
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 08.07.2021г. с 

Протокол № 24 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, за обезпечаване на  разходи за авансово плащане по договор 

BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, 

в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино“, общ.Неделино. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 232/08.07.2021г. 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет –

Неделино: 

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

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 317 254,95 лв. 

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

на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г.  по 

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

малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно 

пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино, 

общ.Неделино“, сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие“. 

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

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 

г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, Асен Белев, Борислав Беширов, Владислав Емирски, 

Надежда Тодорова, Емил Войводов, Диляна Мераджова, Стоян Беширов. ,,ПРОТИВ“ – 0. 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. ,,НЕ УЧАСТВАЛ  В ГЛАСУВАНЕТО“- 1, както следва: инж. Огнян 

Бабачев. 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 08.07.2021г. с 

Протокол № 24 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция,  обезпечаващи разходи за плащане за възстановяване на  ДДС по 

договор BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на СОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино, общ.Неделино“. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 233/08.07.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА , Общински съвет- 

Неделино: 

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

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 63 450, 99 лв. за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на 

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино, общ.Неделино“, 

сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие“. 

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

получаване на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г,  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, Асен Белев, Борислав Беширов, 

Владислав Емирски, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Диляна Мераджова, Стоян 

Беширов. ,,ПРОТИВ“ – 0. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. ,,НЕ УЧАСТВАЛ  В 

ГЛАСУВАНЕТО“-1, както следва: инж. Огнян Бабачев. 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /инж. Стойко Еленов/   
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