
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 102 
 

от извънредно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 13/16.09.2016 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на  

  съществуващи общински пътища- Път PDV–2055 /Път II-64 ж.п.гара Калояново- 

  Ръжево Конаре - Главатар / от км 0+000 до км  3+735”; Път PDV 2056 /II - 64, 

Долна Махала - Граф Игнатиево / Дълго поле - Ръжево Конаре/ и Път PDV 2059 

 /III - 642 / Калояново – жп. гара Калояново”,  по Подмярка 7.2 „Инвестиции в  

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по  

мащаб инфраструктура“,Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

 

ДОКЛАДВА: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община  Калояново 

  
 1.Дава съгласие община Калояново да кандидатства с проектно предложение : 

"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, , съоръженията и 

принадлежности към тях - Път PDV–2055 /Път II-64 ж.п.гара Калояново-Ръжево Конаре - 

Главатар / от км 0+000 до км 3+735”; Път PDV 2056 /II - 64, Долна Махала - Граф Игнатиево / 

Дълго поле - Ръжево Конаре/ и Път PDV 2059 /III - 642 / Калояново – жп. гара Калояново/” за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, Мярка 

7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. 

 2.Удостоверява, че дейностите по проект: "Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, , съоръженията и принадлежности към тях - Път PDV–2055 

/Път II-64 ж.п.гара Калояново-Ръжево Конаре - Главатар / от км 0+000 до км 3+735”; Път PDV 

2056 /II - 64, Долна Махала - Граф Игнатиево / Дълго поле - Ръжево Конаре/ и Път PDV 2059 

/III - 642 / Калояново – жп. гара Калояново” съответстват и отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Калояново за периода 2014 – 2020 г. 

3.Упълномощава кмета на общината да провежда необходимите по ЗОП процедури, 

свързани с изпълнение на дейностите при последващо одобрение на проектите и сключване на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

         /Младен Петров/ 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували "за"             - 13 

"Против"             - няма   

“въздържали се”              -  4 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 
 

 


