
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№217 

взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 14.11.2016 г. с  Протокол № 15 

 
ОТНОСНО: Сключване на споразумение за общинско сътрудничество между Община 

Брацигово, кандидат и партньори: Средно училище „Народни Будители“, Начално училище 

„Васил Петлешков“ и Сдружение „Бъдеще за Вас“ по проект „Децата на Брацигово – Различни 

по етнос, но еднакви по мечти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура 

BG05M20P001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

и/или търсещи или получели международна закрила“. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 20, чл. 17, ал.1, т. 3 и чл. 59 и чл. 

61, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и като възприе 

мотивите на вносителя, Общински съвет Брацигово, 

 

Р Е Ш И :  

1.Общински съвет Брацигово одобрява, съгласно чл. 61 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, споразумение за общинско сътрудничество между кандидата и 

партньорите по проект: „„ДЕЦАТА НА БРАЦИГОВО - РАЗЛИЧНИ ПО ЕТНОС, НО 

ЕДНАКВИ ПО МЕЧТИ“ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0205 по процедура: 

BG05M20P001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

и/или търсещи или получили международна закрила, Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос: 3 „Образователна среда за 

активно социално приобщаване“,“ 

 

2.Кметът на Община Брацигово да подпише партньорското споразумение по т.І. между 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО - кандидат и партньори по проекта:  СУ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ", 

НУ "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" и СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ ЗА ВАС"  

 

3.Възлага на Кмета на Община Брацигово да извърши всички необходими правни и фактически 

действия по т.I и т.II от настоящото решение, както и всички необходими правни и фактически 

действия необходими за изпълнението и реализацията на проект: „ДЕЦАТА НА БРАЦИГОВО - 

РАЗЛИЧНИ ПО ЕТНОС, НО ЕДНАКВИ ПО МЕЧТИ“ с регистрационен номер BG05M2OP001-

3.002-0205 по процедура: BG05M20P001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос: 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“,  

 

Общо брой 

на 

общинските 
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                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


