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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №12/22.10.2020 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на 
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма 
околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“, обезпечаваща авансово плащане по Проект рег. № BG16М1ОP002-2.009-0070 с 
наименование „Не изхвърляй-компостирай“, одобрен за финансиране по 
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №105 
 
 
На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Белене 
 
1.   Общински съвет-Белене дава съгласие и упълномощава кмета на община 

Белене да подпише Запис на заповед от Община Белене, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна 
дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, обезпечаваща 100 % авансово плащане по проект 
№ BG 16M1OP002-2.009-0070-C01 с наименование „Не изхвърляй-компостирай“, 
съгласно АДБФП № D – 34 – 111 от 12.08.2020 г., одобрен за финансиране по приоритетна 
ос 2 “Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в размер на 26 
403, 80 лева / двадест и шест хиляди четиристотин и три лева и осемдесет стотинки/, което 
е в размер на 10 % от общия бюджет. Срок за предявяване: до изтичане на срока за 
извършване на финалното плащане по проекта, определен в АДБФП № D – 34 – 111 от 
12.08.2020 г, или до пълното покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 
г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 
декември 2013 г.) – което от двете събития настъпи по-рано. 

 
2. Възлага на Кмета на община Белене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по Административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ № D – 34 – 111 на 12.08.2020 г. по Проект  рег. № BG 16M1OP002-2.009-0070  с 
наименование „Не изхвърляй-компостирай“, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 
“Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“  и да ги представи 
пред Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма 
околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 
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Гласували поименно 12 общински съветника: 
 

ЗА - 12 (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Иван Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 

 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ –  няма 

 
ПРИЕМА СЕ 

 
ОТСЪСТВА: Николай Арабаджиев 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 

 
 

СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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