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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
 
 

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 147 

 
взето с Протокол № 18 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година 
 
 
 
          По т.8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
отмяна на Решение № 115, взето с Протокол № 14 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 05.11.2020г. и вземане на ново решение за участие на 
Община Садово, като партньор на Община Пещера по Открита покана № 3 
„Климат“ BGENVIRONMENT-4.003–   Резултат 4 от програмата „Повишена 
способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 
променящият се климат“ 
предвид следните мотиви: при събиране и подаване на всички необходими 
документи във връзка с кандидатстването по проекта се установява, че Решение № 
115 не отговаря на изискванията за кандидатстване, поради липса на съществена 
информация, поради което е необходимо същото да бъде изменено    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 № 115, взето с Протокол № 14 от заседание на Общински 
съвет-Садово, проведено на 05.11.2020 година. 

2. Дава съгласие Община Садово да кандидатства, като партньор на община 
Пещера с проектно предложение: „Подобряване на капацитета на 
администрациите на общините Пещера, Батак и Садово за адаптиране към 
климатичните промени“ по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-
4.003 – Резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“ на стойност 
715 052.73 лв. 

3. Дава съгласие за общинско сътрудничество с партньорска организация  
SURPAS AS от страната донор Кралство Норвегия и одобрява участието на 
Община Садово съвместно с Община Батак, като партньори на Община Пещера по 
Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.003 – Резултат 4 от 



програмата „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите 
и да се адаптират към променящият се климат“. 

4. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички необходими  
действия за кандидатстване по Открита покана№3 „Климат“ BGENVIRONMENT-
4.003–Резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“. 

 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

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


