
                                                                                      ПРЕПИС! 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 550 

 

взето с Протокол № 43 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 03.06.2019 година 

 

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 

13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”. 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.10  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ 

ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между ДФ 

„Земеделие” и Община Садово, седалище и адрес на управление гр. Садово, ПК: 

4122, ул. "Иван Вазов" № 2, тел.: 03118/2601, факс: 03118/2500, общ. Садово, обл. 

Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 000471582, идентификационен номер по ДДС № BG 

000471582, представлявана от Димитър Бориславов Здравков, 

  

Общинският съвет 
РЕШИ: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Садово  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  2 714 334,79 лева, (два милиона седемстотин и 

четиринадесет хиляди и триста и тридесет и четири лева и 0,79 стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 



предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 16/07/2/0/00388 от 

13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САДОВО ” сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Садово да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 

13.04.2018г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет-Садово, 

проведено на 03.06.2019г.,  Протокол № 43, т. 10 от дневния ред по доклад № 18-

00-80/29.05.2019г.при кворум от 13 общински съветника и след проведено 

съгласно чл. 21 ал.1 т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, нула гласа „против” и нула 

гласа „въздържали се” , и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-

Садово. 
                                       

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   13 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   13 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                                                                           
                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
 

 


