ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел.: 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 1091
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 66/14.10.2011 г.
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 3, ал. 2, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация, чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от
29.07.2008 година, за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие
на населените места„ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2010 г. и Докладна записка с вх. № 397 от
03.10.2011 г.,

РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Две могили да подпише Запис на
заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 884 864.40 (два милиона
осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и
четирдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
Договор за отпускане на финансова помощ № 18/321/01045 от 12.09.2011
година по мярка 321 за проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по
път RSE 1005–I–5 /Обретеник–Бяла/–граница /Община Борово– Община Две
могили/–Батишница–Бъзовец–RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна
на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в
село Бъзовец и по път RSE 1082 III–5001 /Две могили–Острица/–Широково–
Чилнов–Баниска от км3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от
ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в с.Чилнов”, сключен между Община Две могили
и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Две могили да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по договор № 18/321/01045 от

12.09.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Гласували 14 (четиринадесет) съветника
„За”
- 14 гласа
„Против”
- 0 гласа
„Въздържал се” - 0 гласа

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................

(М. Иларионова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

(п )

(Б. Георгиев)

