ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 35
от заседанието на 29.05.2018 г.
по точка 20 от дневния ред
Относно: Кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение съгласно
Наредба № 12 от 25.07.2016 г., Процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно и средно
училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и
училищното образование“ за прилагане на подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки 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., докладва Христо Христов –
кмет на общината, ОбС взе Решение № 451 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. Общинският съвет – гр. Болярово дава съгласието си община Болярово
да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г., Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. ”Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” по Процедура BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция,
ремонт,
оборудване
и/или
обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно и
средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална
гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
предучилищното и училищното образование” с проект „Дейности по
реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Основно училище
„Стефан Караджа“, село Стефан Караджово”.
2. Общинският съвет – гр.Болярово удостоверява, че дейностите по проекта
съответстват на приоритетите заложени в Програмата за реализация на Общински
план за развитие за периода 2014 – 2020 г.:
Приоритетна област 2: Жизнен стандарт и качество на живот
Стратегическа цел 2: Повишаване на качеството на живот на населението и
нивото на соцеалните услуги
Приоритет 2.2.: Повишаване качеството на образованието и създаване на
условия за равноправен достъп до обектите на образователната
инфраструктура
Специфична цел 2.2.1.: Подобряване качествените характеристики на
обектите на образователната инфраструктура и развитие на условия за
равноправен достъп до образование в община Болярово.
Мярка 2.2.1.1. Подкрепа на проекти за строителство, реконструкция, ремонт
и оборудване на обектите на образователната инфраструктура в община
Болярово.
Подмярка 2.2.1.1.1.: Проект за ремонт, обновление и мерки за енергийна
ефективност на ОУ с. Стефан Караджово.
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3. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава Кмета на общината при
одобрение на проекта от Управляващия орган към Министерството на
земеделието, храните и горите, да организира изпълнението му.
Гласували: 11 “за”;

0 “против”;
1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Красимир Любчов Григоров
8.Мария Стоилова Маринова
9.Пламен Петров Петков
10.Съба Георгиева Недева
11.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “въздържали се”

Снел преписа:_________________

2

/Ст. Николова/

