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гр. Опака ул. Съединение № 3; тел. 06039/2421, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №7 от 05.04.2012г.

Във връзка с постъпила докладна записка от кмета на община
Опака относно: Допълнение в т. 2 от Решение №430 по Протокол №71
от 29.08.2011г. на ОбС-Опака за удължаване срока за обезпечаване на
авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура в община Опака – СОУ „В. Левски”,
гр. Опака-гимназиален и прогимназиален етап и ОУ „В. Левски”,
одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2013г.” , Договор №BG161PO001/4.1-03/2010/012 и
поради необходимостта от спазване на законоустановени срокове,
ОбС Опака извърши гласуване, чрез обхождане на общинските
съветници и полагане на подпис. В така проведеното гласуване, своят
подпис положиха 9/девет/ общински съветници и с 9/девет/ гласа
„ЗА”, Общински съвет гр. Опака взе следното
РЕШЕНИЕ № 45

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от
ЗМСМА и чл. 13.4 от общи условия към Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
“Регионално развитие 2007-2013 г.”, ОбС Опака

РЕШИ:

Допълва т. 2 от Решение № 430 по Протокол № 71 от 29.08.2011г.
на ОбС-Опака за удължаване срока за обезпечаване на авансово
плащане както следва:
Дава разрешение на Кмета на Община Опака да издаде Запис на
заповед със срок до 04.03.2013г. (два месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ) в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма “Регионално развитие”- Главна Дирекция “Програмиране
на регионалното развитие” за сумата от 235 242.99 лв. (двеста тридесет
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и пет хиляди двеста четиридесет и два лева, 99 стотинки) , които са
35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за
финансиране
проект
“Подобряване
на
образователната
инфраструктура в община Опака – СОУ “В. Левски”гр. Опакагимназиален и прогимназиален етап и ОУ “В.Левски” по Оперативна
програма “Регионално развитие 2007-2013г. “, съгласно Договор №
BG161РО001/4.1-03/2010/012.
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