
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от  инж. Мариана   Цекова – Заместник-кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с 

изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно 

изкуствено осветление на гр. Смолян“ на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление 

на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С решение № 160/27.02.2020 г. Общински съвет – Смолян даде своето съгласие 

Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление 

на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г., в партньорство с Център за енергийна 

ефективност Енок Сентерет, гр. Орста, Норвегия.  

В изпълнение на горепосоченото решение, Община Смолян подготви и внесе за 

оценка проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системата за външно 

изкуствено осветление на гр. Смолян“. С решение № Е-РД-16-2/06.01.2021 г. на 

Програмния оператор – Министерство на енергетиката, проектното предложение е 

одобрено за финансиране.  

Във връзка с подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, Община Смолян следва да представи споразумение за партньорство с норвежкия 

партньор, за изпълнение на проекта, което следва да бъде одобрено от Общински съвет – 

Смолян.  

 

 

 

 

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 следното  

 

 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Одобрява споразумение за партньорство между Община Смолян и Център за 

енергийна ефективност Енок Сентерет, гр. Орста, Норвегия, за изпълнението на 

проект  „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено 

осветление на гр. Смолян“ по Процедура „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 

общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА -      / П / 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян   
 

 

 

 

 

 

  

 


