ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Издаване на запис
на заповед от Община Любимец в полза на ДФ
„Земеделие”
–
Разплащателна
агенция,
обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС
върху авансово плащане по административен
договор №BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17
февруари
2021
по
подмярка
8.3.
"Предотвратяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катострофични
събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на
горските
територии
и
подобряване
жизнеспособността на горите" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. за Проект „Намаляване на опасността от
горски пожари на територията на община
Любимец“ сключен между Община Любимец и
ДФ „Земеделие”.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 324
на ОбС, прието с протокол № 33 от 30.05.2022 г.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Административния договор за предоставяна на
безвъзмездна финансова помощ с №BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021г.,
Общински съвет – Любимец
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Любимец да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 6
370.00 лв. (шест хиляди триста и седемдесет) за обезпечаване на 100 % от стойността на
допустимия ДДС на извършено авансово плащане по административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № №BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021 по
подмярка 8.3. "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катострофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските територии и
подобряване жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за Проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на
община Любимец“ сключен между Община Любимец и ДФ „Земеделие”.
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2. Възлага на Кмета на община Любимец да подготви необходимите документи за
получаване на финансиране на разходи за ДДС върху авансовото плащане по административен
договор № BG06RDNP001-8.004-0020-C01 от 17 февруари 2021 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Любимец, проведено на
30.05.2022 г., Протокол № 33, т.10 от дневния ред по докладна записка с вх. № 315 /26.05.2022
г., при кворум от 12 общински съветника и след проведено, съгласно чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, поименно гласуване - с 12 гласа „за”, 0 „против” , „въздържали се” 0 и е подпечатано
с официалния печат на Общински съвет - Любимец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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