
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

ПРЕПИС! 

 
    

   Р Е Ш  Е Н И Е  

             №258 

Гр.Ботевград,16.11.2020 г. 
 

   ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА вх.№0811-4/11.11.2020 г. относно 

обезпечаване авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община 

Ботевград, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5, чл. 28а, ал. 3 , вр. ал.1от ЗМСМА,чл.36,ал.9 и чл.54,ал.2,т.2 от 

Правилника за организация и дейност на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с ОА, във връзка с т. 4 и т. 7 от раздел IV, буква Б  от 

„Финансово изпълнение на проектите и плащане“ от Условията за изпълнение, 

в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 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“ BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и 

Община Ботевград и саморъчно положени подписи   с  19 гласа „за“, 0  глас 

„против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 

        

                             Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише два броя запис 

на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на Държавен 

фонд „Земеделие“ за обезпечаване на авансовото плащане по административен 

договор № BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 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“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, сключен 

между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ботевград, за изпълнение на 

проект № BG06RDNP001-7.008-0051 „Реконструкция, ремонт, оборудване и 

обзавеждане на общински сгради на територията на община Ботевград, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“, както следва: 

 Запис на заповед в размер до 189 280.11 лв. (сто осемдесет и девет хиляди 

двеста и осемдесет лева и единадесет стотинки), представляващи авансово 

плащане до 50 % (петдесет процента) от общия размер на одобрената 

финансова помощ по проекта без ДДС; 

 Запис на заповед в размер до 37 856.02 лева (тридесет и седем хиляди 

осемстотин петдесет и шест лева и две стотинки), представляващи разходи 

за ДДС върху авансовото плащане по договора. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен договор 

№ BG06RDNP001-7.008-0051–C01 от 18.11.2019 г. за проект „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на 

община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и да ги представи пред 

Държавен фонд „Земеделие“-РА. 

 

 

 

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 


