
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Издаване на запис на 

заповед от Община Любимец в полза на ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на 

разходи за авансово плащане по административен договор 

№ BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020 от 18 май 2020 г. 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г.,  за Проект  „Реконструкция и изграждане 

на дневен център за стари хора” сключен   между ДФ „ 

Земеделие”, „Местна инициативна група Любимец- 

Ивайловград“  и  Община Любимец. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община 

Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 186 

 

 

на ОбС, прието с протокол  № 18 от 26.03.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10, т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно изискванията по мярка 4  (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. 

- 7.2) „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", 

по процедура чрез подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.072., от Програмата за 

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

  

Общински съвет - Любимец  

                                                                         

  

    Р Е Ш И: 

 

 

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

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  166 742,28 лв. (сто 

шестдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два  лева и  двадесет и осем стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020 от 18 май 2020 г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

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

селските райони за периода 2014-2020 г.,  за Проект „ Реконструкция и изграждане на дневен 

център за стари хора” сключен   между ДФ „ Земеделие”, представляван от изпълнителния директор 

Васил Грудев, „Местна инициативна група Любимец- Ивайловград“ и  Община Любимец,. 



2. Възлага на Кмета на Община Любимец да подготви необходимите документи за получаване на 

авансовото плащане по договор BG06RDNP001-19.072-0002-C01/2020 от 18 май 2020 г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Любимец, проведено на 26.03.2021 г.,  

Протокол № 18, т.5  от дневния ред по докладна записка с вх. № 175 /15.03.2021 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                                                            


