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Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

  

      

  

                                                                            
       Препис – Извлечение 
                                                                            
       от Протокол № 2
                                                                            
       от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
       от 22 февруари 2012 година

  

Относно: Искане за удължаване срока на договор № 10/321/00347 от 23 октомври 2009г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
проект: „Канализационна мрежа на с.Мурсалево - основна част”, сключен между община
Кочериново и ДФ ”Земеделие”- РА и издаване на Запис на заповед в полза на ДФ
”Земеделие”- РА, обезпечаваща авансовото плащане по горе цитирания договор.

  

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5   от  ЗМСМА  във връзка с чл.41,
ал.1, т.2 от Наредба № 25/29.07.2008г., последно изменена и допълнена ДВ бр.99 от
2011г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, чл.56, §2
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на Регламент /ЕО/ № 1974/2006г. на Комисията на Европейските общности и Договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/00347 от 23 октомври 2009г. по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект:
„Канализационна мрежа на с.Мурсалево-основна част”, сключен между община
Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар
Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов
Общински съвет-Кочериново взе следното:

  

РЕШЕНИЕ № 16

  

1.Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на
договор за отпускане на финансова помощ № 10/321/00347 от 23 октомври 2009г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект:
„Канализационна мрежа на с.Мурсалево-основна част”, сключен между община
Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА 
2.Упълномощава кмета на община Кочериново да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на
получаване от Община Кочериново на решение/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 3 058 239.80 лева, ( три милиона
петдесет и осем хиляди двеста тридесет и девет лева и осемдесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 10/321/00347 от 23 октомври 2009г. по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” за проект: „Канализационна мрежа на
с.Мурсалево-основна част”, сключен между община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА  в
размер 5 560 436.00 лв..

  

Секретар ОбС:                                                   Председател на ОбС: 
                           Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

  

/Поименно, с 8 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, 
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
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       Препис – Извлечение 
                                                                            
       от Протокол № 2
                                                                            
       от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
       от 22 февруари 2012 година

  

Относно: Искане за удължаване срока на договор № 10/321/00310 от 23 октомври 2009г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
проект: „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна
инфраструктура в община Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ
”Земеделие”- РА и издаване на Запис на заповед в полза на ДФ ”Земеделие”- РА,
обезпечаваща авансовото плащане по горе цитирания договор

  

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5   от  ЗМСМА  във връзка с чл.41,
ал.1, т.2 от Наредба №25/29.07.2008г., последно изменена и допълнена ДВ бр.99 от
2011г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, чл.56, §2
на Регламент /ЕО/ № 1974/2006г. на Комисията на Европейските общности и Договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/00310 от 23 октомври 2009г. по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект:
„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в
община Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА,
седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 17

  

1.Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на
договор за отпускане на финансова помощ № 10/321/00310 от 23 октомври 2009г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект :
„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в
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община Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА 
2.Упълномощава кмета на община Кочериново да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на
получаване от Община Кочериново на решение/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 855 581.10 лева, (осемстотин
петдесет и пет хиляди и петстотин осемдесет и един лев и десет стотинки ) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 10/321/00310 от 23 октомври 2009г. по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” за проект: „Разширяване на
съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община
Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА  в размер 1 555
602.00 лв..

  

Секретар ОбС:                                                   Председател на ОбС: 
                           Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

  

/Поименно, с 8 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, 
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

                                                                            
       Препис – Извлечение 
                                                                            
       от Протокол № 2
                                                                            
       от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
       от 22 февруари 2012 година

  

Относно: Искане за удължаване срока на договор № 10/321/00126 от 23 октомври 2009г.
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
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проект: „Канализация на с.Стоб, община Кочериново-основна част от мрежата”, сключен
между община Кочериново и ДФ ”Земеделие”- РА и издаване на Запис на заповед в
полза на ДФ ”Земеделие”- РА, обезпечаваща авансовото плащане по горе цитирания
договор.

  

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5   от  ЗМСМА  във връзка с чл.41,
ал.1, т.2 от Наредба № 25/29.07.2008г., последно изменена и допълнена ДВ бр.99 от
2011г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, чл.56, §2
на Регламент /ЕО/ № 1974/2006г. на Комисията на Европейските общности и Договор за
отпускане на финансова помощ № 10/321/00126 от 23 октомври 2009г. по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект:
„Канализация на с.Стоб, община Кочериново-основна част от мрежата”, сключен между
община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА, седалище и адрес на управление гр.София,
бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

  

РЕШЕНИЕ № 18

  

1.Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на
Договор за отпускане на финансова помощ № 10/321/00126 от 23 октомври 2009г. по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект:
„Канализация на с.Стоб, община Кочериново-основна част от мрежата”, сключен между
община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА 
2.Упълномощава кмета на община Кочериново да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на
получаване от Община Кочериново на решение/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2 726 222.40 лева, ( два милиона
седемстотин двадесет и шест хиляди и двеста двадесет и два лева и четиридесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 10/321/00126 от 23 октомври 2009г. по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” за проект: „Канализация на с.Стоб,
община Кочериново-основна част от мрежата”, сключен между община Кочериново и
ДФ”Земеделие”- РА  в размер на 4 956 768.00 лв..
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Секретар ОбС:                                                   Председател на ОбС: 
                           Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

  

/Поименно, с 8 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, 
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

  

  

  

                                                                            
       Препис – Извлечение 
                                                                            
       от Протокол № 2
                                                                            
       от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                            
       от 22 февруари 2012 година

  

Относно: Искане за удължаване срока на договор № 10/322/00387 от 23 октомври 2009г.
по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект: „Рехабилитация и
реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, община
Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ ”Земеделие”- РА и издаване на
Запис на заповед в полза на ДФ ”Земеделие”- РА, обезпечаваща авансовото плащане по
горе цитирания договор

  

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5   от  ЗМСМА  във връзка с чл.39,
ал.1, т.2 от Наредба № 24/29.07.2008г., последно изменена и допълнена ДВ бр.99 от
2011г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, чл.56, §2 на Регламент /ЕО/ №
1974/2006г. на Комисията на Европейските общности и Договор за отпускане на
финансова помощ № 10/322/00387 от 23 октомври 2009г. по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” за проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска
инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, община Кочериново”, сключен между община
Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар
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Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов
Общински съвет – Кочериново взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 19

  

1.Възлага на кмета да подготви необходимите документи за удължаване срока на
договор за отпускане на финансова помощ № 10/322/00387 от 23 октомври 2009г. по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект : „Рехабилитация и
реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, община
Кочериново”, сключен между община Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА 
2.Упълномощава кмета на община Кочериново да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в срок до 36 месеца от датата на
получаване от Община Кочериново на решение/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на СМР по проекта в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 923 925.20 лева, (деветстотин
двадесет и три хиляди и деветстотин двадесет и пет лева и двадесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 10/322/00 387 от 23 октомври 2009г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”  за проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска
инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, община Кочериново”,, сключен между община
Кочериново и ДФ”Земеделие”- РА  в размер на 1 679 864.00 лв..

  

Секретар ОбС:                                                   Председател на ОбС: 
                           Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

  

/Поименно, с 8 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж. Лапачки,
Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, 
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
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