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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по Договор № 24/07/2/0/00575 от 

21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински 

път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път 

SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 

с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя 

Даскалови“, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Сключения между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Братя Даскалови Договор № 

24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект 

„Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до 

село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до 

с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от км 

1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“ е за дейностите проектиране, авторски надзор, 

строителен надзор и строително-монтажни работи за реконструкция на общински пътища и е на 

стойност 5 781 235,77 лв. без ДДС.  

След изпълнение на дейностите по горепосочения проект, Община Братя Даскалови ще 

кандидатства за окончателно плащане на проекта и безлихвен заем от централния бюджет.  

Съгласно чл. 2. ал.2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 05.10.2018г. за условията и реда за 

отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, 

общината може да кандидатства за отпускане на заем, след като подаде заявка до Държавен фонд 

„Земеделие“. 

 Към настоящия момент Община Братя Даскалови е сключила договори за изпълнение на 

дейностите по проекта на обща стойност 5 781 235,77 лв без ДДС, както следва: 

 Договор за изпълнение на строително-монтажните работи на стойност 5 572 335,77 лв. без 

ДДС, от които е изплатила авансово  - 2 756 067,54 лв. без ДДС; 

 Договор за възлагане на услуга по строителен надзор - 78 000 лв. без ДДС, от които е 

изплатила авансово -  39 000,00 лв. без ДДС; 
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 Договор за изготвяне на технически проект - 114 900,00 лв. без ДДС от които е изплатила 

авансово  -  54 577,50 лв. без ДДС; 

 и за извършване на авторски надзор - 16 000,00 лв. без ДДС,  от които е изплатила авансово  

-  8 000,00 лв. без ДДС. 

 Разходите, които общината остава да изплати на изпълнителите по горепосочените 

договори за изпълнение на дейностите по проекта са на обща стойност 2 923 590,73 лв без ДДС 

/словом: два милиона деветстотин двадесет и три хиляди петстотин и деветдесет лева и 

седемдесет и три стотинки/, в т.ч. за сметка на общината 6 145,00 лв., както следва:   

 За изпълнение на строително-монтажните работи на стойност  2 816 268,23 лв. без ДДС; 

 За изпълнение на строителен надзор - 39 000,00 лв. без ДДС; 

 За изготвяне на технически проект - 60 322,50лв. без ДДС в т.ч. за сметка на общината 5 

745,00 лв.; 

 За извършване на авторски надзор -  8 000,00 лв. без ДДС в т.ч. за сметка на общината 

400,00 лв. 

 На основание чл. 1 и 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 05.10.2018г. Община Братя 

Даскалови има право да заяви безлихвен заем от централния бюджет за финансиране за 

горепосочените разходи. 

 С оглед на окончателното отчитане на проекта и осигуряване на средства за 

окончателните плащания за изпълнените дейности по проекта и на основание чл.13 и чл. 16 

от Закона за общинския дълг е необходимо Общински съвет Братя Даскалови да одобри 

поемането на краткосрочен общински дълг в размер на 2 917 445,73 лв без ДДС /словом: два 

милиона деветстотин и седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и 

седемдесет и три стотинки/, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ "Земеделие" по одобрен проект, 

съгласно Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“, по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР 2014-2020г. за Проект: „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 

14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 

/с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец 

/път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община 

Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3, т. 5, чл.5, ал1, т.5, чл13, 

чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 05.10. 

2018г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по 

бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по 

одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и 

тяхното възстановяване и чл.41 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 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.: 

 

 1. Дава съгласие на Община Братя Даскалови за Поемане на краткосрочен общински дълг, 

формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнение на Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
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райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 

км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 

/с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път 

III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община Братя 

Даскалови и ДФ „Земеделие“, при следните основни параметри: 

1.1.Максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност - 2 917 445,73 лв 

без ДДС /словом: два милиона деветстотин и седемнадесет хиляди четиристотин 

четиридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/; 

1.2. Валутата на дълга - български лева /BGN/; 

1.3. Начин на обезпечаване  - Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. 

от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 

14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 

15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – 

с.Опълченец /път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен 

между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“ ;  

1.4. Условия за погасяване -  Срок на погасяване:  с получаване на окончателно плащане по  

Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

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

мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. 

за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя 

Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя 

Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път 

III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община Братя 

Даскалови и ДФ „Земеделие“; 

1.5. Максималния лихвен процент, такси, комисиони: - 0% /безлихвен заем/, такси, 

комисиони  - не се дължат. 

2. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови  да подаде писмена заявка за отпускане на 

безлихвен заем от централния бюджет, спазвайки разпоредбите на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 

05.10.2018г. и НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. с цел извършване на окончателно плащане на 

разходите по изпълнение на  Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г., както и да извърши 

всички законови действия, свързани с поемане на краткосрочен общински дълг и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева  – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     
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