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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№312 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 г. с  Протокол № 26 
 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху 

добавената стойност към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0127-

C01 от 15.05.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения по 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”, №BG06RDNP001-7.001- 

УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект 

„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област 

Пазарджик“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”. 

 

Общински съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението  на  

Кмета на община Брацигово за Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по 

административен договор № BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и 

след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

 

         1. Упълномощава  Кмета  на  Община  Брацигово  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на 114 439,16 лв. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и девет 

лева и шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия 

размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019 по Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по 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”, № 

BG06RDNP001-7.001- УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

за Проект „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община 

Брацигово, област Пазарджик, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”. 

         2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да подготви необходимите документи 

за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-

0127-C01 от 15.05.2019   и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 
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            3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 

 

         Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез Общински съвет – Брацигово пред Административен съд – Пазарджик в 

тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящото решение е било 

оспорено.  

 

         Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му.“ 

 

 
                                 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Не    

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *  

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да  *   

10. Петър Георгиев Маринов Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 11 9 2  

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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З А П И С   Н А   З А П О В Е Д 
 

 

 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 114 439,16 лева 

 

 

 

 

Днес, ..............................год., в гр.Брацигово, Надежда Борисова Казакова с ЕГН 

…………………., лична карта № ……………………, издадена на ………………….. от 

МВР – гр.Пазарджик, с  постоянен  адрес:  гр……………..,  ул. ………………….., в 

качеството си на Кмет на Община/ Представляващ Компетентния орган на 

публичноправния орган Брацигово, област Пазарджик, ул. Атанас Кабов 6 А, БУЛСТАТ 

000351565, и на основание чл. 535-чл. 538 от Търговския закон като Издател на 

настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, 

срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 

136, БУЛСТАТ 121100421, представлявано от Изпълнителния директор сумата от 114 

439,16 лв. (сто и четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 

шестнадесет стотинки). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: IBAN 

BG87BNBG96613200170001, BIC код: BNBGBGSD, с титуляр Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца 

след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в 

Договор/ Споразумение № BG06RDNP001-7.001-0127-C01 от 15.05.2019, сключен 

между Община Брацигово и ДФ „Земеделие” – РА. 
 

 

 

Дата на издаване: ................................................... 

 

Място на издаване: град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик 

 

Три имена, подпис и печат на издателя: .................................................... 

              /собственоръчно/ 

 
 


