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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 13
от заседанието на 09.09.2016г.
по точка 3 от дневния ред
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по
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“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.
РЕШЕНИЕ № 81
На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от ЗМСМА Общински съвет град Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Брусарци да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ 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 инвестиционни
проекти , включващи обектите:
 „Рехабилитация на общински път MON 1061 /III-112 Брусарци - Медковец/ от км 0+000 до
км 1+800, включително реконструкция и уширяване на мост при км 1+250 , община
Брусарци”
 „Рехабилитация на общински път MON 1062 /III-112 Смирненски - Буковец - Одоровци/
участък от км 0+200 до км 3+200, от км 6+200 до км 7+700 и от км 11+400 до км 11+900,
община Брусарци"
 "Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, община
Брусарци"
2. Дейностите в горепосочените проекти отговарят на стратегическите цели и приоритети,
заложени в Общинския план за развитие на Община Брусарци 2014– 2020 г.;
3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши необходимите действия по подготовката и
представянето на проектното предложение.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;
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