
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 102 

от 07.04.2015 г. 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №  

23/322/00977 от 26.03.2015г. , по мярка 322 „Обновяване и развитие  на 

населените места ” от ПРСР 2007-2013г. за Проект с наименование 

„Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на 

носеща конструкция за велоалея между о.т.№1291 и о.т.№1292 в гр.Правец, 

общ.Правец”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл чл.21(1), т.10 и т.24,  

чл.27(4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.69(4) от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация, както и на основание Договор №  23/322/00977 от 26.03.2015 

г., по мярка 322 „Обновяване и развитие  на населените места ” от ПРСР 2007-

2013 г. за Проект с наименование „Реконструкция на част от второстепенна 

улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между 

о.т.№1291 и о.т.№1292 в гр.Правец, общ.Правец”, сключен между Община 

Правец 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, 

(Гласували-13; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се-2) 

 

 

Р Е Ш И: 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината   Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

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

Разплащателна  агенция  в  размер  на  624 950,31 лв. (шестотин двадесет  и четири хиляди 

деветстотин и петдесет лева и тридесет и една стотинки) за обезпечаване на 110 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №  

23/322/00977 от 26.03.2015г. , по мярка 322 „Обновяване и развитие  на населените места ” от 

ПРСР 2007-2013г. за Проект с наименование „Реконструкция на част от второстепенна 

улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т.№1291 и 

о.т.№1292 в гр.Правец, общ.Правец”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №  23/322/00977 от 26.03.2015г.  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 


