
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№126 

 
Протокол № 19/03.12.2012 г. 

 
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 16/321/01264 от 27.11.2012 
год. по мярка 321 за Проект „Многофункционална зала за спорт – гр. Перущица” сключен между 
Община Перущица 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 и договор за отпускане на финансова помощ № 
16/321/01264 от 27.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Многофункционална зала за спорт – гр. 
Перущица” сключен между Община Перущица 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 
Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет 

 
Р Е Ш И : 

 
 1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Ради Ботев Минчев  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  
агенция  в  размер  на  3 177 864,80 лв. (три милиона сто седемдесет и седем хиляди осемстотин 
шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/01264 от 27.11.2012 год. 
по мярка 321 за Проект „Многофункционална зала за спорт – гр. Перущица” сключен между Община 
Перущица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/01264 и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

Настоящето решение е прието на заседание на общински съвет Перущица, проведено на 
03.12.2012 год., Протокол № 19, т.1 от дневния ред по предложение от Кмета на община Перущица 
при кворум от 9 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с глас – „за” / Маргарита Тонкова, 
д-р.Атанас Насков,  Салчо Салчев, Васко Даскалов, Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда 
Дардова, Илия Динкин, Иван Муров/, „против” – 0 гласа  и „въздържали се” – 0 гласа, и е 
подпечатано с официалния печат на общински съвет Перущица. 

 

        
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
         /Иван Муров/  
 
 
Вярно с оригинала:........................................ 
              /Борислава Борисова - Дардова/ 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ПЕРУЩИЦА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№127 

 
Протокол № 19/03.12.2012 г. 

 
Относно: Издаване на запис на заповед от община Перущица в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 16/313/00019 от 24.06.2011 год. по мярка 313 за Проект 
„Община Перущица – неделима част от историята, културата и бъдещето на Европа”, сключен 
между Община Перущица 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 и на основание договор за отпускане на финансова 
помощ № 16/313/00019 от 24.06.2011 год. по мярка 313 за Проект „Община Перущица – неделима 
част от историята, културата и бъдещето на Европа”, сключен между Община Перущица 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 Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет 

 
Р Е Ш И : 

 
 1.  .  Упълномощава  кмета  на  общината  Ради Ботев Минчев  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   
Разплащателна  агенция  в  размер  на  34 443,40 лв. (тридесет и четири хиляди четиристотин 
четиридесет и три лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършеното авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 
№ 16/313/00019 от 24.06.2011 год. по мярка 313 за Проект „Община Перущица – неделима част от 
историята, културата и бъдещето на Европа”, сключен между Община Перущица и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Перущица да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 16/313/00019 и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

Настоящето решение е прието на заседание на общински съвет Перущица, проведено на 
03.12.2012 год., Протокол № 19, т.2 от дневния ред по предложение от Кмета на община Перущица 
при кворум от 9 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с глас – „за” / Маргарита Тонкова, 
д-р.Атанас Насков,  Салчо Салчев, Васко Даскалов,  Костадин Витанов, Елена Симеонова, Надежда 
Дардова, Илия Динкин, Иван Муров/, „против” – 0 гласа  и „въздържали се” – 0 гласа, и е 
подпечатано с официалния печат на общински съвет Перущица. 

 

        
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………….….……... 
         /Иван Муров/  
 
 
Вярно с оригинала:........................................ 
              /Борислава Борисова - Дардова/ 
 
 


