
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№  437   /  30.09.2022 г. 

Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 30.09.2022 г., с протокол 

№47/30.09.2022 г. 

 ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор за избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на 

проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с изпълнение на Договор 

№ BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор 

на проектни предложения 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“ № BG06RDNP001- 7.002-УЧИЛИЩЕ - „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 

селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината 

или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

предучилищното и училищното образование,,,  сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал.1, т.12 и ал. 2 от 

ПОДОСОБНКВОА и във връзка с  издаване на запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за избор на изпълнител за извършване на СМР 

за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с изпълнение на 

Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения 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“ № BG06RDNP001- 7.002-УЧИЛИЩЕ - „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 

селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината 

или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

предучилищното и училищното образование,,,  сключен между Община Белово и ДФ „Земеделие”. 

   

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Белово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  222195,20 (двеста двадесет 

и две хиляди и сто и деветдесет и пет лева и 20 ст.)  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по проект ,,OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“, ГРАД БЕЛОВО“  във връзка с 

изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01сключен между Община Белово и ДФ 

„Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Белово да подготви необходимите документи за получаване на 

авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

 Мотиви:   Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за финансиране на 

разходи за ДДС към искане/ заявка за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ поДоговор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  10 10   0 0  



           С П И С Ъ К 

на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение №437   / 30.09.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов •   

2.  Атанас  Павлов  Тасев •   

3.  Велизар Здравков Илов •   

4. Владимир Петров Михайлов •   

5. Димитър Георгиев Марков •   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов •   

8.  Иван Цветанов Магаранов •   

9. Любомир Георгиев Калайджийски •   

10. Станислав Александров Танев •   

11. Стефан Георгиев Стефанов - - - 

12. Стойко Стойчев Стефанов •   

13.     

     

                             Общо: 13 10 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


