
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед от 

Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаваща текущи разходи и популяризиране 

изпълнението на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна 

група – Любимец – Ивайловград“. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 174 

 
на ОбС, прието с протокол  № 17 от 26.02.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.2 и чл.28, ал.1, т.5 и т.6 

от Наредба №1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., 

 

Общински съвет - Любимец  

                                                                         

     Р Е Ш И: 

  

      І.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Любимец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 

разноски, платим на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със 

седалище в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, в  размер  до  82 162.81  

лева (осемдесет и две хиляди сто шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки) за обезпечаване 100 на 

сто от стойността на авансово плащане за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“,  за срока 

на изпълнение на годишния бюджет на МИГ за 2021 година, удължен с 6 (шест) месеца, а именно: 30.06.2022 

година. 

      ІІ. Разходите, които Община Любимец гарантира за извършване на текущи разходи и популяризиране 

изпълнението на  стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – 

Любимец – Ивайловград“ през 2021 година, да бъдат съобразени с прилагането на Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор. 

 

       

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Любимец, проведено на 26.02.2021 г.,  

Протокол № 17, т.6  от дневния ред по докладна записка с вх. № 162 /17.02.2021 г., при кворум от 12 

общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА поименно гласуване - с 12 гласа 

„за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - 

Любимец. 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                              / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


