
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№565 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 22.11.2022 г. с  Протокол № 41 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. 

Брацигово, община Брацигово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020г. 

 

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

Кмета на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка 

с чл. 27, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение №525/30.09.2022г. на 

Общински съвет – Брацигово, с което е дадено съгласие община Брацигово да 

кандидатства с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

сградата на общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово“ пред 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, становищата на постоянните 

комисии към Общински съвет и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И: 

 
      1. Реализирането на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на 

общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово“ е в съответствие с 

основните приоритети, заложени в Плана за интегрирано развитие на община 

Брацигово за периода 2021-2027 г. 

     2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 от 

АПК, при следните мотиви: това се налага, поради опасността, че може да бъде 

осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта в случай, че не бъде допуснато 

предварителното му изпълнение, предвид, че срокът за кандидатстването с проектни 

предложения е до 25.11.2022г.  

 

     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 едномесеченмесечен срок от 

съобщаването му. 
 

 

   Гласували: 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

Присъствали 

 

„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 *   

8. д-р Милка Иванова Кънчева Не    

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Да *   

11. Петър Йорданов Павлов Да *   

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Да *   

                                     Общо: 10 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


