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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

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. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и с оглед 

реално изпълнение на дейностите по договор BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 

12.03.2020 г. 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“ – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 

управление гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, с ЕИК по Булстат 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG612100421, представляван от Изпълнителния 

директор  

 

Предвид изложеното предлагам  Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното  

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 

 Общински съвет Неделино реши на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 

и ал.5 от ЗМСМА упълномощава кмета на община Неделино да: 

 1. 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“. 
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 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. 

  

ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 

 

 

 

 


