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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№316 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 25.06.2021 г. с  Протокол № 26 
 

 

 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Брацигово в полза на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 – 2020 (ОП НОИР), обезпечаваща авансово плащане по договор № 

BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „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 град Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на 

Кмета на Община Брацигово за издаване на запис на заповед от община Брацигово в 

полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014 – 2020г. и на основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 и във връзка 

с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), като взе предвид становищата на комисиите и станалите разисквания   

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласие Кметът на община Брацигово да подпише запис на заповед, 

съгласно приложения проект – неразделна част от настоящото решение, без протест 

и разноски, платима на предявяване, сума в размер на 76 975.53 /седемдесет и шест 

хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и петдесет и три стотинки/ лева в полза на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 – 2020г., обезпечаваща авансово плащане по договор № 

BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Пилотен модел за социално-икономическа и 

образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“; 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 

   

     Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва 

чрез Общински съвет – Брацигово пред Административен съд – Пазарджик в тридневен 

срок от съобщаването му, независимо дали настоящото решение е било оспорвано. 
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   Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 

Приложение: Запис на заповед по образец 

    

 

№ 

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 *   

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 Не    

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 12 10 2  

                                 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 
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З А П И С  Н А З А П О В Е Д 
 

Без протест и без разноски 
                                                                                                   Платим на предявяване 

                                                                                                      За сумата: 76 975,53 лева 
 
Днес…….2021г., в град София, Община Брацигово със седалище и адрес на управление  

                                                                    (пълно наименование на бенефициента)  

град Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А, ЕИК 000351565, представлявана от Надежда  

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, с ЕГН 7403303498, лична карта № 

658630840, издадена на 08.02.2020г. от МВР Пазарджик, с постоянен адрес: град Брацигово, ул. 

„Копривщица“ № 8, като издател на настоящия запис на заповед, неотменимо и безусловно 

се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, срещу предоставянето на този Запис на заповед да заплатя на 

поемателя – Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (ИА ОП НОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., със седалище и адрес на 

управление: София, ПК 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бул. 5, БУЛСТАТ: 177224179, 

сумата от 76 975,53 лева (седемдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и 

петдесет и три стотинки) покриваща пълния размер на искания аванс по договор № 

BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 по  
                                                       (номер на договора за безвъзмездна помощ) 

 

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

Община Брацигово“.
  

(наименование на проекта) 
 

 

Падежът за паричното задължение е на 30.05.2022г.  
 (150 календарни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) 

 

Място на плащане: транзитна сметка в лева ИА НОИР – ЕСФ-ОП НОИР при Българска 

народна банка по левова транзитна сметка BG 71 BNBG 9661 3200 189301.  

Сумата по настоящия Запис на заповед е платима на датата на падежа по горепосочената 

банкова сметка на поемателя. 

Дата на издаване: …………2021г. 

Място на издаване: град Брацигово 

Издател: Община Брацигово 

Представлявано от: Надежда Борисова Казакова 
                                                                   (три имена) 

 

 

Подпис и печат на издателя:…………………………………… 

 


