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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

П Р О Т О К О Л

№ 14

Днес, 27.09.2016 г. от 10.00 ч.  на основание чл.23,  ал.4,  т.1  от ЗМСМА  в
Гербовата зала на общинска администрация село Братя Даскалови се проведе
четиринадесето заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 14
от 26.09.2016 година.

На заседанието присъстваха следните 11 общински съветници:

1. Петко Михайлов Михайлов
2. Катя Иванова Иванова
3. Георги Минков Колев
4. Иван Пенев Пенчев
5. Иван Петров Иванов
6. Таньо Стоянов Стоянов
7. Никола Вълев Будаков

               8. Стоян Колев Вълчев
               9. Спас Запрянов Пеев
             10. Иван Димитров Жеков
             11. Радка Стоилова Караджова

Отсъстват: Стойка Минчева Василева и Силвия  Чавдарова Тодорова – по
уважителни причини.

На заседанието присъства:

1. Галина Атанасова – зам.-кмет на общината

Председателят на Общински съвет прочете проекта за дневен ред.

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Кандидатстване 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» за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването,  подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината
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2. Кандидатстване 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» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

3. Кандидатстване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора
по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „ Инвестиции в
създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ с проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа в с.Партизанин и с.Черна гора, Община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ПЪРВА

Кандидатстване 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» за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването,  подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която поясни, че Община Братя Даскалови е допустим бенефициент по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и по-специално по под-мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура”.

- На 02.08.2016 г. беше публикувана Заповед № РД-09-552 на Министъра на
земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” с начална дата 02.09.2016 г. и крайна
дата 03.10.2016 г.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 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 Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. Община Братя Даскалови като бенефициент следва да представи Решение
на Общински съвет, в което да е посочено че се дава съгласие за кандидатстване с
проектното предложение и че същото отговаря на приоритети на Общинския план за
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развитие 2014-2020 г. Възможностите, които предоставя ПРСР 2014-2020 и съгласно
разписаните разпоредби в НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. са максималния размер на
проектно предложение да бъде до 3 000 000 евро, като 100% от стойността е
безвъзмездна финансова помощ.

Община Братя Даскалови има готовност да кандидатства пред Държавен фонд
„Земеделие”  с 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”.

Общата цел, към която изпълнението на 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” се стреми е ремонт на пътните
участъци, като се отстранят констатираните повреди и разрушения. Създаване на
нормативно издържана повърхност за движение без повреди с достатъчна
носимоспособност за дълъг експлоатационен период, пътно платно осигуряващо
безопасно провеждане на движението.

В Планът за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. е
записан Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална
инфраструктура като към този приоритет e Цел 1: Обновяване и доизграждане на
общинската пътна мрежа и Мярка 1: Ремонт на съществуващата пътна мрежа.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 184

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 подмярка 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.
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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.

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ВТОРА

Кандидатстване 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» за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която каза, че Община Братя Даскалови е допустим бенефициент по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и по-специално по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура”.

- На 02.08.2016 г. беше публикувана Заповед № РД-09-552 на Министъра на
земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” с начална дата 02.09.2016 г. и крайна
дата 03.10.2016 г.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 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 Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. Община Братя Даскалови като бенефициент следва да представи Решение
на Общински съвет, в което да е посочено че се дава съгласие за кандидатстване с
проектното предложение, че същото отговаря на приоритети на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. и че ще бъдат спазени нормативните изисквания по отношение
получаването на държавни помощи. Възможностите, които предоставя ПРСР 2014-2020
и съгласно разписаните разпоредби в НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. са максималния
размер на проектно предложение да бъде до 3 000 000 евро, като до 100% от стойността
е безвъзмездна финансова помощ.

Община Братя Даскалови има готовност да кандидатства пред Държавен фонд
„Земеделие” с проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в
с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”
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Общата цел, към която изпълнението на проект:  „Реконструкция и подмяна на
вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна гора,
община Братя Даскалови” се стреми е: Постигане на ефективност в работата на
мрежата и съоръженията на водоснабдителната система, чрез подмяна на
съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения, и съпътстващата я
инфраструктура; Намаляване на техническите загуби на вода в разпределителната
мрежа; Намаляване на риска от инфекции и зарази сред населението, чрез подобряване
на качеството на ВиК услугите за населението, чрез оптимизиране на ВиК системата и
подобряване на жизнените условия като цяло.

Община Братя Даскалови разработи технически проект за реконструкция и
подмяна на водопроводна мрежа в селата Гранит, Горно Белево, Оризово и Черна гора.

В Планът за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. е
записан 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.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 185

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 подмярка 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.

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

ТОЧКА  ТРЕТА
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Кандидатстване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора
по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“,  под-мярка 7.2  „  Инвестиции в
създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ с проект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
мрежа в с.Партизанин и с.Черна гора, Община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Докладва: Иван  Танев - кмет на общината

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Катя Иванова –
председател на комисията по „Икономическо  и финансово развитие, европейски
проекти”, която разясни, че в общинска администрация Братя Даскалови се е получило
писмо с което „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ни информира,
че подготвя проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в
с.Партизанин и с.Черна гора, Община Братя Даскалови, област Стара Загора”, с който
да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Съгласно
изискванията на НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е допустим бенефициент и
има право да кандидатства в направление водоснабдяване.

- На 02.08.2016 г. беше публикувана Заповед № РД-09-552 на Министъра на
земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” с начална дата 02.09.2016 г. и крайна
дата 03.10.2016 г.

Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 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 Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора като
бенефициент следва да представи Решение на Общински съвет Братя Даскалови, в
което да е посочено че проектното предложение отговаря на приоритети на Общинския
план за развитие 2014-2020 г. на община Братя Даскалови както и че се съгласува
проектното предложение. Възможностите, които предоставя ПРСР 2014-2020 и
съгласно разписаните разпоредби в НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. са максималния
размер на проектно предложение да бъде до 3 000 000 евро.

Общата цел, към която изпълнението на проект: “ Реконструкция и подмяна на
вътрешна водопроводна мрежа в с.Партизанин и с.Черна Гора, Община Братя
Даскалови, област Стара Загора” се стреми е: Постигане на ефективност в работата на
мрежата и съоръженията на водоснабдителната система, чрез подмяна на
съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения, и съпътстващата я
инфраструктура; Намаляване на техническите загуби на вода в разпределителната
мрежа; Намаляване на риска от инфекции и зарази сред населението, чрез подобряване
на качеството на ВиК услугите за населението, чрез оптимизиране на ВиК системата и
подобряване на жизнените условия като цяло.

В Планът за развитие на Община Братя Даскалови за периода 2014-2020 г. е
записан Приоритет 1: Развитие и модернизация на местната техническа и социална
инфраструктура като към този приоритет e Цел 2: Подобряване водоснабдяването в
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общината и Мярка 1: Намаляване загубите на вода чрез смяна на амортизираните
водопроводни мрежи в населените места.

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 186

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”.

В гласуването участваха 11 общински съветници, от които със „за” – 11
„против” – 0, „ въздържал се” – 0. Приема се.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.30 часа.

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________
                  / Ж. ЖЕЛЕВА/   /П МИХАЙЛОВ/


