ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№136
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.07.2020 г. с Протокол № 12

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

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма
околна среда", обезпечаваща авансово плащане по Административен договор № Д-3450/02.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне BG16М1ОР002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14", на
бенефициент Община Брацигово.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и Административен договор №Д34-50/02.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, на
бенефициент Община Брацигово, Общинският съвет Брацигово

РЕШИ:
1.Упълномощава кмета на Община Брацигово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предоставяне в полза на Министерство на околната
среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ
орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 22, сумата в размер на 115 771,74 лв. (сто и петнадесет
хиляди седемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки), за
обезпечаване на 10 % от авансово плащане по Административен договор №Д-3450/02.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване,
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.
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2.Възлага на кмета на Община Брацигово да подготви необходимите документи
за получаване на авансово плащане по Административен договор №Д-34-50/02.06.2020
г. и да ги представи пред Министерство на околната среда и водите.
Приложение: Запис на заповед по образец.
Гласували:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общински съветници:

Присъствали

инж.Веселина Любенова Дамова
Галина Василева Траянова
Иван Георгиев Пенчев
Йордан Райчев Михайлов
Йорданка Георгиева Атанасова
Костадинка Димитрова Найденова
Мария Стоянова Мадарова
д-р Милка Иванова Кънчева
арх. Младен Димитров Китов
Петър Георгиев Маринов
Петър Йорданов Павлов
Светослав Стоянов Рашайков
Стоян Димитров Вълков
Общо:

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
12

„За”

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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