
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

РЕШЕНИЕ 

№  439    /  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 запис на заповед от община Белово  в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за Консултантски услуги: за разработка 

на проектно предложение; за управление на одобрен проект; за разходи за авторски надзор; за разходи за 

строителен надзор по Проект BG06RDNP001-7.002-0014 с наименование „Обновяване на СУ 

„Чапай“…град Белово“ по подмярка 7.002- „Училище“ по процедурата за подбор на ПП по подмярка 

„Инвестиции в създаването и подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 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 от ПОДОСОБНКВОА 

,конкретните правомощия на кмета и чл. 5, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ПОДОСОБНКВОА и Договор 

№ BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за ,, Консултански услуги / КУ/ за разработка на проектно 

предложение и КУ за управление на одобрен проект ,,,,Разходи за авторски надзор ,, и ,, Разходи за 

строителен надзор,,,,, по проект BG 06RDNP001-7.002-0014  с наименование ,,Обновяване на СУ 

,,Чапай,, град Белово,, по подмярка 7.002- ,,Училище,, по процедурата чрез подбор на ПП по подмярка 

„Инвестиции в създаването и 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 2014-2020г.” сключен между Община Белово и ДФ 

„Земеделие”, 

Общински съвет - Белово                                   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  11869,40,00 (единадесет 

хиляди и осемстотин и шестдесет и девет лева и 40 ст. )  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане за дейностите за  Консултански услуги / КУ/ за разработка на проектно предложение 

и КУ за управление на одобрен проект ,,,,Разходи за авторски надзор ,, и ,, Разходи за строителен 

надзор,,, по проект BG 06RDNP001-7.002-0014  с наименование ,,Обновяване на СУ ,,Чапай,, град 

Белово,, по подмярка 7.002- ,,Училище ,, по проект BG 06RDNP001-7.002-0014  с наименование 

,,Обновяване на СУ ,,Чапай,, град Белово сключен 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 по Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 на авансово плащане за дейностите за 

дейностите за  ,,Консултански услуги / КУ/ за разработка на проектно предложение и КУ за 

управление на одобрен проект ,,,,Разходи за авторски надзор ,, и ,, Разходи за строителен надзор,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 439  / 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 

 

 

 

 

 

 


