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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/24.02.2020 ГОДИНА ОТ 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

ОТНОСНО: Постъпило искане за издаване на запис на заповед от Община 
Белене в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №53 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Законa за местното 
самоуправление и местната администрация, Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на 
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 Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2, ал. 
3-8 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 
за периода 2014 – 2020 г.:  

1. Общински съвет – Белене упълномощава кмета на общината Милен Павлов 
Дулев да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  52064,57 лева 
(Петдесет и две хиляди шестдесет и четири лева и 57 стотинки) за обезпечаване на 
51,61%  от заявения размер на авансово плащане по Споразумение за изпълнение на 
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за 
прилагане на 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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

2. Срокът на записа на заповед покрива срока за изпълнение на дейностите и 
разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от 
общностите местно развитие"  за 2020 г., удължен с шест месеца или 30 юни 2021 г. 
 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 

„ЗА“ - 11 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, 
Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 
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ПРИЕМА СЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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