ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 60 / 19.03.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 957
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Бяла Слатина в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000
еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Мотиви: Община Бяла Слатина е сключила с Държавен фонд „Земеделие” - гр. София договор
за финансиране на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ
МЕСТА ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА С ПОД 2000 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ”. Проектът на
стойност 5 802 832,52 лв. (Пет милиона осемстотин и две хиляди осемстотин тридесет и два лева и
петдесет и две стотинки) без ДДС е одобрен за подпомагане по Програмата за развитие на селските
райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съгласно сключеният
между страните договор, Община Бяла Слатина има правото да получи авансово плащане в размер до
50% от първоначално одобрената финансова помощ. След провеждане на тръжните процедури и
съгласно сключените анекси, актуалният размер на инвестицията възлиза на 5 801 784,91 лв. без
ДДС.
Съгласно правилата на програмата и в съответствие с ПМС за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за съответната бюджетна / финансова година, общините бенефициенти с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) имат
правото да финансират разходите си за данък добавена стойност и към авансовите плащания.
Съгласно цитираното ПМС, след всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на проведена
от общината тръжна процедура за избор на изпълнител, се финансират разходи за ДДС в размер до
20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
В тази връзка е допустимо Община Бяла Слатина да кандидатства за авансово плащане на ДДС
върху сключените по-горе договори пред Държавен фонд „Земеделие” по реда на ПМС.
За да получи авансово ДДС си по договора, Община Бяла Слатина следва да учреди едно от
предвидените по Наредба № 25 / 29.07.2008 г. обезпечение, а именно запис на заповед, издадена от
Кмета на общината в полза на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, която да
покрива 110% от стойността на авансовото плащане и да представи решение на Общински съвет за
одобряване на запис на заповед. Предвиденият срок за предявяване на плащанията при запис на
заповед трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест
месеца. (по-конкретно чл. 12, ал. 9 вр. чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 10 и 11 от Наредба № 25 / 29.07.2008 г.
и чл. 2.3, 2.8б и 2.9 от Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г.).
На заседание на Общински съвет Бяла Слатина през месец януари 2015 г. беше одобрено
учредяването на обезпечение под формата на Запис на заповед, което да обезпечи подаването на
заявка в ДФЗ-РРА-гр. Плевен, за ДДС върху сключените до момента договори в размер на 608 567,36
лв. (Шестстотин и осем хиляди петстотин шестдесет и седем лв. и 36 ст.), което е 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г.
Към настоящия момент са съгласувани с ДФ „Земеделие”-РА, ЦУ - гр. София договорите за
строителство и осъществяване на независим строителен надзор. Община Бяла Слатина е инициирала
и подадала документи за сключването на анекси към Договора за подпомагане още през месец
ноември 2014 г., каквито са правилата на ПРСР и Наредба № 25/2008 г., но досега от Фонда е
подготвен и сключен Анекс единствено въз основа на договора за извършване на строителство, с
което е актуализирана актуалната проектна стойност. Анексът въз основа на тръжната процедура,
касаеща строителния надзор, все още не е подготвен. С оглед на обстоятелството, че сроковете за
изпълнение на инвестицията стават изключително съкратени, е необходимо да се извърши ревизия на
сумата, посочена в Записа на заповед по образец, одобрена с Решение на Общински съвет Бяла
Слатина № 933 / 29.01.2015 г. (Протокол № 58), като същата следва да бъде 609 367,72 лв.
(Шестстотин и девет хиляди триста шестдесет и седем лв. и 72 ст.).

На по-късен етап, когато Фондът подготви следващия Анекс въз основа на окончателната
стойност по договора за строителен надзор и същият бъде подписан от страните, ще бъде внесена
заявка за получаване на ДДС върху авансовото плащане само по този договор, което следва да се
оторизира с ново решение на Общински съвет Бяла Слатина за учредяване на обезпечение съгласно
Наредба № 25 / 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводната
мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между
Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Румен Порожанов.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-32 /18.03.15, договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
водопроводната мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни
жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор Румен Порожанов и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и т. 24,
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9, т. 22 и т. 23 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Отменя Решение № 933 / 29.01.2015 г.
2. Упълномощава кмета на община Бяла Слатина да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 609 367,72 лв. (Шестстотин и девет хиляди триста шестдесет и седем
лв. и 72 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013
г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от
Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла
Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Срокът за предявяване на плащанията
по записа на заповед е регламентираният в чл. 3.1 от Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г.
удължен с 6 (шест) месеца.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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