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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 
Изх. №........................................... 

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 29 
от заседанието на 27.09.2013г. 
по точка 9 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брусарци в полза на 
Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на 
Оперативнапрограма „Регионално развитие” – Главна дирекция 
„Програмиране на  регионалното развитие”, обезпечаваща авансовото 
плащане по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г. по 
Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект  
“Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на 
наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. 
Смирненски, община Брусарци, област Монтана” 
 

 
РЕШЕНИЕ № 209 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Договор за отпускане на безвъзмездна  финансова помощ  № 
BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012 г. по Оперативна програма „Регионално 
развитие” /ОПРР/ за проект “Изграждане и укрепване на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. 
Смирненски, община Брусарци, област Монтана”.сключен между Община Брусарци и 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие”, във връзка с Искане за изменение на срока на договора чрез 
анекс, Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
1.  Упълномощава  кмета  на  община  Брусарци  да  подпише  Запис  на заповед, 

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 заплати на поемателя – 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие”, сумата: 290 930,70 лв., (двеста и деветдесет хиляди деветстотин и 
тридесет лева и седемдесет стотинки) . Платим на предявяване. Срок за предявяване за 
плащане – до 13.08.2014 г. по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012 г. по 
Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект “Изграждане и укрепване 
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на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в 
рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”. 
 

2. Възлага на кмета на Община Брусарци да подготви необходимите документи за 
удължаване с 6 (шест) месеца срокът на договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 
13.06.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ за проект 
“Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и 
заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, 
област Монтана”. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев За 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров Отсъства 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова Отсъства 

12. Славчо Кирилов Славчев Отсъства 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


