ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ
№114
Протокол № 10 /13.08.2013г.

Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по
договор № 16/313/00019 от 24.06.2011 год. по мярка 313 за Проект „Община
Перущица – неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа”
сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Вносител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица.
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, Общинският съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Ради Ботев Минчев да подпише Запис
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 198 594,00 лв. (сто
деведесет и осем хиляди петстотин деведесет и четири лева) за обезпечаване на
110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 16/313/00019 от 24.06.2011 год. по мярка 313 за Проект
„Община Перущица – неделима част от историята, културата и бъдещето на
Европа” сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви всички необходимите
документи за сключване на анекс за удължаване срока на договор №
16/313/00019 от 24.06.2011 год. с ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Перущица,
проведено на 13.08.2013 г., Протокол № 10, т. 1 от дневния ред при кворум от 8
общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински
съвет Перущица.

Брой съветници 13
Брой присъствали 8
Брой „ЗА” 8/ Жана Аргирова, Надежда Дардова, Илия Динкин, Иван Муров, Никола
Янкулов, Маргарита Тонкова, Константин Витанов, Салчо Салчев/.
Брой „ПРОТИВ”:0
Брой „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:0

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……...
/Иван Муров /

Вярно с оригинала:.......................................
/Борислава Борисова-Дардова/

