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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  О П А К А, О Б Л А С Т  Т Ъ Р Г О В И Щ Е
гр. Опака  ул. Съединение № 3; тел. 06039/2222, факс 06039/2421; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

ПРОТОКОЛ №16 от 11.10.2012г.

Във връзка с постъпила докладна записка от кмета на община 
Опака относно: Издаване на запис на заповед от община Опака в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 
25/322/00412 от 20.12.2010г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция
площад гр.Опака”, сключен между Община Опака и ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция.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 със 9/девет/ гласа „ЗА”, Общински съвет гр. Опака взе 
следното

РЕШЕНИЕ № 85  

Относно: Издаване на запис на заповед от oбщина Опака в полза 
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 
25/322/00412 от 20.12.2010г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция 
площад гр.Опака”, сключен между Община Опака и ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция.

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; чл. 
115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. 
и договор за отпускане на финансова помощ №  25/322/00412 от  
20.12.2010г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция площад гр.Опака”, 
сключен между Община Опака и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
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ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор 
Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  oбщина  Опака  да  подпише Запис 
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция в размер на 
26812,94 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин и дванадесет лева и 
деветдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 110% от плащането 
за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ № 25/322/00412 от 
20.10.2010г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция площад гр.Опака” 
сключен между Община Опака и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция.

2. Възлага на кмета на oбщина Опака да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
25/322/00412 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА            ГЮНЕР АШИМОВ
ТЕХН. СЪТРУДНИК ОбС ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС


