ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 149
взето с Протокол № 10 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 08.09.2016 година

По т. 13 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
кандидатстване на община Садово с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.”
предвид следните мотиви: Община Садово има готовност да кандидатства за
финансиране на проект „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за
питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица,
Селци и Кочево на община Садово”. Във връзка със специфичните документи към
Заявлението за подпомагане на горецитирания проект е необходимо предоставяне
на решение на Общински съвет-Садово за това, че община Садово се задължава да
спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на
договор за предоставяне на финансова помощ
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Садово задължава община Садово, в качеството си на
кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малки 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., да спазва законодателството в областта на държавните
помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за

проект „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово
водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, Селци и
Кочево на община Садово”.
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