
 

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 

 

Решение № 429 

 

от заседание № 57 на ОбС Струмяни проведено на 15.09.2011год. 

 

на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.12, ал.5 

от Наредба № 25 от 29.07.2008г., за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013г.; чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на 

Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №01/321/00931 от 

09.09.2011г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община 

Струмяни”, сключен между Община Струмяни 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 № ВG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен 

Андонов Порожанов., с 11 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши 

 

 

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

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 1 625 501, 90 лв. (един 

милион шестстотин   двадесет и пет хиляди петстотин и един лев и 

деветдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по 

договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/00931 от 09.09.2011г. 

по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и 

възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община 

Струмяни”, сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по договор № 01/321/00931 

и да ги представи пред ДФ „земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

Решение № 430 

 

от заседание № 57 на ОбС Струмяни проведено на 15.09.2011год. 

 



на основание чл.21, ал.1 т.23 и 24 от ЗМСМА, с 11 – за, против – 0, възд.се –0, 

ОбС реши 

 

 

Общински съвет Струмяни приема отчета на кмета на Община Струмяни 

относно изпълнение решенията на Общински съвет Струмяни за периода 

26.01.2011год. – 28.07.2011год. 

Приложение №1 към Решение № 430 от Протокол № 56/15.09.2011год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Област Благоевград,  община Струмяни, село Струмяни,тел./факс :  07434/30 60,  31 05,  E-mail :  

strumyani_obs@abv.bg 

 
 


