
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№672 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,  

проведено на 28.07.2011 г. с Протокол №52 

 

ОТНОСНО: Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Брацигово за финансиране на разходите във връзка с изпълнение на проект 

„Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка чрез почистване, 

надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени” по Оперативна програма 

„Регионално развитие” и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/4.1-04/2010/004 от 01.06.2011 г. 

 

Мотиви: Във връзка със стартиране на проекта и с оглед спазване на одобреният 

план за изпълнение на предвидените дейности до получаване на авансовото плащане по 

сключеният договор с Управляващия орган е необходимо отпускане на временен 

безлихвен заем. 

 

Общински съвет град Брацигово,  на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.10 от ЗМСМА 

и чл.18 от Закона за Общинските бюджети, след като разгледа и обсъди докладната 

записка от Кмета на община Брацигово,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината 

за плащане на разходи в рамките на проекта до получаване на авансовото плащане като 

бъдат прехвърлени 30 000 лева /Тридесет хиляди лева/ от бюджетната сметка на 

община Брацигово в извънбюджетната сметка за плащанията по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010/004 по 

Оперативна програма „Регионално развитие”. 

 

 

Гласували Съветници 

Име, фамилия 

 

Присъст-

вали 
„За” „Против” „Въздър

жали се” 

Абедин Ахмедов Гавазов * -   

Али Нуриев  Алиев * -   

Анета Георгиева Рашайкова * -   

д-р Асен  Иванов Кънчев -    

Борис Пеев Малинов * -   

Веселин Атанасов Христев * -   

Груйчо Димитров Батачев * -   

арх.Денка Станкова Николова * -   

Дима Ангелова Пашкулева * -   

Иван Георгиев Трендафилов * -   

Иванка Ангелова Карамитева * -   



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО 

Илия Костадинов Илиев * -   

Илия Георгиев Калинов *  -  

Илия Иванов Илиев * -   

Арх. Младен Димитров Китов * -   

Петър Асенов Величков * -   

Д-р. Пламен Василев Траянов * -   

ОБЩО: 16 15 1  

 

 

 

 

                         Председател на ОбС Брацигово: 

                                                                                            /арх.Денка Николова/ 


