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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-

1.002 

„Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в 

сгради държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и 

Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия 

в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-

бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора.  

Министерство на енергетиката (МЕ) е определено за Програмен оператор (ПО) 

на Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" с 

подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 

декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция 

„Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия 

(ОS). 

Основната цел по процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и 

система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на 

геотермална енергия.  

Общината е допустим бенефициент. 

 

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са 

: 

• Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 

евро (391 166 лева); 

• Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 400 000 

евро (782 332 лева). 

Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 100 % от допустимите разходи. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.09.2021г. 
Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН. 



Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 

(осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за 

предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г. 

 

Допустими дейности, изпълнявани от Кандидата (община): 

• Изграждане на водочерпателен и реинжекционен сондаж; 

• Доставка и монтаж на съоръжения за водовземане, изграждане на довеждащи 

тръбопровод/и, свързващ/и сградата/ите със сондажа/ите или съществуваща 

водопреносна инфраструктура и др. съоръжение, необходими във връзка с източника на 

геотермална енергия;  

• Демонтаж на съществуващо оборудване; 

• Доставка и монтаж на термопомпа/и;  

• Доставка и монтаж на съоръжения за реконструкция на съществуваща система 

или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за 

използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ, в т.ч. топлообменници, 

помпи, радиатори, конвектори, тръбопроводна арматура и др.; 

• Извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с изграждането на 

водочерпателен и реинжекционен сондаж, реконструкцията на съществуваща система 

или за изграждането на нова система за отопление или за отопление и охлаждане за 

използването на геотермална енергия и енергия от др. ВИ; 

• доставка и монтаж на нови средства за измерване и контрол на потреблението на 

топлинна енергия; 

• Строителен надзор; 

• Авторски надзор; 

• Управление на проекта; 

• Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, 

обучение, предоставени от Партньора от страна-донор; 

• Посещения в България на Партньорите от страни-донори и посещения в страна-

донор на Бенефициента/Партньора (Партньорите); 

• Дейности за информираност и публичност; 

• Одит. 

Повече информация относно поканата за подаване на проектни предложения може 

да бъде намерена на следния линк: 



https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d2c0e731-f043-4d49-814c-

318ff901eac8 

Община Смолян е в контакт и с потенциални партньори от страните-донори, които с 

опита си да допринесат за успешното реализиране на настоящия проект.   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     

С оглед гореизложеното 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 следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и 

охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма "Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектно                   

предложение, включително комуникация с потенциални партньори и подписване на 

писмо за партньорско намерение или партньорско споразумение.  

3. Община Смолян се задължава да осигури устойчивост на резултатите по 

договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години след приключване 

изпълнението на проекта.  

4. За срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта 

Община Смолян се задължава да не прехвърля правото на собственост върху обекта, 

изграден в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, да не 

променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на 

проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или да 

извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в 

резултатите от Проекта.  

5. Община Смолян се задължава да застрахова обекта срещу кражби, умишлени 

действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за 

периода на проекта и за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта. 

6. Община Смолян се задължава да осигури подходящи ресурси за поддръжката 

на финансираната/ите система/и/оборудване за отопление или отопление и охлаждане, 

в т.ч. горещо водоснабдяване. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 
 


