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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 153 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

29.10.2020 г. с Протокол № 15 
 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на 

Община Николаево, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“, Параграф 0101 – 

„Заплати и възнаграждения на персонал“ – 5 000 лв. в извънбюджетна сметка по 

Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020“ по Договор № BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите 

хора на територията на община Николаево” и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение 

и заетост на територията на община Николаево” 

 

Мотиви: През 2018 г. Община Николаево кандидатства по Оперативни програми за 

осигуряване на заетост при Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица в България – Операция „Обучение и заетост за младите хора", „Обучение и 

заетост" и „Обучение и заетост – архивар". През м. октомври и ноември 2018 г. бе 

подписан Договор № BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора" 

и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост" за безвъзмездна финансова 

помощ, като през месец октомври 2020 година бе подписано и Допълнително 

споразумение № 145 / 22.10.2020г. към договора. Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е 102 490 лева. Социалните услуги са включени в Областната 

стратегия на социалните услуги 2011-2016 г., Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги на територията на община Николаево за периода 2011-2016 г., в 

Планове за действие за 2018 г. по реализиране на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги на територията на община Николаево и продължават към момента. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и т. 4.8 и т 4.14 от Договор за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90PO01-1.005-

0001 „Обучение и заетост за младите хора" и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение 

и заетост", Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава прехвърляне на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ заемообразно от 

Бюджет /Бюджетна сметка/ на Община Николаево, Дейност 619 – „Други дейности 

по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, Параграф 1030 

– „Текущи ремонти“ в Извънбюджетна сметка на Община Николаево за Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост за младите 

хора" и проект „Обучение и заетост" по Договор за безвъзмездна финансова помощ, № 

BG05M90PO01-1.005-0001 и № BG05M90PO01-1.010-0001 – Бенефициент по 

Оперативни програми за осигуряване на заетост от Фонда за Европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица в България, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“, 

Параграф 0101 – „Заплати и възнаграждения на персонал“, със срок на погасяване 

незабавно след получаване на окончателно плащане от страна на Договарящия орган 

или до приключване на проектите през м. юли 2021 година. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов -   

 
 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, 

„против” - няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  


