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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови и  

 заместник-председател на Управителен съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 

21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и 

Министерство на земеделието, храните и горите, и заповед  на Заместник-министър и 

ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков за одобрение 

на дейности и разходи по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

ВОМР“ за календарната 2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ е одобрена за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 със Заповед № РД 09 – 632 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия 

орган на ПРСР 2014 – 2020 г., като на 21.10.2016 г. е подписано Споразумение за изпълнение 

на стратегия за Водено от Общностите местно развитие /ВОМР/ №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 

г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и Министерство на 

земеделието, храните и горите.  

Одобрените със Заповед № РД09-354/25.03.2022 на Заместник-министър и ръководител 

на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков, средствата предназначени 

за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР за календарната 2022 г. възлизат 

на: 303 647,94 лв. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 7 ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 

2014 - 2020 г. всяка Местна инициативна група има възможност да получи авансово плащане 

за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР в размер на 50% от одобрените 

за конкретната година текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР. 
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Съгласно чл. 7 ал. 6 от Наредба № 1, МИГ са длъжни да представят банкова гаранция 

или Запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто 

от стойността на авансовото плащане.  

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, която не 

разполага с финансови средства и активи, които могат да обезпечат получаването на банкова 

гаранция, затова единствената възможност за получаването на авансово плащане е издаването 

на Запис на заповед от Община Братя Даскалови, която да обезпечи ангажимента по 

гарантиране на сумата от 151 823,97 лв. /50% от одобрените със Заповед № РД09-

354/25.03.2022 г. на Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 

2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков, текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията 

за ВОМР за 2022 г. – 303 647,94 лв. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 7 от Наредба №1, срокът за предявяване на 

плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока за изпълнение на годишния 

бюджет (за 2022 г.), за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 месеца, т.е. 

01.07.2023 г. 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 

22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено 

от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., Заявление №19-19-2-01-

41/29.09.2021 за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2022 

г. и Заповед № РД09-354/25.03.2022 г.  на зам.-министъра на земеделието, храните и горите, за 

одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2022 г., Общински съвет 

Братя Даскалови, реши: 

 

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 151 823,97 лв. (сто петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и 

деветдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения от Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ размер на авансово плащане за календарната 2022 г., по Подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., във 

връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно 

развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ и Министерство на земеделието, храните и горите и Заповед № РД09-

354/25.03.2022 г.   на Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 

2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" за 

календарната 2022 г. 

 

2. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране 
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на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено 

от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и Министерство на земеделието и храните и Заповед № 

РД09-354/25.03.2022    на Заместник – министъра на земеделието, храните и горите за 

одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" за календарната 2022 г. и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Братя Даскалови ... , 

проведено на ... ,  Протокол № ... , т ... от дневния ред по докладна записка № ... / ... при 

кворум от ........ общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа „за”, 

... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 

Братя Даскалови. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

Съгласувал:  

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист  
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