
Препис-извлечение от протокол № 4 
от 30.01.2020 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.2 
от дневния ред: „Издаване на запис на 
 заповед от община Стражица в полза 
 на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 
 2014-2020 чрез Водено от общностите 
 местно развитие, процедура чрез подбор 
на проекти BG05М9ОР001-1.068, 
 Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за  
заетост на териториите на общините  
Лясковец и Стражица”, обезпечаваща  
размера на авансово плащане по договор  
за БФП № BG05М9ОР001-1.068-0001- 
С01 от 01.01.2020г. по проект: „Местни 
инициативи за заетост в община Стражица.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 45 
  
 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 безвъзмездна финансова помощ № 
BG05М9ОР001-1.068-0001-С01 в сила от 01.01.2020г.  по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., сключен между 
Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти” с адрес 1051 
София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, представлявано от 
ръководителя на УО, Община Стражица и Сдружение Местна инициативна 
група „Лясковец- Стражица”, гр. Лясковец, ул. „Трети март”, Булстат: 
175866893,   Общински съвет Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 
 
           1.  Упълномощава  кмета  на  община Стражица Румен 
Стефанов Павлов  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОП ”Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г. в  размер  на  29 845,90 лв. (двадесет и 
девет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки), за 



обезпечаване на 100% от заявения размер  на авансово плащане по договор 
за БФП № BG05М9ОР001-1.068-0001-С01 в сила от  01.01.2020г. по 
проект: „Местни инициативи за заетост в община Стражица”. 
           2. Възлага на кмета на Община Стражица да подготви всички 
необходими документи за получаване на авансовото плащане по договор 
за БФП № BG05М9ОР001-1.068-0001-С01. 
           3. Определя падежа на Записа на заповед: датата на влизане в сила 
на решението за верификация на окончателното искане за плащане по 
административен  договор № BG05М9ОР001-1.068-0001-С01. 
 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 
 
 
 


