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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Относно: Кандидатстване по Открита покана – „Повишаване на способността на местните
общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия
се климат“ на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени"
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Министерството на околната среда и водите е обявило покана за набиране на
проектни предложения по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена
способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към
променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични
промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г., с номер на процедурата: BGENVIRONMENT-4.004 - Открита
покана № 3 „Климат“.Програмата се изпълнява на основание на Меморандума за
разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, в
който са определени областите на действие на програмата“ и подписаното на 10.04.2018г.
Програмно споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и Националното
координационно звено.
Подпомагането по процедурата е насочено към повишиване капацитета на
общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на
планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на
парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението
на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически
стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум
на щетите, които те могат да причинят.
Във връзка с изложеното, община Стралджа възнамерява да подготви проектно
предложение, с което да кандидатства, за да получи финансиране по програмата.

Очакваните резултати са допринасяне за постигането на резултат повишена
способност на местните общности за намаляване емисиите и адаптиране към изменението
на климата от Програмата за опазване на околната среда и изменението на климата.
Минималния размер на безвъзмездна финансова помощ е 200 000 EUR, а
максималният - 500 000 EUR. Не се предвижда съфинансиране от страна на общината.
Задължителен документ на етап кандидатстване е препис от Решение на Общински
съвет за подаване на проектното предложение по конкретната процедура от Кандидата..
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
предлагам Общинския съвет на община Стралджа да приеме следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласие Община Стралджа да подаде проектно предложение и да
кандидатства по Открита покана № 3 , „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на
местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“
на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ .
2. Общински съвет – гр. Стралджа одобрява потенциалният партньор по проектното
предложение Pirin Holding AS от Осло, Норвегия.
3. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите
дейности по подготовка на проектното предложение, да подпише Партньорско
споразумение с избрания проектен партньор и да подаде чрез ИСУН изготвеното проектно
предложение.
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