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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№640 

 

взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 12.04.2019 г. с  Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Издаване на записи на заповеди от Община Брацигово в полза на  

Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“ и в полза на Управляващия орган на Изпълнителна агенция Оперативна програма 

“Наука и образование за интелигентен растеж“ /ИА ОПНОИР/ и обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-C01, Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020“ и Договор №  BG05M9OP001-2.018-0030-

2014BG05M2OP001-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ по проект “Пилотен модел за социално-икономическа и образователна 

интеграция на уязвими групи в община Брацигово“ и изменение на т. 2 и т. 3 от  

Решение № 639, взето на заседание на Общински съвет – Брацигово, проведено на 

29.03.2019 г., с протокол № 42 и във връзка с дадени указания с писмо с изх. 

№BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01-M001/05.04.2019 г. от 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С01, Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ и № BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-

C01, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект 

„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими 

групи в Община Брацигово”, сключени  между Община Брацигово и УО на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ и УО на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ и дадени указания с писмо до кмета на община Брацигово с изх. 

№BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01-M001/05.04.2019 г. от 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, Общинският съвет – Брацигово 

 

  

Р Е Ш И: 

1. Изменя т. 2 от Решение № 639, взето на заседание на Общински съвет – Брацигово,  

проведено на 29.03.2019 г., с протокол № 42, като вместо текста: „по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-C01 

„Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на 

уязвими групи в Община Брацигово”, да се запише и чете: „по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-

2014BG05M2OP001-C01 „Пилотен модел за социално-икономическа и 

образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово” по оперативна 

програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 2. Изменя т. 3 от Решение № 639, взето на заседание на Общински съвет – 
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Брацигово,  проведено на 29.03.2019 г., с протокол № 42, като вместо текста: “Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-

C01 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на 

уязвими групи в Община Брацигово”, да се запише и чете: „Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-C01, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01, Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ по проект “Пилотен модел за социално-

икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община 

Брацигово“. 

  

 

№ 

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         Не    

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: 12 12   

 

 

 
                                                                                  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


