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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№527 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.09.2022 г. с  Протокол № 39 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от 

наводнението в община Карлово. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния 

кодекс и след като взе предвид предложението на инж. Мария Григорова Батаклиева – 

За Кмет на Община Брацигово, становищата на постоянните комисии към общинския 

съвет и след станали разисквания Общински съвет – Брацигово: 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Общински съвет-Брацигово одобрява трансфер в размер на 3000.00 (три хиляди) 

лева за подпомагане на Община Карлово за справяне с последиците нанесени от 

проливните дъждове в началото на месец септември 2022г. Средствата са за сметка на 

предвидените средства в бюджета за 2022 г. на Община Брацигово за дейности за 

намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии. 

2.  На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска 

предварително изпълнение на настоящето решение при следните мотиви: отпускането 

на финансовата помощ ще помогне да се осигури живота и здравето на пострадалите 

граждани и е в защита на особено важни обществени интереси. 

 

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 настоящето решение е било оспорено. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик 

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

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Василева Не    

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Не    

6. Костадинка Димитрова Найденова Да  *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да *   



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

8. д-р Милка Иванова Кънчева Не     

9. арх. Младен Димитров Китов Не    

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Не    

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Не    

                                     Общо: 7 7   

 

 

 
 

          

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


