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. №..........................
............................2015г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция
на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци;
рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ.
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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект
„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец,
общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с .
Буковец-Общ. Брусарци”, сключен между Общината и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.
Договорът е на стойност 5 809 741,89 лв без ДДС и включва изпълнението на следните дейности:
1. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в с. Крива бара - II етап
- 389 150.05 лв без ДДС;
2. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Буковец - 1 498 566,10 лв без ДДС;
3. Рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от
км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400;участък от км 11+900 до км
12+400
- 3 424 048,00 лв без ДДС;
4. Непредвидени разходи за СМР - 4,5%
- 236 977,74 лв без ДДС;
5. Консултантски услуги за управление на проекта
65 000,00 лв без ДДС;
6. Разходи за осигуряване на публичност
9 000,00 лв без ДДС;
7. Разходи за юридичесаки услуги
19 500,00 лв без ДДС;
8. Разходи за проектиране
16 000,00 лв без ДДС;
9. Консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на прокта - 16 500,00 лв без ДДС.
10. Строителен надзор
- 105 000,00 лв без ДДС;
11. Авторски надзор
30 000,00 лв без ДДС
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С решение № 227 от Протокол №33/19.12.2013г на Общински съвет Брусарци, Кмета на
общината е упълномощен да подпише Запис на заповед в размер на 3 195 358,04 лв, обезпечаваща
110 % от авансовото плащане по договор № 12/321/01482 от 19.12.2013г. 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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г
е намаляла на 5 550 757,01 лв без ДДС, по дейности както следва:
1. Реконструкция вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива бара - II етап и с. Буковец, с
непредвидени разходи
- 1 872 605,85 лв без ДДС;
2. Рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от
км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700 до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400 с
вкл. непредвидени разходи
- 3 422 141,16 лв без ДДС;
3. Консултантски услуги за управление на проекта
63 010,00 лв без ДДС;
4. Разходи за осигуряване на публичност
9 000,00 лв без ДДС;
5. Разходи за юридичесаки услуги
19 500,00 лв без ДДС;
6. Разходи за проектиране
16 000,00 лв без ДДС;
7. Консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на прокта - 16 500,00 лв без ДДС.
8. Строителен надзор
102 000,00 лв без ДДС;
9. Авторски надзор
30 000,00 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. На община
Брусарци са необходими 555 075,70 лв. за плащане на ДДС на авансови плащания към изпълнители
по проект: „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с.
Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски –
с . Буковец-Общ. Брусарци”.
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, сума, съставляваща в
случая 610 583,27 лв в полза на ДФЗ-РА.
Във връзка със започване изпълненито на проект „Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци;
рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ.
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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешни
водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци;
рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ.
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” –
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Разплащателна агенция в размер на 610 583,27 лв (шестстотин и десет хиляди петстотин осемдесет и
три лева и двадесет и седем ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 12/321/01482 от
19.12.2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
ПРСР 2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива
Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON
1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ. 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 № 12/321/01482 от 19.12.2013г. 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
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