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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 93 

 
взето с Протокол № 12 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 28.07.2020 година 
 
 
 
           По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
искане за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2020г. в 
целеви трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на уличната мрежа“                                                                                       
предвид следните мотиви: средствата, определени за обект “Съфинансиране на 
рехабилитация на водопровод Чешнегирово(ПУДООС) – 200 000 лв.“ от 
първоначално определените обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови 
за 2020г. да бъдат трансформирани в целеви трансфер за финансиране на Общината 
за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа. Причина за 
отпадането на обекта от една страна е това,  че по програмата на ПУДООС не се 
финансира възстановяване на уличната мрежа след рехабилитация на водопровода, 
а от друга състоянието на по-голямата част от улиците, които са включени по 
проекта е добро. Поради цялостно лошото състояние на уличната мрежа в 
Общината, необходимост от извършване на неотложни текущи ремонти, както и 
ограничените собствени приходи на Общината и допълнително усложнената 
ситуация от  въведеното извънредно положение във връзка с пандемията от 
„COVID–19“, е уместно Общинския съвет да възложи на кмета на Общината да 
отправи искане пред Министъра на финансите за трансформиране на 200 000 лв. от 
целевата субсидия за капиталови разходи за 2020г. в целеви трансфер за 
финансиране на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
уличната мрежа. Поради спешността от подаване на искането и сезонния характер 
на извършването на текущите ремонти на уличната мрежа е целесъобразно 
допускане предварително изпълнение на настоящето решение   и 
 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 124 ал.2 от Закона за публичните финанси и Чл. 87 от ЗДБРБ 
за 2020 г. 
 
 



 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Възлага на кмета на Общината да отправи искане пред Министъра на  
финансите на основание чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на 200 000 
лв. от обект „Съфинансиране на рехабилитация на водопровод 
Чешнегирово(ПУДООС)“ от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. в 
целеви трансфер за финансиране на Общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на уличната мрежа за обекти, както следва: 

- гр. Садово, ул. „Лиляна Димитрова“ – 29 000 лв. 
- гр. Садово, ул. „Малчика“      - 32 000 лв. 
- гр. Садово, ул. „Райко Даскалов“  -  10 000 лв. 
- с. Милево, ул. „1-ва“  -  54 000 лв. 
- с. Болярци, ул. „39-та“  -  30 000 лв. 
- с. Болярци, ул. „37-ма“ -  15 000 лв. 
- с. Болярци, ул. „14-та“  -  30 000 лв. 

 
2. На основание чл. 60 ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение  

на горецитираното решение. 
            
     
          По т. 7 се извърши поименно гласуване. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА    
 
                   
 

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

 

 


