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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 549 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 34/24.01.2014 г. 
 

По осма 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 и на основание договор за 

отпускане на финансова помощ № 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 

322 „Обновяване и развитие на населените места“ за Проект 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. 

Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две Могили, Област 

Русе”, сключен между Община Две Могили и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление град София, 

булевард „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор и Докладна записка с вх. № 19 от 10.01.2014 г. с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) глас „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържали се” 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Упълномощава Кмета на общината Николай Христов да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция в размер на 205 822.76 (двеста и пет хиляди осемстотин двадесет и 

два лева и седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 

допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 

помощ № 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места“  за Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. 

Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две Могили, Област 

Русе“ сключен между Община Две Могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на Кмета на Община Две Могили да подготви необходимите документи 

за получаване на ДДС на извършеното авансовото плащане по договор № 18/322/00514 от 

26.07.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


