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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 452 

 
взето с Протокол № 41 от извънредно заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 04.10.2022 година 
 
 
          По т. 2 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
даване на Съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред Фонд 
Социална закрила, определяне размера на общинското финансово съучастие, 
заплащане на дейностите“ 
предвид следните мотиви: Община Садово изпълнява проект по операция „3.1 – 
Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19“ с капацитет на потребители 
– 320 лица, като храната се разнася ежедневно до всички потребители в гр. Садово 
и селата Милево, Поповица, Богданица, Селци, Болярци, Чешнегирово, 
Караджово, Катуница, Моминско и Кочево, като се доставя чрез нает от Общината 
специализиран автомобил. Целесъобразно е Общината да разполага със собствен 
автомобил за разнос на храната, съответно по-малки разходи за услугата и по-
голяма оперативност при предоставянето на услугата. Предвид това и възможност 
за кандидатстване чрез подаване на проектно предложение пред Фонд Социална 
закрила за закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на 
храна на потребителите на проект Топъл обяд, е необходимо ОбС-Садово да вземе 
решение за съгласие за кандидатстване, определи размера на общинското 
финансово съучастие, заплащане на дейностите     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 Община Садово да кандидатства  
за финансиране пред Фонд „Социална закрила“, Целева програма „Патронажна 
мобилност за доставка на топъл обяд“ с проект за закупуване на нов, неупотребяван 
лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата – 320 лица, 
с проектна стойност 50 000 лева с вкл. ДДС. 
          2.Одобрява собственото финансово участие на Общината при реализирането 
на проекта да е в размер до 14 000 лева с ДДС, представляващ 28 %(двадесет и осем 
процента) от общия бюджет 50 000 лева с ДДС(прогнозна стойност на дейностите 



по проектното предложение), като същият процент на участие се запази спрямо 
стойността на дейностите след възлагане. 
          3.Общински съвет-Садово дава съгласие Община Садово да заплати цялата  
сума за автомобила при неговата доставка, като частта представляваща 
съфинансиране от Фонд „Социална закрила“, ще бъде възстановена след приемане 
на извършените дейности. 
 
 
          По т. 2 се извърши поименно гласуване. 
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