ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел./факс: 359 777 823 70, тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

РЕШЕНИЕ № (П) – 131/30.08.2018 година
След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№
С-154/14.08.2018г. от Светослав Кирилов-председател на Общински
съвет–Радомир, направено по реда на чл.90, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, относно
упълномощаване на кмета на община Радомир за издаване на запис
на заповед обезпечаваща авансово плащане по одобрена
безвъзмездна финансова помощ
по споразумение № РД 5048/03.05.2018 г. на СНЦ „МИГ Радомир – Земен“ за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие и заповед
№ РД 09-745/10.08.2018 г. на заместник-министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на управляващия орган на
програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията
за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 от ЗМСМА и чл.90, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съветРадомир, неговите комисии и взаимодействие му с общинската
администрация и приложените документи Общински съветРадомир прие

РЕШЕНИЕ № (П) – 131/30.08.2018 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев – кмет на
община Радомир, да подпише запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА
1

за сумата от 96 981.99 лв. / деветдесет и шест хиляди
деветстотин осемдесет и един лева и деветдесет и девет
стотинки/, за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за
изпълнение на дейности и разходи за 2018 г. по сключено
споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. на СНЦ „МИГ РадомирЗемен“ за изпълнение на стратегия за водено от общностите
местно развитие и заповед № РД 09-745/ 10.08.2018 г. на заместникминистъра на земеделието, храните и горите и ръководител на
управляващия орган на програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегията за водено от общностите местно
развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от ПРСР за периода 2014-2020 г. със срок до 30.06.2019 г.
2.Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на
община Радомир.
3.ВЪЗЛАГА на председателя на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ да
подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – РА.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 11 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 11 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ
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