
Препис-извлечение от протокол № 6 
От 16.02.2012 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
Т.9 от дневния ред: „Издаване на запис на  
заповед от община Стражица в полза на ДФ „Земеделие” –  
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане  
по договор № 04/322/00342 от 23.10.2010 г. по  
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените  
места” за Проект „Конструктивно укрепване на  
храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец”,  
сключен между Община Стражица и ДФ „Земеделие” –  
Разплащателна агенция.” 
 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 68 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал. 9 и ал. 10 
от Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
за възмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на 
населените места” по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г., чл.56, параграф 2 Регламент /ЕО8 № 1974/2006 на 
Комисията и договор за отпускане на финансова № 04/322/00342 от 
23.10.2010 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за 
Проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. 
Горски Сеновец”, сключен между Община Стражица и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. 
„Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК  по БУЛСАТАТ 121100421,  
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 
изпълнителния директор Румен Порожанов, Общинския съвет – Стражица 

     Р Е Ш И : 
 1.Упълномощава кмета на общината инж. Детелина Кирилова 
Борисова да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в размер на 96 708,00 лева /деветдесет и шест хиляди седемстотин 
и осем лева/ за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ № 04/322/00342 от 23.10.2010 г. по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект 
„Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски 
Сеновец”, сключен между Община Стражица и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
  



 2.Възлага на кмета на Община Стражица да организира подготовката 
на необходимите документи за искане за удължаване на срока на договор  
№ 04/322/00342/23.10.2010 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
 
 3. Определя срок на валидност /предявяване/ на Записа на заповед – 
36 месеца считано от датата на съгласуване на последната по време 
процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по 
проекта. /6 месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
          /Ил.Маринов/ 
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