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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №7/02.09.2019 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, относно 

издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на Данък добавена стойност 

по договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: 

общински път PVN 1105, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-

52, Деков–Бяла вода) – Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

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

самоуправление и местната администрация и на основание Договор за отпускане на 

финансова помощ № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. за проект „Реконструкция и 

рехабилитация на общинска пътна мрежа: общински път PVN 1105, (ІІІ-5202) – Белене 

– АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков – Бяла вода) – Кулина вода” 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” от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община 

Белене и ДФ „Земеделие” - РА, Общински съвет - Белене 

 1. Одобрява Запис на заповед на Община Белене в полза на ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция и упълномощава кмета на община Белене да подпише Запис на 

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

„Земеделие” в размер на 501 477,83 лева (Петстотин и една хиляди четиристотин 

седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от 

стойността на допустимия ДДС на извършено второ авансово плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. 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” от Програмата за Развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони за проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: 

общински път PVN 1105, (ІІІ-5202) – Белене – АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 

(ІІ-52, Деков – Бяла вода) – Кулина вода”, сключен между Община Белене и ДФ 

„Земеделие” - Разплащателна агенция, за срока на договора, удължен с шест месеца. 
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 2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви и подаде необходимите 

документи за получаване на Данък добавена стойност на второ авансово плащане по 

договор № 15/07/2/0/00509 от 06.10.2017 г. 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” от Програмата 

за Развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: общински път PVN 1105, 

(ІІІ-5202) – Белене – АЕЦ „Белене”, общински път PVN 2002 (ІІ-52, Деков – Бяла вода) 

– Кулина вода” и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

 

 ГЛАСУВАЛИ - 16 общински съветници (поименно): 

 ЗА – 16 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Николай Арабаджиев, Петър Дулев, Пламен Гендов, Румен Арабаджиев, 

Светослава Христова, Стефан Николов, Стилиян Лоринков); 

 ПРОТИВ - 0; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:  

(п) д-р Бистра Павловска 

 

 

 

ЮРИСТ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 

(п) Румен Джантов 

 

 

 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 

Ралица Господинова 


