
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 49 

от извънредно заседание на 18.11.2022 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-858 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Самуил в 

полза на ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция, 

обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № 

BG06RDNP001-7.007-0014-C01/16.05.2019 г. 

 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 18.11.2022 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 Юлиян Аврамов Наумов ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7  Исуф Алайдин Съдкъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14  Алпер Зикри Чауш ЗА 

15 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

16  Ердинч  Хюсеин Халим ЗА 

17 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

 

 

Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 49.851 

 

Във връзка с реализацията на проект „Изграждане на 

спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил” с 

регистрационен номер BG06RDNP001-7.007-0014-C01 от 

16.05.2019 г. и сключен Анекс № BG06RDNP001-7.007-0014-

C03 от 25.10.2022 г. и съгласно чл.14, ал. 1 от Наредба 

№12/25.07.2016г. 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”, издадена от 

министъра на земеделието и храните, Община Самуил има 

право да получи авансово плащане в размер до 50 % от 

стойността на одобрената финансова помощ по проекта и на 

разходите за ДДС по сумата на аванса съгласно чл. 58, ал. 3 от 

ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2022 г., финансиране на разходи за 

ДДС е допустимо към авансово и при междинно и окончателно 

плащане на разходите по изпълнението на съответния проект. 

 

На основание чл.14, ал. 6 от Наредба №12/25.07.2016г. за 

прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” за да подаде искане за авансово 

плащане е необходимо общината да представи пред Фонда 

запис на заповед издадено от кмета на общината в полза на 

Фонда в размер на 100% от стойността на авансовото плащане. 

 

За да може общината да подаде своевременно 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG06RDNP001-7.007-0014-C01 от 16.05.2019 г. и 

Анекс № BG06RDNP001-7.007-0014-C03 от 25.10.2022 г., е 

необходимо Общински съвет Самуил да постанови 

предварително изпълнение на своя акт на основание чл. 60, ал. 1 

от АПК. 

 



 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал.5 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 3 от ПМС № 31/17.03.2022 г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2022 г. и чл. 14, ал.1 и ал. 6, т. 2 от Наредба № 12/25.07.2016г. 

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” и договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0014-C01 /16.05.2019 г. по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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” и 

Анекс № BG06RDNP001-7.007-0014-C03 от 25.10.2022 г., 

сключен между Община Самуил и ДФ „Земеделие”, седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, 

ЕИК по Булстат 121100421, идентификационен номер по ДДС 

№ BG121100421, представляван от Изпълнителен директор г-н 

Георги Щерев Тахов, Общински съвет – Самуил със „За“ – 17 

гласа; „Против“ – няма; „Въздържал се“ – няма 
   

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на община Самуил инж. Джевдет 

Азис да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 

42 384.17 лв. (четиридесет и две хиляди триста осемдесет и 

четири лева и седемнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане  по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0014-C01/16.05.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. – „Изграждане, 

реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура“ 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” и Анекс № 

BG06RDNP001-7.007-0014-C03 от 25.10.2022 г., по проект 

„Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община 

Самуил” сключен между Община Самуил и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане 

по договор № BG06RDNP001-7.007-0014-C01/16.05.2019 г. и 

Анекс № BG06RDNP001-7.007-0014-C03 от 25.10.2022 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

3. Упълномощава кмета на община Самуил инж. 

Джевдет Азис да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 8 476.83 лв. (осем хиляди четиристотин седемдесет и 

шест лева осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на разходите за ДДС върху авансово 

плащане  по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0014-C01/16.05.2019 

г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. – „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“  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” и Анекс № BG06RDNP001-7.007-

0014-C03 от 25.10.2022 г. по проект „Изграждане на спортна 

инфраструктура в с. Богданци, община Самуил” сключен между 

Община Самуил и ДФ „Земеделие”. 

            4. Възлага на кмета на община Самуил да подготви 

необходимите документи за получаване на 100 % от заявения 

размер на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор 

№ BG06RDNP001-7.007-0014-C01/16.05.2019 г. и Анекс № 

BG06RDNP001-7.007-0014-C03 от 25.11.2022 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 5. Допуска предварително изпълнение на решението от 

деня на приемането му.  

 



 

 

 МОТИВИ: Предварителното изпълнение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК, е необходимо, за да може общината 

своевременно да подготви и подаде необходимите документи 

пред фонда и да получи аванса по договор № BG06RDNP001-

7.007-0014-C01 от 16.05.2019 г и Анекс № BG06RDNP001-

7.007-0014-C03 от 25.11.2022 г. за изграждане на спортна 

инфраструктура в с. Богданци, община Самуил.  С цел да се 

заплати авансово плащане към изпълнителя за изпълнение на 

строително-монтажни работи, което плащане е предвидено и в 

сключения договор с изпълнителя.  

 

 Настоящото решение е прието на заседание на 

Общински съвет - Самуил, проведено на 18.11.2022 г., Протокол 

№ 49, точка първа от  Дневния ред по доклад № 61-02-858/ 

17.11.2022 г., при кворум от  17 /седемнадесет/ Общински 

съветника и след проведено съгласно чл.21, ал.1, т.10 и т. 24, чл. 

27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА поименно гласуване – със 17 гласа 

„За”, ”Против” - няма и „Въздържали се” – няма и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Самуил. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

община Самуил инж. Джевдет Азис и на Областен управител на 

област Разград в 7 дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                  /Севил Ниязи-Хамид/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


