ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №95
28.07.2020г.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020
г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа
на с. Сборище, община Твърдица” сключен между ДФ „Земеделие” и Община
Твърдица, седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, пл. Свобода, №1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000590704, идентификационен номер по ДДС № BG000590704
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Твърдица да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
до 2 663 259,87 лева, (словом: два милиона шестстотин шестдесет и три хиляди двеста
петдесет и девет лева, осемдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР),
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.
Сборище, община Твърдица” сключен между Община Твърдица и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на десето извънредно заседание на общински
съвет, проведено на 28.07.2020г. , Протокол № 10 , т 1. от дневния ред по
Предложение с вх.№1625/27.07.2020г. при кворум от 15 общински съветника и след
проведено съгласно чл. 21, ал1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване - с 14 гласа „за”, .1„против” и без„въздържали се”
и е подпечатано с официалния печат на общински съвет ...

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ СЛИВЕН
8890 гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1, тел. 045118856, e-mail: obs_tv@abv.bg
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ №96
28.07.2020г.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020
г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа
на с. Сборище, община Твърдица” сключен между ДФ „Земеделие” и Община
Твърдица, седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, пл. Свобода, №1, ЕИК по
БУЛСТАТ 000590704, идентификационен номер по ДДС № BG000590704.
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Твърдица да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
до 532 651, 97 лева, (словом: петстотин тридесет и две хиляди шестстотин петдесет и
един лева, деветдесет и седем 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 № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна
мрежа на с. Сборище, община Твърдица” сключен между Община Твърдица и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Твърдица да подготви необходимите документи за
получаване на заявения за финансиране разход за ДДС към заявка за авансово плащане
по договор № 20/07/2/0/00168 от 02.07.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на десето извънредно заседание на общински
съвет, проведено на 28.07.2020г. , Протокол № 10 , т 2. от дневния ред по
Предложение с вх.№1626/27.07.2020г. при кворум от 15 общински съветника и след
проведено съгласно чл. 21, ал1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване - с 15гласа „за”, .без„против” и „въздържали се” и е
подпечатано с официалния печат на общински съвет ...

инж. Иван Петров
Председател на ОбС – Твърдица

