
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№200 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.09.2016 г. с  Протокол № 13 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Брацигово за безвъзмездна финансова помощ, 

съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. 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 2014-2020г. с 

проектно предложение: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински 

пътища: „ПЪТ /с. Бяга – с. Исперихово/ - с. Козарско – Граница Област Пловдив 

от км 0+000 до км 4+300 “ и ПЪТ „Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор – 

Вълча Поляна – Нова махала – Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 – ЕТАП I“. 
 
 

 

На основание чл.21, ал.1,т.12 и  т.23, предложение първо от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.24, т.1 от Закона 

за регионалното развитие (ЗРР) и  по повод мотивирано предложение на Кмета на 

община Брацигово – г-н Петко Петков, във връзка кандидатстването на Община 

Брацигово за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. 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 2014-2020г. с проектно предложение: „Ремонт, 

рехабилитация и реконструкция на общински пътища: „ПЪТ /с. Бяга – с. 

Исперихово/ - с. Козарско – Граница Област Пловдив от км 0+000 до км 4+300 “ и 

ПЪТ „Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова махала 

– Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 – ЕТАП I“ ,Общински съвет –град 

Брацигово 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Дава съгласието си Общински план за развитие на Община Брацигово за 

периода 2014 – 2020 да бъде допълнен както следва:  

Към Стратегическа цел 2 “Инфраструктурното обезпечаване на общината, 

съчетано с опазване на околната среда”, Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и 

развитие на инфраструктурата, Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация на 

местната транспортна инфраструктура - пътна мрежа, се създава дейност 2: 



 

 

2. Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински пътища в т.ч.: 

• „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища: „ПЪТ /с. 

Бяга – с. Исперихово/ - с. Козарско – Граница Област Пловдив от км 

0+000 до км 4+300 “ ; 

• „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища: ПЪТ 

„Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова 

махала – Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 – ЕТАП I“  

 УЧАСТЪК :    ОТ КМ 22+165 ДО КМ 26+500 – ЕТАП I 

 УЧАСТЪК :    ОТ КМ 26+500 ДО КМ 31+420 – ЕТАП II 

 

 

2. Дава съгласие Община Брацигово – самостоятелно да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. 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 

2014-2020г. с проектно предложение: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на 

общински пътища: „ПЪТ /с. Бяга – с. Исперихово/ - с. Козарско – Граница Област 

Пловдив от км 0+000 до км 4+300 “ и ПЪТ „Път III-377 Пещера – Брацигово – 

Равногор – Вълча Поляна – Нова махала – Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 

– ЕТАП I“ 

 

3. Възлага на Кмета на община Брацигово да изпълни Решението по т.1, за което 

да извършва всички правни и фактически действия за осигуряване на изпълнението му, 

в това число, да проведе необходимите възлагателни процедури по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на дейностите, нужни за 

кандидатстването по проекта, в това число, но не само подготовка на всички 

необходими общи и специфични придружаващи документи, декларации, решения, 

Анализ за социално-икономически ползи за развитие на селски район, устойчивостта 

инвестицията и анализ разходи – ползи (финансов анализ) и други приложими 

документи.  

 

4. Дава съгласие, че дейностите, включени в проектното предложение „Ремонт, 

рехабилитация и реконструкция на общински пътища: „ПЪТ /с. Бяга – с. 

Исперихово/ - с. Козарско – Граница Област Пловдив от км 0+000 до км 4+300 “ и 

ПЪТ „Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова махала 

– Път II-37 от км 22+165.00 до км 26+500 – ЕТАП I“  за кандидатстване на Община 



Брацигово за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016г. 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 2014-2020г. съответстват на приоритетите на 

Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Брацигово.  

 

 

 

 

Общо брой 

на 

общинските 

съветници: 
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                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


