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                                           П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 
 
                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  02.06.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 

      ОТНОСНО: Докладна записка  относно издаване на запис на заповед от 
община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, 
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено 
авансово плащане по договор  №08/321/01219 от 27.11.2012 г. по Мярка 321 ОТ 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 
2007- 2013 г.“ за Проект „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, 
област Добрич с подобекти : 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 
1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, сключен между Община Крушари и ДФ 
„Земеделие”– Разплащателна агенция. 
 
 

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 и договор за отпускане на 
финансова помощ №08/321/01219 от 27.11.2012г. по Мярка 321 "Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 за Проект „Рехабилитация на общински 
пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти : 1. DОВ 2176 (21061) с. 
Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, сключен 
между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван 
от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Мирослав Николов Николов, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 8, от тях с  8  гласа  “за”, 0  “против”   и  0  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 

 
 

                РЕШЕНИЕ        №   7 / 76 
 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Крушари  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”–   Разплащателна  агенция  в  размер  на  309 186,46лв. ( Триста и 
девет хиляди сто осемдесет и шест лв. и 46 ст.) за обезпечаване на 110 % от 
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ №08/321/01219 от 27.11.2012г. по Мярка 321 
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата 

 



за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 за Проект „Рехабилитация 
на общински пътища в община Крушари, област Добрич с подобекти : 1. DОВ 2176 
(21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, 
сключен между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 
 

2. Възлага на кмета на Община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор №08/321/01219 и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

 

 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
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                                                    ОТ ПРОТОКОЛ   №  7 
 

                                             ОТ ЗАСЕДАНИЕ  НА  02.06.2014 г. 
                                        ПО ТОЧКА  ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД    
 
                 ОТНОСНО: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от 

община Крушари в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна 
агенция, обезпечаваща  110 % от стойността на авансово 
плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
№55/3/3210780 

 
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 и Договор с ИД 
№55/3/3210780,  по мярка 321 от Програмата  за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г., за проект „Ремонт, вътрешно преустройство и 
благоустрояване на „Дом за стари хора” в с.Добрин, община Крушари, сключен 
между Община Крушари и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и 
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван 
от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Мирослав Николов Николов, с 
поименно гласуване, общ брой гласували 8, от тях с  8  гласа  “за”, 0  “против”   и  0  
“въздържали се”, Общинският съвет прие 
 

                РЕШЕНИЕ        №   7 / 77 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община   Крушари да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  71 620,02 лв. (седемдесет 
и една хиляди щестотин и двадесет лева и две стотинки) за обезпечаване на 110 % 
от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ №55/3/3210780 от 19.05.2014г. по мярка 321, за Проект „Ремонт, вътрешно 
преустройство и благоустрояване на „Дом за стари хора” в с.Добрин, община 
Крушари” сключен между Община Крушари  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Крушари да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор 
№№55/3/3210780/19.05.2014г.   и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                                                                
            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /п/                                                                                                                                                                                                                                                         
            /Петранка Янкова/   
 
             ПРОТОКОЛИСТ: /п/  
                      /Гинка Русева/   
Вярно с оригинала! 
Снел преписа: 
/Гинка Русева/          
 
 
 


