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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 472 

взето с Протокол № 43 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 21.11.2022 година 

 
 
          По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на част 
от път PDV 1272 „Ж.П. ГАРА ЧЕШНЕГИРОВО-ЧЕШНЕГИРОВО-САДОВО 
преминаващ през територията на град Садово и село Чешнегирово“ и PDV 1190 
„КАТУНИЦА-БОЛЯРЦИ-ГРАНИЦА ОБЩИНА САДОВО-АСЕНОВГРАД“, 
участък 4, преминаващ през територията на село Болярци,“, община Садово, област 
Пловдив пред Държавен фонд Земеделие“ 
предвид следните мотиви: в момента тече период за кандидатстване чрез 
подаване на проектно предложение пред ДФ Земеделие, Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 година за финансиране дейности по подобряване на 
пътната инфраструктура. Пътят, свързващ град Садово със село Чешнегирово и 
пътя Катуница-Болярци-граница община Садово-Асеновград в участъка в село 
Болярци са  компрометирани и имат нужда от спешен ремонт. Целесъобразно е да 
се кандидатства за финансиране на допустимите дейности именно за тези 
участъци от посочените два пътя      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 дава съгласие Общината да кандидатства с  
проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на част от път PDV 1272 
„Ж.П. ГАРА ЧЕШНЕГИРОВО-ЧЕШНЕГИРОВО-САДОВО преминаващ през 
територията на град Садово и село Чешнегирово“ и PDV 1190 „КАТУНИЦА-
БОЛЯРЦИ-ГРАНИЦА ОБЩИНА САДОВО-АСЕНОВГРАД“, участък 4, 
преминаващ през територията на село Болярци“, община Садово, област Пловдив“ 
пред Държавен фонд земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – 
Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи 
общински пътища и съоръженията 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 ПРСР 2014-2020 година. 



2. Проектното предложение и включените дейности съответстват на  
приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на Община Садово 2014-
2020 година, Цел 1 Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа, Мярка 
1 Ремонт, разширяване и модернизация на местната пътнотранспортна 
инфраструктура. 

3. Проектното предложение и включените дейности съответстват на  
приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Садово 2021-
2027 година, цел 4 „Балансирано териториално развитие“, приоритет 13 
„Подобряване на транспортната достъпност и свързаност“, мярка 2 Подобряване на 
мрежата от общински пътища, за осигуряване на достъп до туристически, 
исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги 
в населените места. 
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