
                                                                                      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 
                                               № 576 

 

взето с Протокол № 47 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2019 година 

 

 

 

            По т.23 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

кандидатстване на община Садово за безвъзмездна финансова помощ по 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 

сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021г.” 

                                                                                                                                                                   
предвид следните мотиви: във връзка с предстоящо отваряне на Процедура за 

подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска 

инфраструктура” по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност 

и енергийна сигурност, Община Садово разработва проектно предложение 

предвиждащо рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично 

осветление във всички населени места от Общината. Един от документите, 

необходими при подаване на проектните предложения е Решене на Общинския 

съвет за кандидатстване, и че дейностите по проекта отговарят на Плана за 

развитие на Общината     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. Дава съгласие Община Садово да кандидатства за безвъзмездна  

финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения 

«Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура» по Програма 

«Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност», 

финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021г. с проектно предложение: 

- Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично  

осветление в населените места от община Садово; 

2. Делегира права на кмета на Общината да подпише Споразумение за  



партньорство с партньор от страните донори Норвегия и/или Исландия. 

3. Дейностите в горепосочения проект отговарят на стратегическите цели и  

приоритети, заложении в Общинския план за развитие на Община Садово 2014-

2020г. 

4. Възлага на кмета на Община Садовода извърши необходимите действия  

по подготовката и представянето на проектното предложение. 

 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   11 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   11 

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

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

 

 


