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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
по Протокол № 9 от 12-09-2019 г.
По докл. записка № 258/02.09.2019 г., относно: Издаване на запис на заповед от
община Смядово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите
за ДДС върху второ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на
водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково,
община Смядово”, сключен между Община Смядово и ДФ „Земеделие”.
Вносител: Иванка Петрова – кмет на Община Смядово
С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за
Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово
водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово”, сключен между Държавен фонд
„Земеделие“ и Община Смядово, със седалище и адрес на управление: област Шумен,
община Смядово, гр. Смядово, ЕИК по БУЛСТАТ 000931657, идентификационен номер по
ДДС № BG 000931657, представлявана от Иванка Петрова Николова – Кмет на община
Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното
РЕШЕНИЕ № 565
1. Упълномощава кмета на община Смядово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
477 813,24 лева (словом: четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и
тринадесет лева и двадесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения
размер на разходите за ДДС върху второ авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейнобитово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово” сключен между Община
Смядово и ДФ „Земеделие” със срок на предявяване - до 6 (шест) месеца след изтичане на

1/2

срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор № 27/07/2/0/00285 от
13.02.2019 г., сключен между Държавен Фонд „Земеделие“ и Община Смядово.
2. Възлага на кмета на община Смядово да подготви необходимите документи за
получаване на финансиране на разходите за ДДС върху второ авансово плащане по договор
№ 27/07/2/0/00285 от 13.02.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Смядово, проведено
на 12.09.2019г., Протокол № 9, т. 7 от дневния ред по доклад № 258/02.09.2019г. при кворум
от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, няма
„против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет
Смядово.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ /П/
Председател на Общински съвет Смядово
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