
 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №116 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №13 ОТ 16.12.2022 г. 

 

 

ОТНОСНО: Подготовка и подаване на проектно предложение за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“ 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. 
 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, предвид изложените в докладна записка с вх.№291 от 

07.12.2022г. фактически основания, Общински съвет - Съединение 

 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Съединение да кандидатства по реда на Условията за 

кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на 

водопроводна мрежа в населените места – с. Царимир и с. Голям Чардак, 

община Съединение, област Пловдив“, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2000 е.ж. в селските райони“ 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. 

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Плана за интегрирано развитие на Община Съединение за периода 2021 – 2027 

г., приет с Решение № 37, взето с Протокол №7 от 31.05.2021 г. на Общински 

съвет – Съединение, както следва: Приоритет 10: Подобряване на ВИК 

инфраструктурата, Мярка 1: Подмяна и модернизация на водопроводната 

мрежа; 



 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Съединение да предприеме необходимите 

действия за подготовка, кандидатстване и реализацията на проекта. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и с фактически основания: 

подготовка и подаване на проектно предложение за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 

райони“ 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. 

 
Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 12 

„За“ – 12 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


