
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№40 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 18.12.2015 г. с  Протокол № 5 

 
 

Относно: Кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България – 
2016г“ на Министерството на труда и социалната политика, Мярка М02-01 
„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ за „Изграждане на 
Наблюдавано жилище от резидентен тип социална услуга“ в УПИ V-ДДЮ 
„М.Шатаров“, в кв. 20 по плана на гр.Брацигово. 
 
 
Мотиви: Реализирането на проекта ще донесе за подобряване качеството на живот на 
младежите, настанени в „Наблюдавано жилище“, а също така ще се постигне 
максимално удовлетворяване на потребностите им. С изграждането на „Наблюдавано 
жилище“ ще се оказва подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, който 
ще напуснат други форми на социални услуги и ще водят независим начин на живот. 
 
 

След станалите разисквания Общински съвет гр.Брацигово, на основание  чл. 21, 
ал. 1, т.6 и т.23 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА 

 
Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие Община Брацигово да кандидатства с проектно предложение в 
Проект „Красива България – 2016г.“ на Министерството на труда и социалната 
политика, Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ за 
„Изграждане на Наблюдавано жилище от резидентен тип социална услуга“ в УПИ V-
ДДЮ „М.Шатаров“, в кв. 20 по плана на гр.Брацигово. 

2.Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
осъществяване на процедурата според Насоките на кандидатстване на Мярка 02-01 
„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, да изготви и внесе проект пред 
МТСП, Проект „Красива България“ 

3. Декларира, че Община Брацигово, като Бенифициент по проекта ще осигури 
минимум 20% собствен финансов принос съфинансиране в размер на 41 678 лв. с ДДС, 
представляващо 22 % от общия бюджет на проекта.   
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Гласували: 

 

 

  

 

 

 



                                                                                               
Гласували: 

 

Присъствали 

„За” „Против” „Въздържа 

ли се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова          Да *   
2. Васил Михайлов Гюлеметов Да *   
3. Веселина Любенова Дамова Да *   
4. Георги Василев Кабов Да *   
5. Георги Иванов Трендафилов Да *   
6. Георги Николаев Апостолов Да *   
7. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
8. Йордан Райчев Михайлов Не  -   

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: 12 12 0 0 

 
 
 
 

          Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 

 


