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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 12 от 29-12-2021 г.    

 

По докл. записка №594/21.12.2021 г., относно: Даване на съгласие за участие на 

Община Смядово с проектно предложение „Подобряване на социалните услуги в три 

защитени жилища в гр. Смядово  чрез изпълнение на строително-ремонтни дейности на 

сграда с идентификатор 67708.306.636.1 и изграждане на ограда в ПИ с идентификатор 

67708.306.636 по КК на гр. Смядово“ за финансиране по Проект „Красива България“ на 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по мярка М02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” и осигуряване на 

съфинансиране на проекта от страна на Община Смядово. 

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема 

следното 

 

РЕШЕНИЕ № 273 

 І. Общински съвет-Смядово дава съгласие Община Смядово да кандидатства по 

програма „Красива България за бюджет 2022г. по мярка М02-01 „Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип с проектно предложение: „Подобряване на 

социалните услуги в три защитени жилища в гр. Смядово чрез изпълнение на 

строително-ремонтни дейности на сграда с идентификатор 67708.306.636.1 и изграждане 

на ограда в ПИ с идентификатор 67708.306.636 по КК на гр. Смядово“. 

 ІІ. Общински съвет-Смядово дава съгласие Община Смядово да осигури 

необходимото съфинансиране по проекта в размер 64 368,00 лв. (шестдесет и четири хиляди 

триста шестдесет и осем лева) с включено ДДС или 30,00 % от общия бюджет, с които се 

кандидатства по Проект „Красива България“ през 2022г. 

 

 ІІІ. Общински съвет поема ангажимента да не променя предназначението на обекта 

минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ  и ще има ангажимент за поддръжката му. 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


