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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 53
от заседанието на 30.04.2015г.
по точка 2 от дневния ред
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ
“Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР
2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара
– ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ. Брусарци”, сключен между Община Брусарци и
ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 360
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г. за проект
„Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с.
Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.
Смирненски – с . Буковец-Общ. Брусарци”, сключен между Община Брусарци и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор,
Общинският съвет Брусарци
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Брусарци - Наташа Михайлова Младенова
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 610 583,27 лв
(шестстотин и десет хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет и седем ст.) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 12/321/01482 от 19.12.2013г. по
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР
2007-2013г. за проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара
– ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ112/ с. Смирненски – с . Буковец-Общ. Брусарци”, сключен между Община Брусарци и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за
получаване на допустимия ДДС на авансовото плащане по договор № 12/321/01482 от
19.12.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев
4. Вельо Цветанов Велев

За
За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

За

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

Отсъства

13. Цветана Иванова Живкова

За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

