
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№485 
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.05.2018 г. с  Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Брацигово с интегрирано проектно 

предложение -„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО”, по интегрирана процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в рамките на две оперативни програми – ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване” и ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014- 2020 Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“ 

 

Общински съвет Брацигово, след като се запозна с предложението на Кмета на 

Община Брацигово, Петко Валентинов Петков, споделяйки мотивите му за 

законосъобразност и целесъобразност и на основание чл. 21, ал.1, т.23, чл.59, чл.60 и 

чл.61 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция 

на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 1, и след станалите разисквания, и извършеното гласуване, 

 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Община Брацигово да разработи и подаде интегрирано проектно 

предложение - „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО”,  Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – 

Компонент 1“ за предоставяне на директна безвъзмездна финансова помощ в рамките 

на две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” 

и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2020, Приоритетна ос 3: 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“. 

2.Одобрява, сключеното между Община Брацигово и Основно училище „Христо 

Ботев“ село Исперихово, Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА", град 

Пазарджик, Споразумение за сътрудничество за изпълнението на дейностите по проект 

-„ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”. 

3.Възлага на Кмета на Община Брацигово да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на настоящето решение. 

 

Общ брой 

съветници 

присъствали                           гласували 

„За” „Против” „Въздържали се” 

13 13 13 0 0 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


