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НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“, Процедура за подбор на проектни предложения BG04-02-03-1 
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за 
отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за 
използване на възобновяема енергия. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През м. август 2016 г. е отворена е покана за набиране на проектни предложения по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Процедура за подбор на 
проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, с цел максимално усвояване на финансовия ресурс. По настоящата 
процедура могат да кандидатстват  бенефициентите с действащи договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални 
отоплителни системи“, като се предоставят средства за изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност и за използване на възобновяема енергия, както следва: 

Мярка 1: Мерки за енергийна ефективност; 
Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия. 

Допустимите кандидати могат да кандидатстват единствено по мярката, по която имат 
сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по процедура BG04-
02-03. Всеки кандидат може да подаде по едно проектно предложение в рамките на настоящата 
процедура. 

Община Смолян изпълнява проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен 
Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“, финансиран с договор № BG04-02-
03-038-014 от 18.08.2015 г. по Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия. Портньор 
по проекта е „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, гр. Орста, Норвегия, частна 
организация със 17-годишна практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, 
околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др. Организацията е натрупала опит от 
разнообразни проекти, общински и индустриални мрежи, анализи, изпълнение, сертифициране, 
обучения и оперативно подпомагане. Компанията притежава сертификат за одобрение от 



правителството и може да допринесе с ноу-хау, обучения и консултации в областта на енергийната 
ефективност и възобновяемата енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане на мерките. 

Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ 
е Министерство на енергетиката.  

Краен срок за представяне на проектните предложения: 09.09.2016 г.  

Специфични цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са повишаване на 
енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници за 
отопление и охлаждане в обществени сгради. 

Обща стойност на поканата: 847 123 евро.  
Мярка 2: 423 561,50 евро. 
- Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 20 000 евро; 
- Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро. 

Финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи.  
За да бъде допустимо проектното предложение, сградите, за която то се отнася, трябва да 

отговаря на следните изисквания: 
• с доклад за обследване за енергийна ефективност на сградата да са препоръчани мерки за 

енергийна ефективност и/или възобновяеми източници и предложението да включва изпълнението 
на препоръчани с доклада мерки; 

• за сградата да са изпълнени приложимите и препоръчани с доклада основни мерки за 
енергийна ефективност (топлоизолация, смяна на дограма и изолация на покрива); 

• да са издадени документи, свързани с готовност за започване на дейностите в обекта. 
Приоритетни са сгради със социална насоченост – например за болници, центрове за 

предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора, училища, сгради, в които се 
предоставят социални услуги на гражданите. 

По поканата кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, но само на 
партньорствата от страните-донори ще бъдат присъждани допълнителни точки при оценката на 
проектното предложение.  

Допустими дейности по Мярка 2:  
1. Изграждане/доставка и монтаж на инсталация за използване на биомаса, слънчева, 

аеротермална, хидротермална или геотермална енергия за производство на топлинна енергия 
и/или енергия за охлаждане; 

2. Изготвяне на документация за възлагане по реда на ЗОП; 
3. Авторски надзор; 
4. Дейност на консултант по чл. 166 от ЗУТ (строителен надзор); 
5. Доставка на други технически компоненти и материали. 
6. Консултантски услуги от страна на Партньора от страна-донор – обмен на опит, знания и най-

добри практики на управленско и експертно ниво; 
7. Посещения в България на Партньорите от страна-донор или посещение на кандидата/партньора 

(Партньорите) в страна-донор; 
8. Управление на проекта; 
9. Преводачески услуги; 
10. Визуализация и публичност; 
11. Одит (следва да включва цялостното изпълнение на ДБФП);  



12. Други дейности, за които е доказано, че са задължителни и неделими при въвеждането в 
експлоатация на обекта/строежа. 

След извършена предварителна оценка на потенциални обекти на територията на община 
Смолян и преценка на допустимостта им съобразно критериите на процедурата, като допустими за 
включване в проектното предложение се очертават следните обекти и дейности: 

- Детска градина (ОДЗ) № 2 „Синчец“, гр. Смолян - изграждане / доставка и монтаж на 
инсталация за използване на слънчева енергия за производство на топлинна енергия. 

- Детска градина  (ОДЗ) № 6 „Зорница“, гр. Смолян -  изграждане / доставка и монтаж на 
инсталация за използване на слънчева енергия за производство на топлинна енергия. 

- Детска градина (ЦДГ) № 8 „Вела Пеева“, гр. Смолян - изграждане / доставка и монтаж на 
инсталация за използване на слънчева енергия за производство на топлинна енергия. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 и Глава осма чл. 59, 60 и 
61 от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства с 
проектно предложение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Процедура за 
подбор на проектни предложения BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и 
използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и 
локални отоплителни системи“, Мярка 2: Мерки за използване на възобновяема енергия. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише анекс към споразумение за 
партньорство с организация „Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“, за целите на 
кандидатстване с проектното предложение. В случай на одобрение на проектното предложение, да 
подпише и внесе за одобрение от Общински съвет – Смолян анекс към Споразумение за 
партньорство за изпълнение на проекта преди сключването на договор за безвъзмездна финансова 
помощ с програмния оператор. 

3. Общински съвет – Смолян възлага на Кмета на Община Смолян да подготви  
необходимата документация за кандидатстване.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 

 


