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ОТНОСНО: Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с 

проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска 

администрация-Смолян“, по схема за насърчаване използването на електрически 

превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

  В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на 

Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване 

изменението на климата и Решение на МС № 80 от 11.02.2016 г. и №27 от 13.01.2017г. 

Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за 

финансиране чрез Инвестиционната програма за климата /ИПК/ за насърчаване 

използването на електромобили.  Набирането на проекти по схемата започва от 17 

февруари и завършва на 17 март 2020 година. За финансиране могат да кандидатстват 

централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските 

администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три 

превозни средства. 

Финансирането по проектите за насърчаване използването на 

електромобили e в размер на: 

– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства 

категория М1 (4+1 места) и N1; 

– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни 

средства категория M1(4+1 места) и N1; 

– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства 

категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, 

за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 

50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева. 

– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства 

(ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N; 

– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства 

категория М2 и N2. 

Община Смолян е допустим бенефициент и може да кандидатства за 

финансиране от Инвестиционната програма за климата максимум за три превозни 

средства, като  всяко едно превозно средство трябва да е доставено на базата на 

договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки и 

прилагане на критериите на ЕС за зелени обществени поръчки в транспорта;  

 Всички закупени превозни средства  трябва да са нови и да отговарят на всички 

изисквания на българското законодателство.  

Закупените електрически превозни средства да отговарят на следните технически 

изисквания:  

         - За категориите M1 и N1 – минимум 100 км пробег с едно зареждане на 

батерията и максимална скорост минимум 80 км/ч; - литиева батерия; - капацитет на 

батерията-минимум 15kWh за електрически превозни средства и 7kWh за хибридни 



електрически (plug-in) превозни средства; - гаранция на батерията и на превозното 

средство –минимум 5 години. 

        - За Ванове категория M1 или N1: - минимум 100 км пробег с едно зареждане на 

батерията и максимална скорост минимум 80 км/ч; - литиева батерия; - капацитет на 

батерията; - минимум 12 kWh гаранция на батерията и на превозното средство – 

минимум 5 години. 

- За категория L7e: - минимум 80км пробег с едно зареждане на батерията и 

максимална скорост минимум 30км/ч; - литиева батерия; - капацитет на батерията -

минимум 9kWh; - гаранция на батерията и на превозното средство –минимум 3 години. 

- Закупуването на допълнителни надстройки да е придружено с обосновка за 

необходимостта им. 

- За категория M2 и N2: - минимум 150 км пробег с едно зареждане на батерията 

и максимална скорост минимум 70км/ч; - литиева батерия; - капацитет на батерията -

минимум 30 kWh; - гаранция на батерията и на превозното средство – минимум 5 

години. 

 

Във връзка с гореизложеното с цел насърчаване опазването на околната среда, 

считам за целесъобразно за нуждите на Община Смолян да кандидатстваме с проектно 

предложение за закупуването на един товарен електромобил категория L7e,  който да 

се използва за превозване на обемни товари и други подобни дейности. 

При предварително пазарно проучване, цената на подобен товарен електромобил 

категория L7e, е около 45 000 лв с ДДС. 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

на Общински съвет – Смолян да приеме следното  

 

                                                              

РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет Смолян дава съгласие: 

 

1. Община Смолян да кандидатства с проектно предложение „Доставка на 

електромобил за нуждите на Общинска Администрация Смолян“ за отпускане 

на безвъзмездна помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по 

схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в 

рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/; 

 

2. Общински съвет Смолян упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише 

Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта по 

т.1, при одобрено проектно предложение; 

 

3. Община Смолян се задължава да осигури необходимите финансови средства 

     съфинансиране, представляващи сумата до 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди 

лева/ в случай на одобрено проектно предложение.  

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /П/ 

Кмет на Община Смолян 
 

  


