
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№671 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,  

проведено на 28.07.2011 г. с Протокол №52 

 

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

полза на Министерство 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 Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 

21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

предложение на Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,  

 

Р Е Ш И: 

 

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

2. Одобрява Запис на заповед.  

3. 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. 

 

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 * -   
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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: 16 15 1  

 

 

 

 

Председател на ОбС Брацигово: 

                                                                                            /арх.Денка Николова/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-VII 

 

З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 

 

 

 

Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 145 490.76 лева 

(Сто четиридесет и пет хиляди 

четиристотин и деветдесет лева и 

седемдесет и шест стотинки). 

 

 

Долуподписаният/ата Васил Михайлов Гюлеметов, ЕГН 4612023640 л.к. № 135413830, 

изд. от МВР-Пазарджик на 16.03.2007 г., в качеството си на  Кмет на Община 

Брацигово, ЕИК по БУЛСТАТ: 000351565, ул. “Атанас Кабов”, № 6А – Бенефициент по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 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 по договор № BG161PO001/4.1-

04/2010/004, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и 

безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без 

такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на 

заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 

– Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 145 490.76 лева 

(Сто четиридесет и пет хиляди четиристотин и деветдесет лева и седемдесет и шест 

стотинки).  

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.11.2012 г. (два месеца 

след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : 

BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”. 

 

Дата на издаване: .............................................. 

 

Място на издаване: …………………………... 

 

Подпис за издателя: .......................................... 
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