
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№566 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 26.6.2014 год. с Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брацигово в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС за 

дейност „Изготвяне на технологични планове за широколистни култури: при наклон 

по-малък или равен на 10.0” по договор №13/223/00277 от 15.05.2013 г. по мярка 223” 

Първоначално залесяване на неземеделски земи”, за Проект „13/223/00277 сключен 

между Община Брацигово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

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 договор за отпускане на финансова 

помощ №13/223/00277 от 15.05.2013 г. по марка 233 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“, за Проект „13/223/00277“ сключен между Община 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, Общински съвет 

 

РЕШИ: 

 

1.Упълномощава кмета на община Брацигово да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция в размер на 18224.65 лв. /осемнадесет хиляди двеста двадесет и четири лева и 

шейсет и пет стотинки/ за обезпечаване на 110% от плащането за финансиране на 

разходи за ДДС за дейност „Изготвяне на технологични планове за широколистни 

култури: при наклон по-малък или равен на 10.0” по договор №13/223/00277 от 

15.05.2013 г. по мярка 223” Първоначално залесяване на неземеделски земи”, за Проект 

„13/223/00277 сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

 

2. Възлага на кмета на община Брацигово да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС за дейност „Изготвяне на технологични планове за широколистни 

култури: при наклон по-малък или равен на 10.0” по договор №13/223/00277 от 

15.05.2013 г. и да ги представи пред и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   



Приема се  

 

 

 

                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 17   


