
 
     гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

            

                                                                                                                              ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 12 

 

от гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец 

проведена на 05-08 юли 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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 договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №  23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 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 „Подобряване материалната база на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и община 

Костенец, със седалище и адрес на управление: област София, община Костенец, гр. 

Костенец, ЕИК по БУЛСТАТ 000776349, идентификационен номер по ДДС № BG 

000776349, представлявана от Радостин Любенов Радев  – Кмет на община Костенец, с 

гласуване чрез подписка, с 12 подписа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински 

съвет Костенец прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 53 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Костенец  да  подпише  Запис  на заповед, 

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

размер на 574 488,59 лева (словом: петстотин седемдесет и четири хиляди 

четиристотин осемдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки) за обезпечаване 

на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 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 „Подобряване материалната база на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”, гр. Костенец“ сключен между община Костенец и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Костенец да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 23/07/2/0/00471 от 01.12.2017 г. и 

да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

mailto:obs_kostenetz@abv.bg


Настоящото решение е прието чрез подписка на общински съвет - Костенец, 

проведена на 05-08.07.2019г.,  Протокол № 12, т.1 от дневния ред по доклад № 92-О-

114/16.04.2019г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл. 

27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.49, ал.6 от ПОДОбСКПКВОбА, с  гласуване чрез подписка - с 12 подписа „за”, 0 

„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет 

– Костенец. 

 

 

 

 

 

 

Г. МИТРОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 


