
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т       -      Б Р Е З Н И К  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

29.03.2018Г 

 

Днес 29.03.2018г от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Брезник се 

проведжа извънредно заседание на ОбС. 

Присъстват: Иван Ставрев, Борислав Стоянов, Катя Йорданова, Янка Хранова, Йорданка 

Ушашка, Росен Огнянов, Виолета Младенова, Добринка Дойчева 

От общинската администрация присъстват: Иван Бъчваров – зам.кмет на общината, Мария 

Добревска – зам.кмет, Милва Огнянова – гл.счетоводител 

Предложен е следния  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

1.Одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за 

безвъзмездно финансиране на община Брезник. 

 Заседанието открито от Виолета Младенова – председател на ОбС. 

 Колеги, сесията е извънредна със спешен характер. Става въпрос за дарение от 

50х.лв. Докладната е пред вас. 

По дневния ред – няма предложения 

 Гласува се предложения дневен ред 

 С 8 гласа „за“ дневния ред е приет 

ПЪРВА ТОЧКА: Одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и 

приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на община Брезник. 

Милен Миленков – юрисконсулт -  Докладната е пред вас. Приложено е и копие от договора 

за съвместно сътрудничество. Тъй като се касае за придобиване на вещи, предлагаме проект 

на решение с което да одобрите договора. Касае се за предоставяне на 50х.лв. 

 Гласува се предложения проект за дневен ред. 

 Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците. 

 С 8 гласа „за“ ОбС взе 

  



 

Р Е Ш Е Н И Е   №  600 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.34 ал.1,чл.8 ал.2 от ЗОбС и чл. 15 

ал. 1, т.4 от НРПУРОИ 

1.Одобрява Договор за сътрудничество №№Д-АИ-9  от 26.03.2018 година, сключен 

между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 202285379 със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул.“България“ №102, Бизнес-център Белисимо, ет.6, представлявано от 

изпълнителният му директор-Димитър Цоцорков, действащ чрез пълномощника си 

инж.Атанас Тасмов и Община Брезник ЕИК 000386550 с адрес:гр.Брезник, ул.“Елена 

Георгиева“ №16, представлявана от законния и представител Васил Михайлов Узунов- 

Кмет на община Брезник. 

2. Приема направеното дарение за безвъзмездно финансиране за постигане на целите, 

изчерпателно посочени в раздел II от Договора за сътрудничество на обща стойност 50 000 

/петдесет хиляди/ лева и при спазване волята на дарителя по „Приоритетни направления, 

предмет на финансирането“ от Раздел III на Договора. 

3. Възлага на кме^га на общината да отрази промените в бюджета на община Брезник 

за 2018 годила по съответните дейности;и параграфи на единната бюджетна класификация. 

4. Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л.Любомирова/     /Виолета Младенова/ 

 

 


