
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№410 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.12.2017 г. с  Протокол № 27 

 

ОТНОСНО: Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на 

младите хора“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост. 

 

Общински съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на Петко 

Валентинов Петков – Кмет на община Брацигово за прехвърляне на средства от 

бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 

„Обучения и заетост на младите хора“ финансиран от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и 

Инициативата за младежка заетост в размер на 893,20 лв. и на основание чл.21, ал.1, т.6 

и ал.2 от ЗМСМА 

РЕШИ: 

1.Разрешава прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка в 

извънбюджетната сметка на проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост на 

младите хора“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост в размер на 893,20 лв. 

     2. При постъпване на средства по Оперативната програма дадени заемообразно 

средствата да бъдат възстановени незабавно в бюджетната сметка на общината.  

 

 

№ 

по 

ред 

 
 

Общински съветници: 

                                                                                              

 
 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   
2. Веселина Любенова Дамова Да *   
3. Георги Василев Кабов Да *   
4. Георги Иванов Трендафилов Да *   
5. Георги Николаев Апостолов Да *   
6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   
7. Йордан Райчев Михайлов Да *   
8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   
10. Надежда Борисова Казакова Да *   
11. Петър Георгиев Маринов Да *   
12. Стоян Димитров Вълков Да *   
13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 13 13   

                                                  

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


