
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.19. Относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС в полза на 
ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция за проект „Реконструкция на 
водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево”.

Уважаеми общински съветници,

Общинска администрация изпълнява проект „Реконструкция на водопроводната 
мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево” съгласно Договор 
№07/321/01288 от 27.12.2012 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 321, на ОС 3 от 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Съгласно подписаният договор и заповедта за одобрение, обпщната има право на 
авансово плащане по договора в размер на 2 433 495,00 лв. В изпълнение на Решение 
№218/04.12.2012 г. на Обпщнски съвет -  Севлиево, общинска администрация подготви и 
внесе за одобрение заявка за авансово плащане, което на 20.12.2012 г. е изплатено по 
сметката на Община Севлиево от ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция. Съгласно 
сключеният Договор за безвъзмездна финансова помощ Община Севлиево има право и на 
авансово плащане за данък добавена стойност върху стойността на получения аванс. 
Заявката за отпускане на аванс за ДДС се подава след подписване на договорите с 
изпълнителите по проекта.

За подаване на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово 
плащане до Държавен фонд „Земеделие” -  РА е необходимо да бъде издадена и 
представена Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза 
на ДФ „Земеделие“ -  Разплащателна агенция в размер на 110 % от размера на разходите за 
Д ДС към заявка за авансово плащане.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

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 Договор за отпускане на финансова помощ 
№07/321/01288 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони” за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко 
Славейков и Кръвеник в община Севлиево”, сключен между община Севлиево и ДФ 
„Земеделие” -  Разплащателна агенция. Общинския съвет -  Севлиево:

1. Упълномощава Кмета на община Севлиево до подпише Запис на заповед, без протест 
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция
в размер на ......................  лв. / . ............................................................................................../ за
обезпечаване на 110% от заявения размер на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане 
по Договор за отпускане на финансова помощ № 07/321/01288 от 27.11.2012 г. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект 
„Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в



община Севлиево”, сключен между община Севлиево и ДФ „Земеделие ” -  Разплащателна 
агенция. Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 1, представляващо 
неразделна част от решението.

2. Възлага на Кмета на община Севлиево да подготви необходимите документи за 
получаване на финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор 
№ 07/321/01288 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” -  Разплащателна 
агенция.
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З А П И С  НА З А П О В Е Д

Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата:.............................лева

Днес,.......................... год., в гр.(с.) Севлиево, д-р Иван Тодоров Иванов, с ЕГН 7203212240,
лична карта № 640821061, издадена на 01.09.2010 год. от МВР -  гр. Габрово, с постоянен 
адрес: гр. Севлиево, ул. „Васил Сърбенов” № 30, ет. 2, в качеството си на Кмет на Община 
Севлиево, област Габрово, пл. „Свобода” № 1, БУЛСТАТ 000215889, като Издател на 
настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и 
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, 
срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на Държавен фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, със седалище в гр.София, бул.”Цар Борис 1П” № 136, БУЛСТАТ 
121100421, представлявано от Изпълнителния директор -  Мирослав Николов, сумата от 
........................................лева, ( ................................).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: БНБ-ЦУ: 1ВАК
В087ВКВ096613200170001, В1С код: ВКВ0В08В, с титуляр Държавен фонд „Земеделие” -  
Разплащателна агенция.

Настоящият Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 
изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор № 07/321/01288 от 
27.11.2012 г., сключен между Община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция.

Дата на издаване: гр. Севлиево 

Място на издаване: Община Севлиево 

Подпис на издателя:.............................


