
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол №  14  от  06.12.2012  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

            ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            ОТНОСНО: 

            1.1. Издаване  на Запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ  „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор  №17/321/01245 от 

27.11.2012 година  по Мярка 321 „Основни услуги на  населението  и икономиката в селските 

райони” за проект „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за  

населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”,  
сключен между община Завет и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция.. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община    

           Общинският съвет гр.Завет с 16  /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното  поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 99: 

 

      На 27.11.2012 г. Община Завет подписа Договор №17/321/01245 за отпускане на финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година за проект 
„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и 

икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет” 

      Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените 
документи по Проект №17/321/01245 е в размер на 2 876 150.00 лв. (два  милиона осемстотин 

седемдесет и шест хиляди, сто и петдесет лева). Ползвателят има право на авансово 

плащане в размер до 50% (петдесет процента) от първоначално одобрената финансова помощ, 
но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро. 
       Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне 
на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и 
решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от 
кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и 
решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.  

 
       Предвид гореизложеното  и на  на основание чл.21, ал.1,т.10, т.23 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на 
финансова помощ №17/321/01245 от 27.11.2012 г. по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за проект „Рехабилитация на общински 

пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на 

устойчивото развитие на община Завет” сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис” III №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет 
гр.Завет     
                                                                     РЕШИ: 
 
        1. Упълномощава кмета на Община Завет Ахтер Сюлейманов Велиев да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- 

Разплащателна агенция в размер на 1 581 882.50лв.(словом - един милион петстотин 



осемдесет и една хиляди, осемстотин осемдесет и два  лева и  0.50ст. ) за обезпечаване на 
110% от заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ 
№17/321/01245 от 27.11.2012 г. по Мярка 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И 
ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г., за проект „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни 

услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община 

Завет” сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
        2. Възлага на кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за получаване 
на авансово плащане по Договор №17/321/01245 от 27.11.2012г. и да ги представи пред 
ДФ„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

        1.2. Издаване  на Запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ  „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор  №17/321/01332 от 

27.11.2012 година  по Мярка 321 „Основни услуги на  населението  и икономиката в селските 

райони”    за проект „Подобряване достъпа на населението  на община Завет, област 

Разград до спортни и свързани  със свободното време и отдиха услуги”, сключен между 

община Завет и ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

 

Общинският съвет гр.Завет с 16  /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното  поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 100: 

 

На 27.11.2012 г. Община Завет подписа Договор №17/321/01332 за отпускане на 
финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 

година за проект „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград 

до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги ” 

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените 
документи по Проект №17/321/01332 е в размер на 4 195 742.00лв.(словом - четири милиона 

сто деветдесет и пет хиляди, седемстотин четиридесет и два лева). Ползвателят има 
право на авансово плащане в размер до 50% (петдесет процента) от първоначално 
одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро. 

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след 
представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото 
плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, 
издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото 
плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.  

 
Предвид гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.10,  т.23 и т.24, и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане 
на финансова помощ №17/321/01332 от 27.11.2012 г. по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за проект „Подобряване достъпа на 

населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време 

и отдиха услуги ”, сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 
седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис” III №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският  съвет гр.Завет  

 



                                                                РЕШИ: 
 
        1.Упълномощава кмета на Община Завет Ахтер Сюлейманов Велиев да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- 

Разплащателна агенция в размер на 2 307 658.10лв.(словом - два милиона триста и седем 

хиляди, шестстотин петдесет и осем лева и  0.10ст. ) за обезпечаване на 110% от заявения 
размер на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №17/321/01332 от 
27.11.2012 г. по Мярка 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 
за проект „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до 

спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”, сключен между община Завет и 
ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
      2.Възлага на кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за получаване на 
авансово плащане по Договор №17/321/01332 от 27.11.2012г. и да ги представи пред 
ДФ„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 

         1.3. Издаване  на Запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ  „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор  №17/322/00879 от 

27.11.2012 година  по Мярка 322  „Обновяване и развитие  на населените места   от 

Програмата за развитие на селските райони  за периода 2007-2013 г. за  проект 

„Повишаване привлекателността на жизнената среда в населените места на община 

Завет, област Разград чрез реконструкция на улици”, сключен  между община Завет и 

ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция. 

                                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

 
 

Общинският съвет гр.Завет със  17  /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното  поименно гласуване  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 101: 

 

На 27.11.2012 г. Община Завет подписа Договор №17/322/00879 за отпускане на 
финансова помощ Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.  за проект „Повишаване 

привлекателността на жизнената среда в населените места от община Завет, област 

Разград чрез реконструкция на улици”. Първоначално одобрената безвъзмездна финансова 
помощ въз основа на представените документи по Проект № 17/321/00879 е в размер на 1 431 

456.00лв.(един милион четиристотин тридесет и една хиляди, четиристотин петдесет и 

шест лева). Ползвателят има право на авансово плащане в размер до 50% (петдесет 
процента) от първоначално одобрената финансова помощ, но не по-малко от левовата 
равностойност на 2 000 евро. 

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след 
представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото 
плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, 
издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото 
плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.  

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.10, т.23 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на 
финансова помощ №17/322/00879 от 27.11.2012 г. по Мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И 



РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007 – 2013 г.   за проект „Повишаване привлекателността на жизнената среда 

в населените места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” 

сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, седалище и адрес на 
управление гр.София, бул.”Цар Борис” III №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов, Общинският  съвет гр.Завет  

 
                                                                      РЕШИ: 
 

1. Упълномощава кмета на Община Завет Ахтер Сюлейманов Велиев да подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”-

Разплащателна агенция в размер на 787 300.80лв.(словом - седемстотин осемдесет и 

седем хиляди  и триста лева и  0.80ст. ) за обезпечаване на 110% от заявения размер на 
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №17/321/00879 от 27.11.2012 
г. по Мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., за проект „Повишаване 

привлекателността на жизнената среда в населените места от община Завет, област 

Разград чрез реконструкция на улици”сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 
2. Възлага на кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за получаване 

на авансово плащане по Договор №17/322/00879 от 27.11.2012г. и да ги представи пред 
ДФ„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 


