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СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по допълнително споразумение към 
договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на допълнително 
безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект  „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията 
на община Смолян“. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С решение № 859/18.12.2014 г. Общински съвет Смолян даде съгласие Община Смолян 
да кандидатства по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Общата 
цел на проекта е да се постигнат икономии по отношение на разходите на електрическа и 
топлинна енергия в сградите на общинските учебни заведения.  
На 18.08.2015 г. бе подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с № BG04-02-03-038-014 между Община Смолян и Министерството на 
енергетиката, Управляващ орган на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия” за изпълнение на 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“. 
Партньор по проекта е норвежката организация  „Енок-Сентерет – Център за енергийна 

ефективност“, норвежка частна организация със 17-годишна практика в области като 
отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен 
мениджмънт и др.  
С решение 251/01.09.2016 г. Общински съвет Смолян даде съгласие Община Смолян да 

кандидатства по допълнителна покана по 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. 
На 09.11.2016 г. на интернет страницата на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия”, беше публикуван списък на класираните проектни предложния. 
Проектното предложение на Община Смолян „Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини на територията 
на община Смолян“, включващо монтирането на соларни инсталации на три детски 
градини, е сред одобрените за финансиране. За изпълнението на  втория проект ще бъде 
подписано допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за проекта по процедура BG04-02-03. Община Смолян е подготвила и 
изпратила необходимите документи за подписване на допълнителното споразумение. 



Съгласно указанията, след подписване на допълнително споразумение към договор № 
BG04-02-03-038-014/18.08.2016 г., Община Смолян в качеството й на бенефициент по 
програмата има право да получи авансово плащане в размер на 48665,52 лева. 
представляващо до 30% от общите допустими разходи по проекта, необходими й за 
частично обезпечаване на предвидените дейности в рамките на проекта. Съгласно 
условията на програмата е необходимо авансовото плащане да бъде обезпечено със Запис 
на заповед за сума в размер на авансовото плащане. Запис на заповед следва да се издаде от 
Кмета на Общината в полза на Управляващия орган на Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия”.  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет -
Смолян да приеме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на авансовото плащане в размер 48665,52 лв. представляващо до 30% от 
общите допустими разходи по Допълнително споразумение към договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с №BG04-02-03-038-014 от 18.08.2015 г. по Програма 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на 
допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект  „Прилагане на мерки 
за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски градини 
на територията на община Смолян“. 
 
Приложения:  

1. Бланка за запис на заповед.  
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 


