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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 176 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

23.12.2020 г. с Протокол № 18 
 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Николаево в полза на 

ремитента ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-

0053-C01 от 21.05.2019 г., по подмярка по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект: „Изграждане на 

спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, сключен 

между Община Николаево и ДФ „Земеделие”. 

 

Мотиви:  
Във връзка с обявен прием от Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна 

агенция, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Николаево участва по 

проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област 

Стара Загора, който проект бе одобрен от Управляващия орган и се подписа 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., сключени между Община Николаево и 

ДФ „Земеделие”. Осигурената безвъзмездна финансова подкрепа по горецитирания 

проект възлиза на 94 155,49 лева без ДДС. 

За спазване на процедурните правила, уредени чрез разпоредбите на Наредба № 

12 от 2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от 

европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Николаево 

следва да подаде заявка за авансово плащане, равняващо се на 50 % /петдесет/ процента 

от стойността на одобрената безвъзмездна подкрепа, в Приложение № 1 към 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0053-C01 или на 47 077,75 лева, (словом: четиридесет и седем 

хиляди седемдесет и седем лева и 75 стотинки) и ДДС в размер на 9 415,55 лева, 

(словом: девет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 55 стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053 от 21.05.2019 година. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 10, както и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3, буква „а”, ал. 6, т. 2 и 

ал. 12 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 

проект „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област 

Стара Загора“, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г., 

Общински съвет Николаево 

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на кмета на Община Николаево да подпише Запис на заповед, с 

издател Община Николаево и ремитент ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, без 

протест и без разноски, платим на предявяване, с който издателят Община Николаево 

да се задължи спрямо ремитента ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за сумата в 

размер на 47 077,75 лева, (словом: четиридесет и седем хиляди седемдесет и седем лева 

и 75 стотинки) и ДДС в размер на 9 415,55 лева, (словом: девет хиляди четиристотин и 

петнадесет лева и 55 стотинки). Записът на заповед да се издаде за обезпечаване на 100 

% от заявения размер по първо авансово плащане за разходи по чл. 14, ал. З, буква „а“ 

от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 21.05.2019 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 

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

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 

„Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара 

Загора“, сключен между Община Николаево и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на Община Николаево да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0053-C01 от 

21.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони за проект „Изграждане на спортно игрище – 

мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора“, и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   
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11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 


