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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 

адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 

 

 

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 околната среда и водите (МОСВ) е определено за Програмен 

оператор (ПО) на Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" с 

подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.  

Обявена е открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на 

местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“.  

Допустими кандидати по поканата са общините на територията на Република 

България.  

Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или 

нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице 

в Република България или Държавите донори, Държавите бенефициенти или в държава, 

която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. 

България или друга международна организация или орган, или агенция, които активно 

участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него. 

По настоящата покана ще бъдат поощрявани пилотни и иновативни проекти, които 

се изпълняват в консорциум от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко 

общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една общини. Поощряват се 

проекти с партньори от страните донори и/или изпълнени двустранни инициативи. 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки 

отделен проект  по тази покана са както следва: 

 Минимален размер: 200 000 евро; 

 Максимален размер: 500 000 евро.  

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

Максималният размер на безвъзмездно финансиране на кандидата и партньора/ите следва да е 

съгласно режима за държавни/ минимални помощи. 



Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 октомври 2020 г. 
Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН 2020. 

Продължителността на изпълнение на всеки проект е от 12 до 24 месеца. 

 

Допустими дейности, изпълнявани от Кандидата (община): 
 Специфичните минимално изискуеми технически дейности, свързани с настоящата 

покана, за да се решат въпросите, посочени в Резултат 4: „Повишена способност на 

местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“, които могат да бъдат финансирани, са както следва: 
 

− Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на 

планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; 
 

− Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и 

оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са 

предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по 

отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, 

вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни 

климатични събития; 
 

− Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните 

промени в областта на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, 

водния и други сектори на територията на съответната община; 
 

− Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на 

адаптация към изменението на климата. 

 

 Други допустими дейности: 

− Дейности по управление; 

− Дейности по публичност; 

− Проекти на общините за изпълнение на дейности по национални и местни 

стратегическите планове; Дейностите трябва да са съсредоточени върху 

намаляването или ограничаването на емисиите на парникови газове и 

укрепването на устойчивостта на местните общности спрямо изменението на 

климата; 

− Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за 

намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация 

към изменението на климата; 

− Разработване на планове на местно ниво за намаляване на емисиите на парникови 

газове и адаптация към изменението на климата-; 

− Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от 

партньорство със страна донор. 

 

Повече информация относно поканата за подаване на проектни предложения може да бъде 

намерена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/39fe12d1-8030-

445d-bd97-e58cca8ec73f 

Община Смолян в Изпълнява план за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. и в 

момента подготвя План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян  до 

2030  г.”, финансиран от Националния доверителен еко фонд . В тази връзка допустимите 

дейности по проекта са подходящи за подпомагане изпълнението на тези стратегически 

документи. 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 като водещ партньор (кандидат) с 

проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021, като подготви всички необходими документи, съгласно изискванията на програмата.  

 

2. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет по проекта и в рамките на този период то следва да се използва за целите на проекта. 

 

3. Община Смолян се задължава да застрахова придобитото оборудване/актив срещу 

обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по време на 

изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет проекта. 

 

4. Община Смолян се задължава да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 

придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

доклад по проекта. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

  


