
 

 

          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    
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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 

 

ГРОЗДАН ИВАНОВ – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА  

съгл. Заповед № З-455/11.06.2021г. 

 

 

 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 30.09.2020 г. 

по проект: “Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на 

територията на Община Стралджа” по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от 

горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските територии и подобряване жизненоспособността на горите” от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.004.  

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Необходимостта от вземане на решение на Общински съвет на община Стралджа по 

настоящата докладна записка е обоснована от следните мотиви: 

Община Стралджа е сключила ДБФП с ДФЗ № BG06RDNP001-8.004-008-

С01/30.09.2020г. за изпълнението на проект „Дейности за предотвратяване на щети по горите 

от горски пожари на територията на Община Стралджа“ финансиран по подмярка 8.3 

„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и 

подобряване жизненоспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020. По проекта вече има сключени договори за проектиране и  авторски надзор, 

строителен надзор, консултантски услуги, изграждане на лесокултурни прегради и 

минерализовани ивици и извършване на основен ремонт на горсите пътища.  

На 03.06.2021г. между ДФЗ – РА и община Стралджа беше сключен Анекс№ 
BG06RDNP001-8.004-008-С02, с който бяха вписани изпълнителите на дейностите по договора и 

беше актуализирана неговата стойност.  
Съгласно чл. 3, ал. 1 от договора, ползвателят – Община Стралджа може да получи 

авансово плащане по него в размер до 50 на сто от стойността одобрената финансова 

помощ. 
       Единият от изискуемите документи при подаване на заявка за получаване на 

авансово плащане е Решение на Общински съвет за одобряване на запис на заповед, 

издадена от Кмета на Общината. 



 

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, чл.60, ал.1 от АПК и договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 30.09.2020г. по 

проект: „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията 

на Община Стралджа“ по Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие 

на горските територии и подобряване жизненоспособността на горите” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.004., сключен между ДФ 

„Земеделие” и Община Стралджа, със седалище и адрес на управление: гр. Стралджа, 

ул.„Хемус“ № 12, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970432, идентификационен номер по ДДС № 

BG000970432, представлявана от Атанас Киров Киров – кмет на Община Стралджа, 

предлагам Общински съвет Стралджа да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ : 

 

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

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

979 249.63 лв. (Деветстотин седемдесет и девет  хиляди двеста четиридесет и девет 

лева и шестдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 30.09.2020 г., по проект: „Дейности за предотвратяване 

на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа“, по подмярка  

8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и 

подобряване жизненоспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 

2014-200 BG06RDNP001-8.004. ,сключен между Община Стралджа и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Стралджа да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 

30.09.2020 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид предстоящото подаване на заявка за 

авансово плащане по проекта. 

 

 

 

 

 
Вносител: /п/ 

ГРОЗДАН ИВАНОВ 

За Кмет на Община Стралджа 

Съгл. Заповед № З-455/11.06.2021г. 
 

             


