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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 9 

 

Днес, 23.06.2016 г. от 9.30 ч. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  в 

Гербовата зала на общинска администрация село Братя Даскалови се проведе девето 

заседание на Общински съвет Братя Даскалови, свикано с Покана № 9 от 20.06.2016 

година.  

 

На заседанието присъстваха следните 12 общински съветници: 

 

1. Петко Михайлов Михайлов 

2. Георги Минков Колев 

3. Иван Пенев Пенчев 

4. Стойка Минчева Василева 

5. Силвия  Чавдарова Иванова 

6. Иван Петров Иванов 

7. Таньо Стоянов Стоянов 

8. Никола Вълев Будаков 

               9. Стоян Колев Вълчев 

             10. Спас Запрянов Пеев 

             11. Иван Димитров Жеков 

             12. Радка Стоилова Караджова 

 

  Отсъства: Катя Иванова Иванова – по уважителни причини 

 

На заседанието присъства:  

1. Росен Иванов – директор на дирекция „УТИСПП” 

 

Председателят на Общински съвет прочете дневния ред и информира 

съветниците, че до 24.06.2016 г. преписката с документи по проект „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” трябва 

да постъпи в МОН, а един от документите е решение на Общински съвет за одобряване 

на споразумение за общинско сътрудничество. 

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12 

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

 

 

Други предложения и допълнения не се направиха и ОбС прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Решение за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с 

партньорите по проектно предложение на Община Братя Даскалови по Оперативна 

програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), 

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 
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Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване 

броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от 

маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти 

BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината 

 

Петко Михайлов – председател на ОбС даде думата на Росен Иванов – 

директор на дирекция „УТИСПП”, който поясни, че през месец ноември 2015 г. 

Община Братя Даскалови подаде проектно предложение „Готови за успех“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по процедура 

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ще се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен 

приоритет:№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, 

като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно 

интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните 

общности, включително роми“. Проектът ще се реализира от Oбщина Братя Даскалови 

в партньорство със Сдружение “Национално сдружение Наука” гр. София, ОДЗ 

„Детелина” с.Оризово, ЦДГ „Буратино” с.Партизанин, ЦДГ „Н.Й.Вапцаров” с.Гранит и 

ЦДГ „Боряна” с.Черна гора, община Братя Даскалови. В общинска администрация 

Братя Даскалови постъпи предложение за сътрудничество от НПО „Национално 

сдружение Наука”. В писмото неправителствената организация изтъква ползите пред 

едно съвместно сътрудничество. Основни цели пред сдружението са: Подпомагане и 

улесняване достъпа до образователни и социални услуги за всички, които са в 

неравностойно положение; подобряване на качеството на образователни и социални 

услуги в България; повишаване на образователната култура на етническите малцинства 

и хората в неравностойно положение; създаване и развиване на нови, по-качествени 

услуги в областта на науката и предоставянето на образователните услуги; обмен на 

опит между образователните институции; участие в изграждането на гражданско 

общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните 

органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и 

сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти. С помощта на 

представители на НПО, детските градини и общинска администрация въпреки краткия 

срок за подготовяне и подаване на проектното предложение (30.11.2015 г.) съумяхме да 

входираме проекта. 

 

Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане децата от етническите 

малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или 

получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за 

успешната им професионална, социална и личностна реализация чрез:  

• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;  

• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване 

на официалния език преди постъпване в първи клас;  

• повишаване на качеството на образованието в детските градини, в които се обучават 

деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна 

закрила, с цел тяхната образователна интеграция;  

• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на 

толерантност;  



 3 

• включване на родителите във възпитателния процес;  

• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства 

и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна 

закрила ;  

• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес 

(постъпване в първи клас);  

• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.  

Настоящата процедура е насочена към постигането на значими и устойчиви резултати в 

сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата 

община.  

При изпълнение на проекта дейностите ще бъдат насочени към децата от етническите 

малцинства и/или маргинализирани групи/ и от семейства търсещи и/или получили 

международна закрила, както и техните родители.  

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на 

бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.  
Едно от задължителните изисквания за кандидатстване по програмата е наличието на 

партньорство. С решение на ръководителя на Управляващия орган проектното 

предложение е одобрено. Едно от задължителните изисквания за сключване на договор 

за безвъзмездна финансова помощ е представяне на споразумение за сътрудничество 

между кандидата и останалите партньори по проекта. Същото следва да бъде одобрено 

от Общински съвет Братя Даскалови. 

 

Други изказвания не се направиха и ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 129 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.59 и сл. от глава Осма 

от ЗМСМА одобрява проекта на споразумение за сътрудничество и дава съгласие 

Кмета на Община Братя Даскалови да сключи споразумение за общинско 

сътрудничество в партньорство със Сдружение “Национално сдружение Наука” гр. 

София, ОДЗ „Детелина” с.Оризово, ЦДГ „Буратино” с.Партизанин, ЦДГ 

„Н.Й.Вапцаров” с.Гранит и ЦДГ „Боряна” с.Черна гора, община Братя Даскалови, във 

връзка с одобрен проект „Готови за успех“ по Оперативна програма ,,Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: 

№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. 

Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез 

образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, 

включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001-3.001 

„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА 

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“  

 

В гласуването участваха 12 общински съветници, от които със „за” – 12, 

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

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:______________                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС__________                  

                  / Ж. ЖЕЛЕВА/       /П МИХАЙЛОВ/ 


