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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№486 

 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Административно дело 466/2018 година на Административен съд 

град Пазарджик, което води Община Брацигово срещу Държавен фонд „Земеделие“, 

относно установени нарушения, направени по проведена обществена поръчка с 

предмет „Изграждане на канализационна система на с.Козарско, община Брацигово и 

рехабилитация на общинска пътна мрежа  на община Брацигово“, финансирана по 

Договор №13/321/00295 от 05.11.2010 година за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

г., подкрепена от ЕЗФРСР. Бюджетът и съществуването във финансово отношение на 

Община Брацигово, с оглед огромния и непосилен за Общината размер на финансова 

корекция, наложена й с Решение за налагане на финансова корекция № 01-0800/3705 

от 21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земедели“, и фактът, 

че това решение е обжалвано от Община Брацигово и е образувано административно 

дело №466/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, по което е 

насрочено съдебно заседание на 05.06.2018 г. и затова е необходимо да се осигури 

ефективна правна защита и процесуално представителство в полза на община 

Брацигово, се налага допускане на предварително изпълнение на настоящото 

решение на Общински съвет – Брацигово. 

 

 

Общинският съвет гр.Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка 

с чл.44, ал.1,т.5, т.7 от ЗМСМА, чл.8  и чл.17 , ал.1 и чл.60  от Административно-

процесуалния кодекс и във връзка с чл.25, чл.36 и следващите от Закона за 

адвокатурата и чл.8, ал.1 т.6 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери за 

адвокатските възнаграждения : 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие кметът на Община Брацигово да сключи договор за правна защита 

и съдействие с адвокат или с адвокатско дружество, за процесуално 

представителство и защита в полза на Община Брацигово по адм.дело 

№466/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, образувано по 

жалба от Община Брацигово срещу Решение за налагане на  финансова корекция 

№ 01-0800/3705 от 21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд 

„Земеделие“, при условията на т.2 от настоящото решение. 

 

2. Възнаграждението по договора по т.1 от настоящото решение да бъде в размер 

до 31 000 лева /тридесет и една хиляди лева/ без ДДС и да бъде платено по 

банков път, по начин и в срокове, определени в договора. 
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3. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му. 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Да *   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Да *   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


