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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 
                                                № 397 

 

взето с Протокол № 30 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 31.05.2018 година 

  

 

 

           По т. 15 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция улична 

мрежа на територията на Община Садово, по Мярка 7 – „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г.”                                                                                         
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с Чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

І. Общински съвет-Садово дава съгласие проектни предложения 

„Рехабилитация и реконструкция улична мрежа на територията на Община 

Садово”, „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията 

на Община Садово” и „Реконструкция на спортна инфраструктура на територията 

на Община Садово” да бъдат подадени за получаване на безвъзмездна финансова 

помощ по съответните Процедури чрез подбор на проектни предложения 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. - № BG 06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях”, № BG 06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение” и № BG 06RDNP001-7.007-Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”. 



        ІІ. Общински съвет-Садово удостоверява, че дейностите, описани в проектни 

предложения: „Рехабилитация и реконструкция улична мрежа на територията на 

Община Садово”, „Обновяване на площи за широко обществено ползване на 

територията на Община Садово” и  „Реконструкция на спортна инфраструктура на 

територията на Община Садово” съответстват и отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г. 

 
                                                                                        

По т. 15 се извърши поименно гласуване. 
 
 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   12 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   12 

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