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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 139 

 
взето с Протокол № 17 от извънредно заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 18.12.2020 година 
 
 
 
          По т.1 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно: 
Отмяна на Решение № 138, взето с Протокол № 16 от извънредно заседание на 
Общински съвет-Садово, проведено на 09.12.2020 г.; съгласие за кандидатстване 
по проект Красива България(ПКБ) и определяне на финансовото участие на 
Общината при реализирането на проекта“ 
предвид следните мотиви: В момента тече период (до 06.01.2021г.) за 
кандидатстване чрез подаване на проектни предложения по Проект „Красива 
България“. Общината е потенциален бенефициент на помощта по мярка М02 
„Подобряване на социалната инфраструктура“. Всяко проектно предложение може 
да е на обща стойност от 60 00 до 400 000 лева с вкл. ДДС, като финансирането от 
Проект „Красива България“ е до 120 000 лева с вкл. ДДС, а минималното съучастие 
на бенефициента е 50 % от общата стойност на проекта. По повод кандидатстването 
на Общината с този проект по ПКБ и общинското съучастие, е взето Решение № 
138 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 09.12.2020г. 
Необходимо е неговата отмяна и приемането на ново решение, предвид допусната 
грешка при формирането на стойността на проекта и процента участие на 
Общината в общия бюджет на проекта       и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
Общински съвет-Садово 

Р Е Ш И: 
 

1. Отменя Решение № 138, взето с Протокол № 16 от извънредно заседание 
на Общински съвет-Садово, проведено на 09.12.2020 година. 
 

2. Общински съвет-Садово дава съгласие Общината да кандидатства за  
финансиране със заявление за подпомагане по Проект „Красива България“, Мярка 
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към МТСП с проект „Детска 
площадка и благоустрояване на част от прилежащия терен на Детска градина 



„Свобода“ с. Катуница, в УПИ XIII-детски ясли и градина в кв. 53 по подробния 
устройствен план на село Катуница“. 
 

3. Одобрява финансовото участие на Общината при реализирането на  
проекта да е 56 % от прогнозната стойност на дейностите по проекта (152 909 лева), 
като същият процент на участие се запази спрямо стойността на дейностите след 
възлагане. 
 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   10 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   10 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

             
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                            /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 


