
   

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение 

"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици в с. Братя Даскалови, с. Оризово, с. 

Черна гора, Община Братя Даскалови" по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 - Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари 

и съоръженията и принадлежностите към тях“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 Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови е допустим бенефициент 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 Съгласно условията за кандидатстване по процедурата Община Братя Даскалови като 

бенефициент следва да представи Решение на Общински съвет, в което да се дава съгласие за 

кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и че 

същото отговаря на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021- 

2027 г. 

  Предлагаме  Община Братя Даскалови да кандидатства с проектно предложение 

"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици в с. Братя Даскалови, с. Оризово, с. Черна 

гора, Община Братя Даскалови". 

 Основната цел на реализацията на проекта е създаването на Качествена и функционална 

техническа инфраструктура , която да спомага за развитието на всички икономически отрасли , да  

създава удобство и да подобрява качеството на живот на населението. Реконструкцията и 

модернизацията на техническата инфраструктура се изразява основно в подобрена транспортна 

свързаност, както в населените места, така и между отделните селища. 

 Осъществяването на проекта отговаря на записаните в Плана за интегрирано развитие на 

Община Братя Даскалови за периода 2021-2027 г. Цел 2: Изграждане на съвременна и качествена 

инфраструктура, благоустроена жизнена среда и качествено образование и здравеопазване, 

Приоритет 4: Модернизирана и съобразена с потребностите на населението и икономиката 

техническа инфраструктура, Мярка 4.2: Проектиране и реконструкция на селищната улична 

инфраструктура, вкл. улично осветление. 
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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  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

кандидатства по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. с проект "Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици в с. Братя 

Даскалови, с. Оризово, с. Черна гора, Община Братя Даскалови". 

2. Общински съвет Братя Даскалови потвърждава, че дейностите включени в проекта 

"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици в с. Братя Даскалови, с. Оризово, с. Черна 

гора, Община Братя Даскалови", съответстват на приоритетите на Плана за интегрирано развитие 

на Община Братя Даскалови за периода 2021-2027 г. 

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 

"Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици в с. Братя Даскалови, с. Оризово, с. Черна 

гора, Община Братя Даскалови" по ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : .................. 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 
Съгласувал:.......................... 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист 

 

 
Изготвил: ............................. 

Галина Радева 

Зам.кмет на Община Братя Даскалови 
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