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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

 

Относно: Кандидатстване на община Неделино 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 Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети 

Кирил и Методий“ гр. Неделино, област Смолян“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Неделино е допустим бенефициент по обявена в края на месец юли 

Процедура № BG06RDNP001-7.020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони. Настоящата процедура 

има за цел да подпомогне реконструкцията на общински сгради, с цел да се подобри 

тяхната енергийна ефективност. Допустими за кандидатстване са сгради, предоставящи 

обществени услуги, училища и детски градини. 

По процедурата община Неделино е допустим кандидат, като планира да подготви 

проект за реконструкция на училище СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Неделино. 

Общата стойност на проекта може да бъде до 500 000 евро, като финансирането по 

програмата е на 100 % и не се изисква съфинансиране от страна на общината.  

На етап кандидатстване е необходимо общините да декларират и представят 

решение на Общинския съвет за: 

- Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по настоящата Процедура; 

- Удостоверяване, че дейностите, включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Неделино. 

Кандидатстването с проектни предложения е със срок до 25.11.2022 г. 23:59 ч. 

Предвид възможностите за получаване на финансиране, община Неделино има 

готовност да кандидатства с проектно предложение. 
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В тази връзка предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията за 

кандидатстване 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 Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ 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“, с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и 

Методий“, гр. Неделино, област Смолян“. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектното предложение съответстват на 

приоритетите в Плана за интегрирано развитие на Община Неделино 2021-2027г.  

3. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши всички необходими действия 

при кандидатстване и реализиране на проекта. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви:  

 С оглед защита на особено важни обществени интереси, свързани с възможността 

за реализирането на проект на територията на община Неделино със средства от 

фондовете на Европейския съюз, и поради опасността от закъснение на изпълнението 

на настоящето решение, с оглед крайния срок за кандидатстване по Програмата за 

развитие на селските райони – 25.11.2022 г., е необходимо предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

 

 

С уважение,   

БОЯН КЕХАЙОВ          

Кмет на община Неделино  

 


