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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.04.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: издаване на запис на заповед от Община Белене в полза на ДФ 
"Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Данък 
добавена стойност по договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г.  
по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 
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.  за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане 
на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 34 
 

На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на основание Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.007-0049-C02 
от 05.02.2020 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 Европейският земеделски фонд за 
развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на 
многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“. 

 
1. Общински съвет-Белене  одобрява Запис на заповед от 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" – Разплащателна агенция в размер на 9 120,39 лева (девет хиляди сто и 
двадесет лева и тридесет и девет ст.) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия 
ДДС на извършено авансово плащане по Договор за БФП № BG06RDNP001-7.007-0049-C01 
от 08.05.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.007-0049-C02 от 05.02.2020 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 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 
№ BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 
Дебелянов“ – град Белене“, сключени 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 необходимите документи за 
получаване на Данък добавена стойност на авансово плащане по Договор за БФП № 
BG06RDNP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.007-0049-C02 
от 05.02.2020 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 Европейският земеделски фонд за 
развитие на селските райони за проект № BG06RDNP001-7.007-0049 „Изграждане на 
многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – град Белене“ и да ги представи 
пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция. 
 
 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
(Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел Тонев, 
Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
 
ЗА: 12 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

ОТСЪСТВА: Иван Динов  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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