
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№749 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 28.05.2015 год. с Протокол № 45 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90PO001-2.002“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

 

Общински съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди Предложение от Васил 

Михайлов Гюлеметов – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 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 за 

подкрепа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване 

в общността или в домашна среда, към Домашен социален патронаж град 

Брацигово“ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001 - 

2.002  „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ”. 

 

2. Създаденото по процедура  „Помощ в дома „ ,  „Звено за услуги в домашна 

среда“, към Домашен социален патронаж – Брацигово да получи подкрепа  като 

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда, към Домашен социален патронаж град 

Брацигово“, като се разширят дейностите в предоставянето на почасови услуги 

за социално включване в общността или в домашна среда. 

 

3. Предоставянето на услугите за социално включване в общността или в домашна 

среда, да се поддържат за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 

одобрение на окончателния доклад по проекта. 

 

4. Предоставя с право на управление за нуждите на центъра помещенията, 

намиращи се в лявото крило на трети етаж на Поликлиника град Брацигово – по 

време на изпълнение на проекта и за срок не по – кратък от 3 години, считано от 

датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 

 

5. Предоставените помещения се намират в сграда 06207.501.267.1, вид 

собственост –публична общинска собственост, функционално предназначение – 

здравно заведение, брой етажи – 3, застроена площ 590 кв.м., по кадастрална 

карта на град Брацигово с административен адрес бул. „Трети Март“ №35-А, 



актуван с Акт за публична общинска собственост №124, том.1, рег.182 от 

18.02.2013 г., вписан в Служба по вписванията град Пещера. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Не  -   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 16 16   


