
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 194 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.07.2012г. с  Протокол №13 

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Брацигово в полза 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаваща авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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

 

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл. 21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предложение на Васил 

Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово и след станалите разисквания, 

 

Р Е Ш И : 

 

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

съгласно образец на УО на ОПРР, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в размер на 

145 490.76 лв. (Сто четиридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет лева и 

седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/004  от 

01.06.2011 г. за Проект „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на 

р.Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни 

стени”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа 

за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, 

проект  “Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р.Умишка чрез 

почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени” 

№BG161PO001-4.1.04-0065. 

 

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

за получаване на авансовото плащане по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/004  от 
01.06.2011 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

Приложение: Образец на запис на заповед - Приложение №1. 

 
Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 



1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова - -   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

 

 

                                             Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


