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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№89 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 24.04.2020 г. с  Протокол № 9 

 

ОТНОСНО: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес“, Специфична цел № 2 към ИП 3 

„Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез 

предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 

дългосрочна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020г. 

 

Общински съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

Надежда Борисова Казакова – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 

и т.23 и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии към 

Общински съвет и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Община Брацигово да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес“, Специфична цел № 2 към ИП 3 

„Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез 

предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 

дългосрочна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020г. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Брацигово да извърши всички необходими действия за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   
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4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 13 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /инж.Веселина Дамова/ 


