
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРАЦИГОВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№674 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,  

проведено на 28.07.2011 г. с Протокол №52 

 

 

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

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 

13/322/00697 от 08.07.2011г. по мярка 322 за Проект „Изграждане и реконструкция на улична 

мрежа,тротоари и площади,и обществени зелени площи ,гр.Брацигово,община 

Брацигово,обл.Пазарджик", 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; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 

29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) 

№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №  13/322/00697 

от  08.07.2011г. по мярка 322 за Проект „Изграждане и реконструкция на улична 

мрежа,тротоари и площади,и обществени зелени площи ,гр.Брацигово,община 

Брацигово,обл.Пазарджик", сключен между Община Брацигово 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 № 

BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, 

Общинският съвет 
 

 

РЕШИ: 
 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Брацигово  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 406225.16.00 лв. (четиристотин 

и шест хиляди двеста двадесет и пет лв./ за обезпечаване на 110 % от авансово плащане 

по договор за отпускане на финансова помощ № 13/322/00697 от 08.07.2011г. по мярка 

322 за Проект „Изграждане и реконструкция на улична мрежа,тротоари и площади,и 

обществени зелени площи ,гр.Брацигово,община Брацигово,обл.Пазарджик", сключен между 

Община Брацигово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Брацигово да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № 13/322/00697 от 08.07.2011г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Брацигово,  

проведено на 28.07.2011 год.,  Протокол №52 , т № 12 от дневния ред по доклад №001-

00-148 /18.07.2011 год. при кворум от 15 общински съветника и след проведено 



съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

поименно гласуване - с гласа „за”, 14 „против” 1 и „въздържали се” - няма, и е 

подпечатано с официалния печат на общински съвет - Брацигово 
 

 

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 * -   

Илия Костадинов Илиев * -   

Илия Георгиев Калинов *  -  

Илия Иванов Илиев -    

Арх. Младен Димитров Китов * -   

Петър Асенов Величков * -   

Д-р. Пламен Василев Траянов * -   

              ОБЩО: 15 14 1  
 

 

 

                                    Председател на ОбС: 

/ арх. Денка Николова / 
 


