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) – 130/15.08.2018 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 по спечелен проект за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка - 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и
обновяване на селата и селските райони“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от
европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
подписан договор № 14/07/2/0/00106 от 13.09.2017 година, между
Държавен фонд „Земеделие“ и Народно читалище „Напредък- 1895“,
гр. Радомир 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 съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействие му
с общинската администрация и приложените документи
Общински съвет-Радомир прие

РЕШЕНИЕ № (П) – 130/15.08.2018 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1. УПЪЛНОМОЩАВА Пламен Станков Алексиев – кмет на
община Радомир, да издаде запис на заповед по образец, по договор
№ 14/07/2/0/00106 от 13.09.2017 година между Държавен фонд
„Земеделие“ и Народно читалище „Напредък – 1895“, гр. Радомир за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“, без
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки
от какъвто и да било характер, в полза на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване,
който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер
на 185 926.41 лева /сто осемдесет и пет хиляди деветстотин
двадесет и шест лева и четиридесет и една стотинки/, в срок до 6
/шест/ месеца след изтичане срока за изпълнение на инвестицията/
дейностите, определен в Договор № 14/07/2/0/00106 от 13.09.2017
година, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно
читалище „Напредък - 1895“, гр. Радомир.
2.Изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на
община Радомир.

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 21 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 14 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 14 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

