ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№141
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 ДФ

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100C01 от 15.05.2019 по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №: BG06RDNP001-7.007
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ за Проект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга,
Община Брацигово“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019 по
подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони №: BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект:
„Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга, Община Брацигово“, сключен
между Община Брацигово, седалище и адрес на управление Град Брацигово, ул. Атанас
Кабов № 6 А, ЕИК по БУЛСТАТ 000351565, идентификационен номер по ДДС №
BG000351565, представляван от Надежда Борисова Казакова – Кмет на община
Брацигово, Общински съвет - Брацигово

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” в размер
на 48 552,28 лв. (четиридесет и осем хиляди петстотин петдесет и два лева и двадесет и
осем стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.0070100-C01 от 15.05.2019 по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони №: BG06RDNP001-7.007
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ за Проект: „Подобряване на спортната инфраструктура - с. Бяга,
Община Брацигово“, сключен между Община Брацигово и ДФ „Земеделие”
2.Възлага на кмета на Община Брацигово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от
15.05.2019 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
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3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
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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