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ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 

 
Изх. №.......................... 
............................2014г.           

 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ  
 

 
Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 
От Наташа Михайлова – Кмет на община Брусарци 

 
 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 година по мярка 322 
”Обновяване и развитие на населените места” за Проект ”Подобряване на площадни пространства 
за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”, сключен между Община 
Брусарци и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
            Община Брусарци е бенефициент по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 година по 
мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” за Проект ”Подобряване на площадни 
пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”, сключен между 
Общината и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. Договорът е на стойност 1 399 952,00 лв без 
ДДС и включва изпълнението на следните дейности: 

1. Изпълнение на СМР по проекта                                                - 1 287 984,00 лв без ДДС; 
2. Упражняване на строителен надзор                                          -     24 738,00 лв  без ДДС; 
3. Консултантски услуги за управление на проекта                    -     14 958,00 лв  без ДДС; 
4. Разходи за осигуряване на публичност                                     -       4 000,00 лв  без ДДС; 
5. Разходи за юридичесаки услуги                                                 -       5 984,00 лв  без ДДС; 
6. Разходи за проектиране                                                               -     54 900,00 лв  без ДДС; 
7. Разходи за окомплектоване и изготвяне на апл. Форма          -       5 388,00 лв  без ДДС; 
8. Такси за въвеждане на обекта в експлоатация                          -       2 000,00 лв  без ДДС. 

 
С решение № 121 от Протокол №18/30.11.2012 г на Общински съвет Брусарци, Кмета 

наобщината е упълномощен да подпише Запис на заповед в размер на 769 973,60 лв, 
обезпечаваща 110 % от авансовото плащане по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 година. 
Авансовото плащане е постъпило по сметката на община Брусарци. 

След проведени процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключените 
договори с изпълнители за отделните дейности по проекта, стойността на договор № 12/322/00745 
от 27.11.2012 г. е намаляла до 936 255.70 лв без ДДС. 

Безвъзмездната финансова помощ от ДФЗ-РА е на 100 % от стойността на Договора без 
ДДС. Общината е длъжна да подсигури финансови средства за плащането на ДДС, които й се 
възстановяват след заявката за окочателно плащане и верефикация на всички разходи по проекта. 



 2 

На община Брусарци са необходими  93 625,57 лв.,за плащане на ДДС на авансови плащания към 
изпълнители по проект: ”Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, 
с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”. 
             За улеснение на общините, при изпълнението на проекти финансирани със средства от ЕС, 
ДФЗ-РА и МФ са изготвили процедура, по която на общините се предоставят средства за плащане 
на данък добавена стойност (ДДС) след извършено авансово плащане. В искането за предоставяне 
на ДДС към авансово плащане, е необходимо да се приложат Решение от Общинския съвет (по 
образец) и Запис на заповед, подписана от Кмета на общината, обезпечаваща 110 % от ДДС на 
авансовото плащане. 

Във връзка със започване изпълненито на проект ”Подобряване на площадни пространства 
за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци” и необходимостта от 
финансови средства за плащане на ДДС към авансовите разплащания с изпълнителите на отделните 
дейности по проекта, предлагам следния проект за решение: 

 
 

             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 №  12/322/00745 от  27.11.2012г. по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените 
места” за Проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, 
с.Дондуково, с.Киселево, Община Брусарци”, сключен между Община Брусарци 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, 

      
        Общинският съвет Брусарци 

РЕШИ: 
 
1.  Упълномощава кмета  на  общината  Брусарци - Наташа Михайлова Младенова да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна  агенция  в  размер  на 102 988,13 лв. (сто и две хиляди деветстотин 
осемдесет и осем лева и тринадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
№ 12/322/00745 от 27.11.1012 година по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” за 
Проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево, 
Община Брусарци” сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за 
получаване на допустимия ДДС на авансовото плащане по договор № 12/322/00745 от 27.11.2012 г. 
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
             
 
 
НАТАША МИХАЙЛОВА 
Кмет на Община Брусарци 
 
 
Изготвил: инж. Петър Димитров 
Зам.- Кмет на Община Брусарци 

    
 

Съгласувал: Анелия Любенова 
Юрист Община Брусарци 


