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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

по Протокол № 10 от 27-10-2022 г. 

 

 

По докл. записка №782/14.10.2022 г., относно: Кандидатстване с проектно 

предложение по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 год. 

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка т. 24.1 (т.4 и т.5) от 

условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура чрез подбор по процедура № BG06RDNP001-7.020 – 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 год., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 

1. Дава съгласие община Смядово да кандидатства по процедура № BG06RDNP001-

7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 год. с проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и производство на енергия от ВЕИ в две административни сгради в гр. 

Смядово, община Смядово“. 
 

2.  Удостоверява, че дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на 

Плана за интегрирано развитие на Община Смядово за 2021 год. – 2027 год. и по-конкретно 

на Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на територията на община Смядово чрез 

изграждане на техническа инфраструктура, опазване и възстановяване на околната 

среда“, Приоритет 11 – „Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на 



съществуващата инфраструктура на общината за подобряване на териториалната 

свързаност и достъп на обектите за публични услуги“ и Мярка 11.4 – „Развитие на 

ефективна енергийна инфраструктура. Енергийна ефективност и ВЕИ“. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Смядово да извърши всички последващи действия за 

кандидатстване с проектното предложение по т. 1. 

 

 
 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


