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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

 

ДО 

Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих  

 

ОТНОСНО: Подаване на искане за авансово плащане до УО на ОП „Региони в растеж 2014-

2020“ и издаване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 

обезпечение, гарантиращо авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община 

Исперих  „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в 

гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно 

пространство”, одобрен за финансиране от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Договор  № BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ, 
 

На 12.01.2018 г. Община Исперих подписа с МРРБ договор № BG16RFOP001-5.001 - 

0021 – С01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Региони в растеж 

2014-2020 г.” за проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с 

увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото 

дворно пространство”  на стойност 99 987,54 лв.. 

Съгласно Раздел IV „Плащания, техническо и финансово отчитане“ от 

Административния  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01, плащанията се извършват авансово, междинно и 

окончателно. Като бенефициент по ОПРР, Община Исперих има право на авансово плащане 

в размер на 34 995,64 лв., представляващи до 35 % от стойността на предоставената от 

Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ към бенефициента по проекта. 

Авансовите плащания се използват от бенефициента за оборотни финансови средства до 

приключването на проекта. 

Авансовото плащане се извършва след представяне на Искане за плащане, 

придружено от Запис на заповед за размера на аванса в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма 

„Региони в растеж” – главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие", както и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемането на 

задължението. 
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Уважаеми общински съветници, 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното     
  

РЕШЕНИЕ 
 

С цел подаване на искане за авансово плащане до УО на ОПРР и издаване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  на обезпечение, гарантиращо 

авансовото плащане /Запис на заповед/ по проект на община Исперих „Обзавеждане и 

оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и 

обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, одобрен за 

финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с Договор № 

BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, т.1 и 2 и 

чл.16, т.3  от Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001 - 0021 – 

С01 от 12.01.2018 г. 
 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

           1. Упълномощава Кмета на Община Исперих – Бейсим Руфад Расим да издаде запис 

на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна 

дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" платим на 

предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договор № 

BG16RFOP001-5.001 - 0021 – С01 от 12.01.2018 г. в размер на 34 995,64 лв., (тридесет и 

четири хиляди, деветстотин, деветдесет и пет лв,. и шестдесет и четири ст.)  представляващи 

35 % от максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ. 

2. На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих – 

Бейсим Руфад Расим  и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Разград, в 

четиринадесетдневен срок, считано от датата на съобщаването му.   

    

 

 
 
 

 

Вносител,  

 
 

Бейсим Руфад 

Кмет на Община Исперих 

 

 

Изготвил:        

инж. Ибрахим Мемиш      

Директор. на дир. „УТИЕОСМДТ”    


