
           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 184 
от  27. 09. 2016 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение  

„Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя 

Даскалови) до с. Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 

(с.Братя Даскалови) до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово (път II-66) – 

с.Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови, 

област Стара Загора”. 

2. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че дейностите 

включени в проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 

14+400 (с.Братя Даскалови) до с. Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 

км 15+900 (с.Братя Даскалови) до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово 

(път II-66) – с.Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, община Братя 

Даскалови, област Стара Загора” съответстват на Приоритет 1: „Развитие и 

модернизация на местната техническа и социална инфраструктура”, Цел 1: 

„Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа”, Мярка 1: „Ремонт на 

съществуващата пътна мрежа” от Общинския план за развитие на Община Братя 

Даскалови 2014-2020 г. 

3. Община Братя Даскалови се задължава да спазва законодателството 

в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ по проект: «Реконструкция на общински път SZR1001 от път 

III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до с. Гранит, общински път SZR2002 от 

път III-664 км 15+900 (с.Братя Даскалови) до с.Верен и общински път SZR2006 

с.Мирово (път II-66) – с.Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, 

община Братя Даскалови, област Стара Загора». 

4. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов 

Танев да извърши всички необходими действия за осъществяване на взетото 

решение. 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой 

гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 185 
 

от  27. 09. 2016 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Братя Даскалови 

реши: 

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие Община Братя 

Даскалови да кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: 

„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно 

Белево, с.Оризово и с.Черна гора, община Братя Даскалови”. 

2. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че дейностите 

включени в проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна гора, община Братя 

Даскалови” съответстват на Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната 

техническа и социална инфраструктура като към този приоритет e Цел 2: 

Подобряване водоснабдяването в общината и Мярка 1: „Намаляване загубите на 

вода чрез смяна на амортизираните водопроводни мрежи в населените места” от 

Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

3. Община Братя Даскалови се задължава да спазва законодателството 

в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ по проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, 

община Братя Даскалови”. 

4. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов 

Танев да извърши всички необходими действия за осъществяване на взетото 

решение. 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой 

гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

                                                               

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 



           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 186 
 

от  27. 09. 2016 г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, т.1 и чл.20, ал.1, 

т.5 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 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 Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г., Общински съвет Братя Даскалови реши: 

1. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че всички дейности, 

включени в проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 

мрежа в с.Партизанин и с.Черна гора, Община Братя Даскалови, област Стара 

Загора”, с който ще кандидатства „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора съответстват на Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната 

техническа и социална инфраструктура като към този приоритет e Цел 2: 

Подобряване водоснабдяването в общината и Мярка 1: „Намаляване загубите на 

вода чрез смяна на амортизираните водопроводни мрежи в населените места” от 

Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови 2014-2020 г. 

2. Общински съвет Братя Даскалови съгласува проект: „Реконструкция и 

подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Партизанин и с.Черна гора, 

Община Братя Даскалови, област Стара Загора”. 

 

 

 

 

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 11. Брой 

гласували „за” – 11, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:__________________    

        /ПЕТКО МИХАЙЛОВ/ 

 


