
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

 

РЕШЕНИЕ 

№  429  /  30.09.2022 г. 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 30.09.2022 г., с 

протокол №47/30.09.2022 г. 

  

ОТНОСНО: Процедура по проектиране  „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, 

община Белово“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по 

обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари 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 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл. 5, ал.2 0т ПОДОСБНКВОА във 

връзка с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, 

тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Белово, община Белово“, 

Общинският съвет – гр.Белово 

Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие на община Белово да извърши процедура по проектиране „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в 

гр. Белово, община Белово“ по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения 

№ BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари 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 г. 
 

2.Упълномощава кмета на община Белово да подготви документацията по кандидатстване 

пред Държавен Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.  

 

3. Преди кандидатстване проектното предложение да бъде одобрено от Общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  
            
 
 
 

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  10  7  0 3  



С П И С Ъ К 
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение № 429  / 30.09.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов •   

2.  Атанас  Павлов  Тасев   • 

3.  Велизар Здравков Илов •   

4. Владимир Петров Михайлов •   

5. Димитър Георгиев Марков •   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов •   

8.  Иван Цветанов Магаранов   • 

9. Любомир Георгиев Калайджийски •   

10. Станислав Александров Танев   • 

11. Стефан Георгиев Стефанов - - - 

12. Стойко Стойчев Стефанов •   

13.     

     

                             Общо: 13 7 0 3 

 
 
 
 


