
 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 302 

 

от 09.08.2017 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от 

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Заповед № РД 09 – 

632 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за 

одобрение на Заявление за одобрение № 19 – 19 – 2 – 01 – 41/31.05.2016 г. с финансов 

план за изпълнение на Стратегията за ВОМР, Споразумение за изпълнение на стратегия 

за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. по подмярка 

19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ от на мярка 19 „Воедно от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г., сключено между Сдружение МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09 – 342/ 

11.04.2017 г. на Заместник – министъра на земеделието и храните за одобрение на 

дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г., Общински съвет - 

Братя Даскалови реши: 

1. Отменя свое Решение № 201 от 15.11.2016 г. 

2. Упълномощава  кмета  на  Община  Братя Даскалови  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 41 496,86 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин 

деветдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения от Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ размер на авансово плащане 

за календарната 2017 г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. 
по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г., сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и 

Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на 

Заместник – министъра на земеделието и храните за одобрение на дейности и 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г. 



3. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 

от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ от на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09 – 342/ 11.04.2017 г. на 

Заместник – министъра на земеделието и храните за одобрение на дейности и 

разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие" за календарната 2017 г. и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”  

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет № 26, проведено 

на 09.08.2017г.,  Протокол № 26, т. 1 от дневния ред по доклад № 10-00-

197/04.08.2017г. при кворум от 8 общински съветници и след проведено съгласно чл. 

27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 

гласуване - с 8 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” и е подпечатано с 

официалния печат на Общински съвет. 

Гласуваха поименно: 

1. Петко Михайлов Михайлов – „за” 

2. Катя Иванова Иванова – „за” 

3. Георги Минков Колев – „за” 

4. Иван Пенев Пенчев – „за” 

5. Силвия  Чавдарова Иванова – „за” 

6. Таньо Стоянов Стоянов – „за”  

7. Никола Вълев Будаков – „за” 

               8. Стоян Колев Вълчев – „за”  

              

  

Общ брой съветници – 13. Брой присъствали на гласуването – 8. Брой гласували „за” 

– 8, „против” – 0, „въздържал се” – 0. Приема се. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС_____________                  

                                          /П. МИХАЙЛОВ/ 

 
 

 
 


