
            ПРЕПИС!                                       
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
 

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 470 

взето с Протокол № 43 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 21.11.2022 година 

 
 
            По т. 7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната 
ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно 
училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив“ пред Държавен фонд 
земеделие“ 
предвид следните мотиви: в момента тече период за кандидатстване чрез 
подаване на проектно предложение пред ДФ Земеделие, Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 година за финансиране дейности по подобряване 
енергийната ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги. Сградата на ОУ Богданица не е ремонтирана отдавна и е енергийно 
неефикасна. Подобряването на нейната енергийна ефективност е допустима за 
финансиране дейност     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  
Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
  

1. Общински съвет-Садово дава съгласие Общината да кандидатства с  
проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на 
възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община 
Садово, област Пловдив“ пред Държавен фонд земеделие за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 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 за периода 2014-2020 година. 

2. Проектното предложение и включените дейности съответстват на  
приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на Община Садово 2014-
2020 година, приоритет 1 „Развитие и модернизация на местната техническа и 
социална инфраструктура“, цел 6 „Развитие на социалната инфраструктура“, мярка 
1 „Ремонт на сгради общинска собственост“ и на цел 7 „Въвеждане на 



енергоефективни мерки“, мярка 1 „Реконструкция, модернизация и саниране на 
сгради общинска собственост“. 

3. Проектното предложение и включените дейности съответстват на  
приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Садово 2021-
2027 година, цел 2 „Подобряване на социалната среда“, приоритет 8 „Добро 
образование и обучение, основа за професионална реализация“, мярка 2 
„Изграждане на адекватна инфраструктура за образование“, Приоритет 11 
„Развитие на енергийната инфраструктура. Енергийна ефективност“, мярка 1 
„Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, особено от 
биомаса и биогорива в съответствие с НПДЕВИ, мярка 2 Топлинна изолация на 
ограждащите конструкции на сградите и подмяна на дограма, мярка 4 Монтаж на 
котли на биомаса/дървесни пелети, слънчеви колектори за БГВ и др., мярка 5 
„Подобряване ефективността на сградните инсталации“. 
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