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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: Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ
“Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP00119.123-0001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община
Братя Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г.
за ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в
с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови"
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Братя Даскалови подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.1230001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на Община
Братя Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г. за Проект:
"Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с.Оризово, с.Черна
гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови", сключен между Държавен фонд „Земеделие”,
МИГ/ Брезово, Братя Даскалови и Община Братя Даскалови. Договора за БФП включва разходи
за проектиране, консултантски услуги, авторски надзор, строителен надзор и строителномонтажни работи.
Наредба №12 от 25 юли 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., регламентира условията за изплащане на финансовата
помощ, а именно:
„Чл. 14. ал. 1 Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността
на одобрената финансова помощ по проекта и което се изплаща при условията и по реда на
сключения договор."
"Чл. 14. ал. 3 Авансово плащане се допуска при ползвателите, които се явяват
възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки не повече от два пъти за периода
на изпълнение на проекта, при следните условия:
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а) до 12 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта само
за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, като
авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след съгласуване на обществената
поръчка от РА и вписване на избрания изпълнител в договора за предоставяне на финансова
помощ;
б) разликата до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по
проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение
с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител;
в) сборът от размера на авансовото плащане по букви "а" и "б" не трябва да
надхвърля 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта."
"Чл. 14. ал. 6 т.2 Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се
изплаща след представяне от ползвателя на: запис на заповед, издадена от кмета на общината
в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, и решение на
общинския съвет за одобряване на запис на заповед"
Община Братя Даскалови ще кандидатства пред ДФЗ за авансово плащане в размер на
50% от стойността на предварителните разходи по проекта, както следва:
- За изготвяне на технически проект - на обща стойност 9 000 лв без ДДС;
- За възлагане на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта - на обща
стойност 5 960 лв без ДДС;
- За възлагане на консултантски услуги, свързани с управлението на проекта - на обща
стойност 5 960 лв без ДДС;
- За възлагане на услуга по авторски надзор - на обща стойност 3 700 лв без ДДС;
Горецитираните разходи са на обща стойност 24 620,00 лв без ДДС и ДДС 4 924,00 лв и
общината има право да заяви получаването авансово плащане в размер на 50% от тях, което се
равнява на 12 310,00 лв без ДДС и ДДС което се равнява на 2 462,00 лв
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. 14. ал. 6, т.2 от Наредба №12 от 25
юли 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. и във връзка с чл. 3 от Административен договор № BG06RDNP00119.123-0001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община
Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови:
1. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 12
310,00 лв. (словом: дванадесет хиляди триста и десет лева) за обезпечаване на 100 % от
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заявения размер на авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.1230001-C01/29.12.2020г.
2. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 2
462,00 лв (словом: две хиляди четиристотин шестдесет и два лева) за обезпечаване на 100 % от
допустимия размер на ДДС по авансово плащане по Административен договор №
BG06RDNP001-19.123-0001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
на Община Братя Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г.
3. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.123-0001C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Вносител,
ИВАН ТАНЕВ
Кмет на Община Братя Даскалови
Съгласувал:
Елена Нонева – обслужващ юрист
Изготвил:
Янка Гайдаджийска – Директор на Дирекция „УТИСПП”
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