Стралджа да вземе следните  

 

 

РЕШЕНИЯ : 

 

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  община  Стралджа  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие” - РА  в  размер  на  40 710,00 лв. (четиридесет хиляди, седемстотин и 

десет лева) за обезпечаване на 100 % на заявка за авансово плащане по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355-0009-C01 от 11.05.2021г. по 

проект: „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа 

и МИГ Раковски“, сключен между СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”, със седалище и 

адрес на управление: гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 10, ЕИК: 177043360, представлявано 

от Николай Вълчев Николов и Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 със срок до 6 

(шест) месеца след изтичане на срока на административния договор, за който се отнася 

авансовото плащане. 

 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна 

група Стралджа 2016г.” да подготви необходимите документи за получаване на 
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авансовото плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от 

Административно процесуалния кодекс (АПК), предвид  кратките срокове за подаване 

на заявка за авансово плащане. 
 
 

 

 

 
Вносител:  

Атанас Киров 
Кмет на Община Стралджа 

 
 

 

Изготвили:     ……………......... 

          / Милена Вълева – финансов контрольор / 

                      

                       ……………......... 

                       / Димитър Андонов - юрисконсулт на община Стралджа/ 


