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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 392 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Николаево по процедура 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 Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. 

 

Мотиви:  

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 обяви процедурa 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. 

   Бенефициенти по процедурата са 215 общини на територията на „селските 

райони“ на страната.  

   Бюджетът възлиза на 68.4 млн. лв. насочени към подобряване на уличната 

инфраструктура в малките населени места на територията на „селските райони“ на 

страната. 

   Безвъзмездната финансова помощ по процедурите възлиза на 100 % от размера 

на одобрените разходи, като максималният размер на допустимите разходи за един 

проект, представен от един кандидат по процедурата за енергийна ефективност възлиза 

на левовата равностойност на 500 хил. евро, а максималният размер на допустимите 

разходи за един проект, представен от един кандидат по процедурата за подобряване на 

уличната инфраструктура възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро. 

    По процедура № BG06RDNP001-7.017 ще се подпомагат проекти за 

подобряване състоянието на уличната инфраструктура, чрез което ще се подобри 

транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. 

Подобрената свързаност ще предостави възможност за развитие на икономиката в 

селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа, и смекчаване на 

тенденцията за обезлюдяване на тези райони. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 59 и чл. 60 от ЗМСМА и чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево: 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява кандидатстването на община Николаево за безвъзмездна 

финансова помощ за реализация на проект „Рехабилитация на улици в община 

Николаево“ по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

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 
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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. Възлага на кмета на община Николаево да предприеме необходимите 

действия по подготовка на следното проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по съответните процедури, ведно с всички необходими 

документи, които да се подадат електронно през ИСУН: 

• „Рехабилитация на улици в община Николаево“; 

 

3. Дейностите по описания проект отговарят на Плана за развитие на 

община Николаево 2014 – 2020г. 

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


