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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 295 

 
взето с Протокол № 27 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 16.11.2021 година 
 
 
 
          По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
кандидатстване по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.004 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 4 от програма 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, процедура „Повишаване на 
способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и 
да се адаптират към променящия се климат““  
предвид следните мотиви: Министерство на околната среда и водите обяви 
Открита покана № 3 „Климат“ ВGENVIRONMENT-4.004 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с определен срок за кандидатстване. Настоящата 
покана за представяне на проектни предложения се отправя по програма „Опазване 
на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85 %) от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство(МФ на ЕИП) и 
съфинансирана(15 %) от българската държава. Община Пещера възнамерява да 
кандидатства с проектно предложение по поканата. Съгласно Насоките за 
кандидатстване, които установяват правилата за подаване и подбор на проектни 
предложения, кандидатът трябва да представи Решение на Общинския съвет за 
съгласие Общината да кандидатства по обявената покана     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Чл. 59 от ЗМСМА 
Общински съвет-Садово 

Р  Е  Ш  И: 
 
           1.Дава съгласие на Община Садово да кандидатства с проектно предложение 
„Подобряване на капацитета на администрациите и за пилотно прилагане на мерки 
за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, 
Садово и Стрелча“ по Открита покана № 3 „Климат“ ВGENVIRONMENT-4.004 – 
Резултат 4 от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, 
процедура „Повишаване на способността на местните общности да намаляват 
емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“ на 
максимална стойност 977 915.00 лв. 



           2. Дава съгласие за общинско сътрудничество с партньорска организация от  
страната донор Кралство Норвегия, Сдружение „Съюз за България“ одобрява 
участието на Община Пещера, Община Батак и Община Стрела, като партньори на 
Община Садово по Открита покана № 3 „Климат“ ВGENVIRONMENT-4.004 – 
Резултат 4 от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, 
процедура „Повишаване на способността на местните общности да намаляват 
емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“. 

3. Възлага на кмета на Община Садово да извърши всички необходими  
действия за кандидатстване по Открита покана № 3 „Климат“ ВGENVIRONMENT-
4.004 – Резултат 4 от Програма „Опазване на околната среда и климатични 
промени“, процедура „Повишаване на способността на местните общности да 
намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се 
климат“. 
 
 
 

  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/  
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