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

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ 914
взето на заседание на Общински съвет – Две могили
с Протокол № 46/28.12.2018 г.
По деветнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.
2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за
Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински
пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две могили”, сключен
между ДФ „Земеделие” и Община Две могили, със седалище и адрес на
управление гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ЕИК по БУЛСТАТ
000530529, идентификационен номер по ДДС № BG000530529,
представляван от Божидар Димитров Борисов и Докладна записка с вх. №
359 от 20.12.2018 г. след проведено поименно гласуване с 16 (шестнадесет)
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”,

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” в размер на
464 009.74 лева (словом: четиристотин шестдесет и четири хиляди и девет лева и
седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения за финансиране
разход за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на
мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища:
RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили” сключен между Община Две
могили и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Две могили да подготви необходимите документи
за получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане
по Договор № 18/07/2/0/00109 от 09.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Вярно с оригинала
при ОбС: .…............................
(М. Димитрова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: (п )
(Ст. Димитров)

