ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№268
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.03.2021 г. с Протокол № 23
ОТНОСНО: Предложение за сътрудничество при изпълнение на проект по подмярка 7.3
„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобряване и
разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез
широколентова инфраструктура и електронно правителство“
Общинският съвет град Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.8, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след
станалите разисквани
Р Е Ш И :
1.Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Държавна агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет за реализиране на проект по
подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване,
подобряване и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп
до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., на следния имот – публична общинска
собственост, а именно: помещение №1, находящо се на втори етаж в сграда с
идентификатор 06207.502.335.1 със застроена площ 337.00 кв.м., брой етажи – 3 с
предназначение – Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с
идентификатор 06207.502.335 по КККР на град Брацигово с площ 443.00 кв.м., трайно
предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг
обществен обект, комплекс, с административен адрес – ул. „Атанас Кабов“ №6А, при
съседи: 06207.502.9611, 06207.502.336, 06207.502.9622, 06207.502.9605, актуван с акт за
публична общинска собственост №454/30.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията
гр.Пещера с вх.рег. №215/18.02.2020 г., Акт №147, том.1, в което да бъдат монтирани
крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване /рутери,
комутатори/ за срок от 10 /десет/ години.
2. Дава съгласие кметът
на община Брацигово да подпише Споразумение за
сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския
съвет.
Гласували:
№
по
ред
1.
2.

Общински съветници:
инж.Веселина Любенова Дамова
Галина Василева Траянова
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Присъствали
Да
Да

„За”
*
*

„Против”

„Въздържали
се„
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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
Да
Да
Да
Да
Да

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

13

13

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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