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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение 

«Ремонт на сградата на Народно читалище "Пейчо Минев - 1905г." с. Братя Даскалови» по 

Проект "Красива България" 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови е допустим бенефициент по Мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места” на Проект "Красива България" (ПКБ). Съгласно 

условията за кандидатстване по проекта Община Братя Даскалови като бенефициент следва 

да представи Решение на Общински съвет, в което да е посочено, че се дава съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение «Ремонт на сградата на Народно читалище 

"Пейчо Минев - 1905г." с. Братя Даскалови» . 

Мярка М01 е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна 

обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да 

осигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.  

По мярка М01 се финансират строително монтажни работи/строителни ремонтни 

работи в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в 

областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По 

мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на 

недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не 

ги отдават под наеми/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-

реставрационни работи след обновяването им по Проект "Красива България" (ПКБ). 

Максималният общ бюджет за едно проекто-предложение по мярки М01 е 400 000 лв. с 

ДДС, а минималният – 60 000 лв. с ДДС. Финансирането от Проект "Красива България" е 

най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата – най-малко 50% от общия 

бюджет за проекто-предложението.  

 Общата стойност, съгласно одобрената КСС на проектното предложение е 224 361,50 

лв с ДДС /словом: двеста двадесет и четири хиляди триста шестдесет и един лева и 

петдесет стотинки/, от които 50% се финансират безвъзмездно от Проект "Красива 

България" и 50% се съфинасират от бюджета на община Братя Даскалови.  
 

 

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60;  

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 
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На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие Община Братя Даскалови да 

кандидатства по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 

места” на Проект "Красива България" с проектно предложение «Ремонт на сградата 

на Народно читалище "Пейчо Минев - 1905г." с. Братя Даскалови» . 

 

2. Приема да осигури финансов принос в размер на е 112 180,75лв с ДДС /словом: сто 

и дванадесет хиляди сто и осемдесет лева и седемдесет и пет сПтотинки/. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов Танев да 

предприеме всички необходими действия, във връзка с кандидатстването на Община 

Братя Даскалови с проект «Ремонт на сградата на Народно читалище "Пейчо 

Минев - 1905г." с. Братя Даскалови»  по Мярка М01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места” на Проект "Красива България", да подготви всички 

изискуеми за целта документи, както и да подаде заявление за кандидатстване. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет ... , проведено на ... ,  

Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от ........ общински 

съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа „за”, ... „против” 

и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет. 
  

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева  – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     
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