
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№540 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.10.2022 г. с  Протокол № 40 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Брацигово , като 

партньорска организация по Програма за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027 - Операция BG05SFPR003 – 1.001 -  „Топъл обяд“. 

 

Общинският съвет гр. Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението на 

Надежда Борисова Казакова – Кмет на Община Брацигово за Даване на съгласие за 

кандидатстване на община Брацигово , като партньорска организация по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 Операция BG05SFPR003 – 1.001 

-  „Топъл обяд  “ и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите 

разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Брацигово да кандидатства по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021 – 2025, Операция BG05SFPR003 – 

1.001 -  „Топъл обяд  “ и реализиране на дейности по цитираната програма. 

Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на §1т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси, считано от 01.11.2022 година. 

 

2. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на основание 

чл.60, ал.1 от Административно – процесуален кодекс при следните мотиви – 

предварителното изпълнение на решението е необходимо за да се осигури 

животът и здравето на гражданите в община Брацигово, които са в 

неравностойно    материално положение и които ще бъдат подпомагани от 

тази програма, свързана с предоставяне в тяхна полза на важни за 

оцеляването и подобряването на жизнения им стандарт социални услуги, и в 

тази връзка – за да се защитят особено важни обществени интереси. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Брацигово последващи действия по 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 

административният акт е бил оспорен. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – 

Пазарджик чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен  срок от съобщаването му. 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:13 

Присъствали:11 

Гласували: „За“-11, „Против“-няма, „Въздържали се“-няма 

 

 

 

 

 

 

 

     

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


