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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№225 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 23.12.2020 г. с  Протокол № 18 
 

ОТНОСНО: Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в 

извънбюджетна сметка по проект № BG05M9OP001-2.018-0030  „Пилотен модел за 

социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община 

Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

Общинският съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на 

Кмета на Община Брацигово за прехвърляне на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка по проект № BG05M9OP001-2.018-0030 „ Пилотен модел за 

социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община 

Брацигово“,   в размер на 4 000.00  лв. и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, 

като взе в предвид становищата на комисиите и станалите разисквания   

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка по проект с № BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен 

модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в 

Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове в размер на 4 000.00 лева/четири хиляди 

лева/, необходими: 

 

1.1 За изплащане на осигурителни вноски  и заплати за 20 лица, назначени на 

длъжности -  озеленители и строители с осигурена заетост в ОУ „ Христо Ботев“- 

с. Исперихово десет лица и в  гр.Брацигово десет лица, с цел квалифициране и 

интеграция на ромската общност в село Исперихово, община Брацигово за месец 

октомври 2020г.  

 

 1.2 Сумата да бъде незабавно възстановена по бюджетната сметка на Община 

Брацигово след верифициране на разходи от УО на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“.   

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   
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3. Иван Георгиев Пенчев Да  *   

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 11 2  

                                     

 

 

 

 

 

 

  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


