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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО:  Участие на Община Смолян в създаване на Структура за Пълно Обслужване 
СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на проекти на местни власти за 
енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като част от Асоциацията на 
родопските общини (АРО).  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 

Енергиен център - София (ЕЦС) работи по проект CITYnvest (подкрепен от програма 
Хоризонт 2020), стартирал през февруари 2015 със срок три години. В рамките на CITYnvest, 
ЕЦС е финансиран за подготовката на предложение към Хоризонт 2020 или друга програма, за 
създаването на Структура за пълно обслужване за проекти за енергийна ефективност на общини 
от Родопския регион.  

 Целта е създаване на Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и 
финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ на местни власти в региона на 
Родопите. Тази структура ще бъде част от Асоциацията на родопските общини (АРО), като АРО 
бъде разширена със звено, изпълняващо ролята на СПО и с персонал със съответните 
компетенции - технически и финансови експерти според функциите на СПО. СПО ще бъде 
публична структура и като такава ще бъде независима от частния сектор в своите оценки, 
консултации и помощ за общините.  

Общините нямат финансов ангажимент към подготовката на проекта за финансиране на СПО, 
както и към създаването и издръжката на СПО. За целта ще се търси Европейско финансиране: 
кандидатстване по програма H2020/E22 2016-2017 “Подпомагане разработването на проекти” 
(Project Development Assistance) със срок за кандидатстване 15 септември 2016 – подготовката на 
предложението е задължение на Енергиен център София и финансирано от проект CITYnvest.  

Услугите, предоставяни от СПО на участващите общини са както следва:  
СПО действа от името на местните власти за извършване на енергийно ефективни дейности в 
улично осветление, в общински сгради или в областта на използване на възобновяеми енергийни 
източници чрез: 
- Функция като „център за информация и консултация” по въпросите на енергийна 
ефективност в сгради, улично осветление и прилагане на ВЕИ в общински обекти (например 
отопление на геотермална енергия или на биомаса, слънчеви топлинни системи за битова гореща 
вода или друго); 
- технически одити и определяне на мерките, в които да се инвестира;  
- изготвяне на финансов план (анализ на финансовата възвръщаемост);  
- групиране/пакетиране на сходни проекти  с цел получаване на по-добри условия;  
- търсене на финансиране и преговори със съществуващите финансиращи институции; 
- подготовка на проектни предложения за периодичните покани за предложения на 
Оперативните програми 2014-2020 (в зависимост от това в коя ОП е допустимо кандидатстването 
на съответните общини):  
- намиране на изпълнител с Договор за гарантиран резултат (ако общините решат да 
използват такава схема за финансиране) - от проектните спецификации до преговорите с 
компаниите за енергийни услуги КЕС (ESCOs); 
- мониторинг на изпълнението на проектите.  
Срок на проекта за създаване на СПО, който ще бъде заложен в проектното предложение към 
H2020 – 36 месеца.  
 



 

Какво осигурява Енергиен център София?  
� Подготовка на предложенията за кандидатстване за финансиране за СПО: изготвяне на 

дейностите, подготовка на бюджета, определяне на нуждата от персонал, компетенциите 
на персонала и т.н., съвместно с АРО; 

� След одобрение на финансирането на СПО: съдействие при подбора на персонал, 
провеждане на обучението, помощ при организацията и логистиката за старт на 
дейността; 

� След стартиране работата на СПО: съдействие за идентифициране на източници на 
финансиране на проекти за енергийна ефективност, съдействие при подготовка на 
документацията за кандидатстване за финансиране, при преговорите и т.н. 

Какво се очаква от общините от АРО:  
� Ако се получи финансиране и се подпише договор с Европейската комисия за създаване 

на СПО с бюджет 500 000 Евро, за да бъдат признати за допустими тези разходи накрая в 
крайния доклад, в рамките на 36 месеца трябва да бъдат стартирани проекти за енергийна 
ефективност/ВЕИ с общ размер 7,5 милиона евро или фактор 1:15. Важно е да се знае, че 
проектите не е необходимо да бъдат завършени в този срок, а само започнати, като 
обикновено стартиране подготовката на тръжна процедура се смята за започнат проект.  

� Всяка община, която иска да участва в създаването на СПО, следва да има решение на 
Общински съвет, за да може след това УС на АРО да вземе решение за създаване на СПО 
и да се кандидатства за финансиране.  

� За кандидатстване за финансиране на СПО към Европейската програма Хоризонт 2020 в 
определения срок е необходимо общините, които искат да участват в създаването на тази 
структура,  да представят решение на Общинския съвет за това, най-късно до 31 юли 
2016 година! 

 
 
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Смолян да 
приеме следното  
 

                            
                                                                     РЕШЕНИЕ: 
 
1. Общински съвет Смолян дава съгласие Община Смолян да участва в създаването на 

Структура за Пълно Обслужване СПО (one-stop-shop) за подготовка и финансиране на 
проекти на местни власти за енергийна ефективност и ВЕИ в региона на Родопите като 
част от Асоциацията на родопските общини (АРО) в случай на получаване на  
финансиране от програма Хоризонт 2020 или друга програма.   

 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 


