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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО : Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-
0016-С01 от 28. 07. 2020 г., от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на 
общината“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от ПРСР за периода 2014-2020 г. за 
проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март“ и 
филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, сключен между Община 
Първомай и ДФ „Земеделие” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 28. 07. 2020 г. в гр. София, между община Първомай и Държавен Фонд 
“Земеделие” е подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
(ДБФП) - за реализиране на проект “Реконструкция и ремонт на Обединено детско 
заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, в 
максимален размер до 582 723,72 лева без вкл ДДС. 

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 12/25. 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" № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г., е осъществен последващ контрол – 
от страна на ДФ”Земеделие”, на проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител 
по одобрените  дейности от проекта.  

В тази връзка е подписан  АНЕКС № BG06RDNP001-7.004-0016-С02 от 12. 08. 2021 
към ДОГОВОР за БФП № BG06RDNP001-7.004-0016-С01, съгласно който първоначално 
одобрената финансова помощ, посочена по-горе, се редуцира на 566 053,99 лева без вкл 
ДДС. Редуцирането е в резултат от сключените договори с избраните изпълнители след 
проведените обществени поръчки. 
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Съгласно чл.3, ал. 1 от ДОГОВОРА и Приложение № 2 към Заповед № РД 09-221 от 
08.03.2018г. „УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 
BG06RDNP001-7.004 - ДЕТСКА ГРАДИНА“, община Първомай има право да получи 
авансово плащане в размер до 50% (петдесет на сто) от сумата, установена с подписването 
на АНЕКС № BG06RDNP001-7.004-0016-С02 при условията на чл. 14 от Наредба № 
12/2016 г - или в абсолютна сума съответно : 283 026,99 лв. Редът и начините за 
получаване на авансово плащане от ползвателите общини, са разписани и регламентирани 
в чл. 14, ал. 6 от Наредбата. 

Авансовото плащане към Ползвателя има за цел да подсигури необходимите 
оборотни средства за реализация на дейностите по изпълнение на проекта. Осигуряването 
на оборотни средства, под формата на авансово плащане, е от изключително значение с 
оглед ефективно, качествено и в договорените срокове изпълнение на проекта. Средствата 
по авансовото плащане ще осигурят възможност за разплащане с изпълнители, като по 
този начин общината ще ангажира значително по-малко собствени финансови средства за 
покриване на разходи, преди те да бъдат възстановени от ДФ”Земеделие”-РА.  

Необходимо условие за получаване на авансовото плащане от страна на 
Ползвателя, е да бъде представено : Запис на заповед за размера на авансовото плащане в 
полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна Агенция, придружен от Решение на Общински 
съвет, с което се разрешава поемане на задължението, обезпечаващо 100% полагащото се 
авансово плащане. 

Записът на заповед следва да бъде издаден по образец, предоставен от 
ДФ”Земеделие”, да бъде без разноски и без протест, платим на предявяване в срок до 6 
месеца след изтичане на срока - за изпълнение на инвестицията/дейностите, определен в 
ДБФП. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и т. 24; чл. 21, ал.2; 
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба № 12/2016 за прилагане на 
подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР за периода 2014-2020 г., свързано с чл. 3, ал. 1 от ДБФП 
№  BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 07. 2020 г., предлагам на Общинския съвет на
община Първомай да приеме следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Упълномощава кмета на община Първомай да подпише запис на заповед, без 
протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, платима на 
предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 07. 2020 г., 
сключен между ДФ”Земеделие” и община  Първомай, в размер на 283 026,99 лв (двеста 
осемдесет и три хиляди двадесет и шест лева и 99 стотинки), за обезпечаване на 100% 
авансовото плащане по договора, за Проект: « Реконструкция и ремонт на Обединено 
детско заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив
»,  ФИНАНСИРАН по ПРСР 2014-2020 , мярка 7 № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА 
ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 
детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, подмярка 7.2 "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” ; 
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2. Възлага на кмета на община Първомай да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 
07. 2020 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна Агенция. 

Мотиви : Настоящото Решение се приема на основание чл. 21 ал.1 т.10, т.23 и т.24; чл. 21, 
ал.2; чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА; чл. 14, ал. 6, т.2 от Наредба № 12/2016 за прилагане на 
подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и чл. 3, ал. 1 от ДБФП №  
BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 07. 2020 г. и има за цел да обезпечи наличен 
финансов ресурс по плащания за изпълнение на гореописания проект до възстановяване 
на извършените разходи от ДФ „Земеделие”-Разплащателна Агенция.  

                                            С уважение, 
                                            КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ :…………….. 

/ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ /


