
Препис-извлечение от протокол № 6 
от  31.03.2020  година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.4 
от дневния ред: „Издаване на запис на  
заповед от Община Стражица в полза  
на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция,  
обезпечаваща авансово плащане  
по споразумение РД 50-196/29.11.2016 г. 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  
популяризиране на стратегия за Водено  
от общностите местно развитие” и  
подмярка 19.2 „Прилагане на операции  
в рамките на стратегии за Водено от общностите  
местно развитие”  на мярка 19 „Водено от  
общностите местно развитие” за изпълнение  
на Стратегията за местно развитие на  
територията на общините Лясковец и  
Стражица, сключено между УО на Програмата  
за развитие на селските райони за периода 
2014-2020г.,  УО на ОП „Развитие на човешките  
ресурси” 2014-2020г. и Сдружение  
„Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.” 
 
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 
              № 66 
  
 
 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 (ЗМСМА), чл. 7, 
ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.  и споразумение РД 50-196/29.11.2016 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” сключено между Сдружение „Местна инициативна група 
Лясковец - Стражица”, УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020г. и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020г., Общински съвет Стражица 

 



        Р Е Ш И : 
 
 1.Упълномощава  кмета  на  община  Стражица  Румен Стефанов 
Павлов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, за 
сумата  в  размер  на  67 449,62  лв. (шестдесет и седем хиляди 
четиристотин четиридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), 
платима на предявяване на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 
/представляващи 50% от общо 134 899,25 лв./ за обезпечаване на 100 % от 
стойността на авансово плащане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в полза на  СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица”  за текущи разходи  
и популяризиране по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-196 от 
29.11.2016г., 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 2014-2020 г., със срок на предявяване на плащанията по записа на 
заповед, покриващ срока на календарната 2020 г., (31.12.2020 г.) удължен с 
6 (шест) месеца. 
          2.Допуска се предварително изпълнение на настоящото решение на 
основание чл.60, ал.1 от АПК. 
          3.Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет 
Стражица, проведено на 31.03.2020г., Протокол № 6, т.4 от дневния ред 
при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
поименно гласуване –с 15 гласа „ЗА”, 0 „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 
0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Стражица. 
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                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:   
              /Ил.Маринов/ 



 
 
 
 


