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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 335 

 

взето с Протокол № 26 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 13.12.2017 година 

  

 

 

           По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

подаване на проектно предложение по проект „Красива България” и определяне 

на общинското съфинансиране” 

предвид следните мотиви: в момента тече период за подаване на проектни 

предложения за безвъзмездно финансиране от проект „Красива България” за 

строително ремонтни дейности на общинските сгради, които се ползват за детски 

градини – мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. 

Целесъобразно е да се кандидатства по проекта за реализиране на строително 

ремонтни работи в сградата на ДГ Болярци, която е сред най-големите градини в 

Община Садово. Реализацията на строителството ще доведе до трайни икономии 

за общинския бюджет в дългосрочен план       и 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с Обява за кампания 2018 на проект „Красива 

България” – раздел ІІІ „Кандидатстване с проектни предложения в кампания 2018 

на ПКБ”, буква Б „Документи за кандидатстване” т. 7 „Заверено  „Вярно с 

оригинала” копие от решение на Общински съвет(важи за кандидат, който е 

община)” и раздел ІV „Условия за допустимост, оценка и одобряване на 

проектните предложения”, , буква А „Условия за допустимост на проектните 

предложения”, т. 5 „В решението на Общински съвет да е посочена точна 

стойност или точен процент за съфинансиране на обекта, в съответствие със 

стойността/процента за съфинансиране от Приложение-Финансова рамка  

Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово дава своето съгласие за реализиране на  
проект, частично финансиран от Проект „Красива България” за строително-
ремонтни дейности на сградата на общинска детска градина „Първи юни” в 
село Болярци. 
 



2. Община Садово да подаде проектно предложение по Проект  
„Красива България” за финансиране строително-ремонтните дейности на 
сградата на общинска детска градина „Първи юни” в село Болярци с общ 
бюджет на проектното предложение – 118 385 лева с вкл. ДДС. 

3. Община Садово осигурява собствени средства за съфинансиране на  
строително-ремонтните работи на сградата на общинска детска градина 
„Първи юни” в село Болярци по проекта, в размер на 63 928 лева с вкл. ДДС, 
представляващи 54 % от общия бюджет на проектното предложение. 
 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА              
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