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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

Относно: Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Държавен фонд „ Земеделие“ е издал Решение за налагане на финансова корекция № 

01-0800/1053 от 06.02.2018г. във връзка с установени нарушения в областта на обществените 

поръчки по проведена поръчка с предмет: „ Реконструкция и ремонт в участък от SML 3170  

от началото му – връзката му с път III – 8652 Бял Извор/ Ардино – Бойно/ Падина – 

Неделино - / Мадан –Златоград/ до с.Крайна с обща дължина 4 159,61 м“, финансирана по 

сключен с ДФ „ Земеделие“, Договор № 21/321/01447 ОТ 10.12.2013г. за отпускане на 

безвъзмезна финансова помощ по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г.. 

Община Неделино е получила акта на 23.03.2018г. и  в законоустановения срок общината 

обжалва издадения акт пред Административен съд-  Смолян, за което е образувано 

административно дело № 71/2018г.. С Решение № 299 от 20.07.2018г. Административен съд 

– Смолян е отхвърлена жалбата на община Неделино срещу акт за установяване на публично 

държавно вземане. С Решение № 6263 от 24.04.2019г. по Административно дело № 

13010/2018г. Върховен административен съд оставя в сила Решение № 299/20.07.2018г. на 

АС – Смолян. 

Съгласно влезлия в законна сила акт община Неделино дължи връщане на следните суми: 

 Главница в размер на 197 393.62 лв. 

 Начислена законна лихва върху главницата до окончателното погасяване 

 Дължими за въстановяване изплатени средства за финансиране на разходи за ДДС в 

размер на 39 478.72 лв. 
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Съгласно издадените насоки на министъра на финансите и във връзка с писмо от 

Министерство на земеделието, храните и горите с вх. № 01-0400/1782 от 30.01.2018г. на 

ДФ „Земеделие“, община Неделино следва да предприеме следните действия: 

 Да отправи искане за сключване на тристранно споразумение до министъра на 

земеделието, храните и горите, който е определен за ръководител на 

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони съгласно т.4а 

от протокол №34 на Министерски съвет от 04.08.2008г.Искането трябва да бъде 

придружено с решение на Общински съвет за сключване на тристранно 

споразумение за намаляване с 80 на сто по чл.80, ал.3 от ЗДБРБ  за 2020г. 

В предвид гореизложеното предлагам на вашето внимание  следния проект за решение 

 На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.23 от ЗМСМА и чл.83, ал.3 от 

ЗДБРБ  за 2020г. , Общински съвет – Неделино. 

 

РЕШИ: 

 

1. Община Неделино да сключи  тристранно споразумение с Държавен фонд „ Земеделие“ и 

министъра на финансите за намаляване с 80 на сто за наложената финансова корекция за 

периода 2007г. – 2013г.. при условия на чл.83, ал.3 от Закона за държавния бюджет на 

Република България   за 2020г. 

2. Упълномощава Кмета на община Неделино да подпише тристранно споразумение с 

Държавен фонд „ Земеделие“ и министъра на финансите в изпълнение на решението по т.1 

3. Погасяването на остатъчния размер на дълга след извършеното намаление по реда на чл.83, 

ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България   за 2020г. да се извърши по 

сметка, посочена в тристранно споразумение. 

 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 


