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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 311 

 
взето с Протокол № 28 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 10.12.2021 година 
 
 
           По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за кандидатстване по проект „Красива България“ и определяне на 
финансовото участие на Общината при реализиране на проекта“ 
предвид следните мотиви: в момента тече период за кандидатстване чрез 
подаване на проекти предложения по Проект  „Красива България“. Общината е 
потенциален бенефициент на помощта по мярка М01 „Подобряване на 
обществената среда в населените места“. Финансирането от Проект Красива 
България е до 130 000 лева с вкл. ДДС, а минималното съучастие на бенефициента 
е 50 % от общата стойност на дейностите. Направено е архитектурно заснемане на 
сградата на Общинска администрация Садово с КСС на необходимите видове 
мерки(СМР) за повишаване на енергийната ефективност на сградата     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. Общински съвет-Садово дава съгласие Общината да кандидатства за  
финансиране със заявление за подпомагане по Проект „Красива България“, 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ към 
МТСП с проект „Повишаване на енергийната ефективност на 
административната сграда на община Садово в УПИ II-163, обществено 
обслужващи дейности в кв. 28 по плана на град Садово, община Садово, област 
Пловдив“. 

2. Одобрява финансовото участие на Общината при реализирането на  
проекта да е 63.97 % от прогнозната стойност на дейностите по проектното 
предложение (354 557 лева с вкл. ДДС), като същият процент на участие се 
запази спрямо стойността на дейностите след възлагане. 
 
 
         По т. 8 се извърши поименно гласуване. 
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