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от  НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean 

City Facility (EUCF)  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Европейски инструмент за подпомагане на градовете (European City Facility) e 

европейска инициатива за подкрепа на местните власти в цяла Европа, за разработване 

на инвестиционни концепции за ускоряване на инвестициите в устойчива енергия, който 

се финансира от програмата за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020.   

Инструментът адресира нуждите на общините в изпълнението на ангажиментите им за 

значително намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове и 

подпомага изпълнението на плановете за действие в областта на климата и енергията.  

Под формата на безвъзмездна помощ от 60 000 евро, EUCF финансира услуги и дейности 

в подкрепа на разработването на инвестиционни концепции, като (технически) 

проучвания за осъществимост, пазарни анализи, анализи на заинтересованите страни, 

правни, икономически и финансови анализи, анализи на риска и допълнителни 

поддържащи задачи. Безвъзмездните средства не са предназначени за директно 

финансиране на инвестиции. Използват се за достъп до услуги и разработване на 

инвестиционна концепция, която може да се превърне във възможност за последващи 

инвестиции.  

Този инструмент дава възможност на общината да трансформира своите планове 

за действие в областта на климата и енергията в реални инвестиции, чрез надеждна и 

стабилна инвестиционна концепция, която да идентифицира потенциалните проекти, 

включвайки съответните правни анализи, финансови аспекти и пътна карта за 

изпълнение, което е предпоставка за достъп до различни източници на финансиране.   

До момента са обявени две покани за подаване на кандидатури за финансиране. 

Към момента е отворена третата покана, която е с краен срок 17.12.2021г. Предвижда се 

обявяване и на четвърта покана в периода м.май – м.юни 2022 година.  

Този инструмент ще подпомогне изпълнението на целите, заложени в плана за 

действие за устойчива енергия и климат на Община Смолян до 2030. В допълнение 

Община Смолян е и партньор в проект + Cityxchange по програма Хоризонт 2020. 

Амбициозната  задача на проекта е да спомогне за установяването на  устойчиви градски 



екосистеми с нулеви въглеродни емисии и утвърждаването на градски райони със 

стопроцентова възобновяема енергия до 2050 г. или така наречените Положителни 

енергийни райони. Настоящата покана дава възможност и за залагане на дейности в 

синергия с този 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 за финансиране към инструмента 

European City Facility  

 

2. Дава съгласие Кмета на община Смолян да подпише писмо за ангажимент, 

съгласно указанията за кандидатстване, с което да декларира политическата 

подкрепа за проекта.  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 


