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) – 104/10.04.2020 година

След извършеното поименно гласуване по предложение вх.№ С68/08.04.2020г. 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, по внесена
докладна записка вх. № С-67/08.04.2020 г. от Пламен Алексиев – кмет
на Община Радомир, относно издаване на запис на заповед от Община
Радомир в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на
разходи за ДДС по предварителни разходи към заявка за авансово
плащане по договор № 14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г. по подмярка 7.2
на мярка 7 за Проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо
Смирненски” град Радомир, сключен между Община Радомир и ДФ
„Земеделие” и на основание чл.21, ал.11 т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация 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) – 104/10.04.2020 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР :
1.УПЪЛНОМОЩАВА кмета на Община Радомир да подпише
Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” в размер на 9 163.88 лв./девет хиляди сто
шестдесет и три лева и осем ст./ за обезпечаване на 100% от заявения
размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г. по
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и ремонт на ОУ
„Христо Смирненски” град Радомир, сключен между Община Радомир
и ДФ „Земеделие”.

2.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Радомир да подготви
необходимите документи за получаване на ДДС към авансовото
плащане по договор №14/07/2/0/00643 от 01.12.2017 г., сключен между
Община Радомир и ДФ „Земеделие” и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ – 17 общински съветници - всички
уведомени лично.
ОБЩ БРОЙ ГЛАСУВАЛИ: 15 общински съветници, от тях:
„ЗА” - 15 общински съветници;
„ПРОТИВ” - няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР: /П/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ

