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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 9 2

на Столичния общински съвет
от 13.06.2013 година
За издаване на запис на заповед от кмета на Столична община в
полза на Министерство на околната среда и водите, без протест и без
разноски, обезпечаваща авансовото плащане по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 5103020-С-013 от 17.01.2012 година между Столична
община и МОСВ за проект „Демонстрационен проект за възстановяване на
приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по
течението на река Лесновска (в района на с.Негован)” по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура BG61PО005/10/3.0/2/20
„Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в
Република България”.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Упълномощава кмета на Столична община да издаде запис на
заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, без протест
и без разноски, за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 296
297.06 лв. (двеста деветдесет и шест хиляди двеста деветдесет и седем, и
06) лева, със срок на предявяване до три месеца след одобряване на
окончателния доклад за изпълнение на проект „Демонстрационен проект
за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с
европейско значение по течението на река Лесновска (в района на
с.Негован)”, съгласно Решение № 145/31.08.2011 година на Ръководителя
на управляващия орган ОП „Околна среда 2007-2013г.” за одобрен доклад
на оценителната комисия за оценка на проектни предложения по
процедура
BG161PО005/10/3.0/2/20
„Дейности
за
опазване
и
възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.06.2013 г., Протокол № 41, точка 6 от дневния ред,
по доклад № СО-9300-196/28.05.2013 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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