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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№490 

 
взето на извънредно заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 18.06.2018 г. с  Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Брацигово по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения 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. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Брацигово: 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Общински съвет дава съгласието си за кандидатстване с проект 

„СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БРАЦИГОВО, 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО“ по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 -2020 г., по реда на процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения 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. 

 

2. Възлага на кмета на Община Брацигово да предприеме необходимите действия; 

 

 

3. Включените дейности в проект „СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА 

МРЕЖА В ГРАД БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“ отговарят на 

приоритетите на Общински план за развитие на Община Брацигово за периода 

2014-220 г. 

 

4. Община Брацигово се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансовата 

помощ за проект с наименование: „СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА 
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МРЕЖА В ГРАД БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО“ по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., по реда на процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения 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. 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2. инж.Веселина Любенова Дамова  Да *   

3. Георги Василев Кабов Да *   

4. инж.Георги Иванов Трендафилов Не -   

5. Георги Николаев Апостолов Да *   

6. Дима Ангелова Пашкулева         Да *   

7. Йордан Райчев Михайлов Да *   

8. инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Надежда Борисова Казакова Да *   

11. Петър Георгиев Маринов Не -   

12. Стоян Димитров Вълков Да *   

13. Търпена Ангелова Лабова Да *   

                                     Общо: 11 11   

 

 

 

 

                                                           Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


