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

 
ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 6 
 Гр.Брезник, 23.04.2018г 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Кандидатстване на Община 
Брезник като Водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) 
покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-

ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 по 
Приоритетна ос 3 Околна среда, Специфична цел 3.1. Съвместно 

управление на риска. 

 

С 10 гласа   ОбС взе  
 

Р Е Ш Е Н И Е   №   601 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от ЗМСМА, Общинският съвет 
Брезник: 

 
1. Дава съгласие на Община Брезник да кандидатства и изпълни като 

Водещ партньор проектно предложение по 2-ра (втора) покана за 
набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 по 
Приоритетна ос 3 Околна среда, Специфична цел 3.1. Съвместно 

управление на риска.  

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 
проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети 

източници до възстановяването на разходите им от Програмата. 
Общата стойност на проекта възлиза на 600 000 евро, от които за 

община Брезник минимум 300 000 евро. Основна част от разходите 
по проекта ще бъдат предоставени за доставка на специализирано 

оборудване за реакция при природни бедствия и кризи.  

3. Възлага на Кмета на Община Брезник да проведе необходимите 

обществени поръчки за подготовка на проектното предложение. 
Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат 

възстановени от програмата при одобрение на проектното 
предложение;  

4. Декларира, че собствеността на закупеното оборудване за целите на 
проекта няма да бъде променяна в срок за 5 години след края на 

проекта.  

5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 
заложени в общинския план за развитие на Община Брезник.  

 

ПРОТОКОЛИСТ:    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /М.Христова/    /Виолета Младенова/ 



 


