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от  НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ – Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване 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, 

 

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). 

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване 

на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати: 

• Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; 

• Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините; 

• Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, 

енергийната ефективност и управлението на енергия. 

Допустими кандидати по процедурата са общините, a техни партньори за изпълнението 

на проектите могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и 

международни организации. 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен 

проект  по тази процедура са както следва: 

- Минимален размер: 200 000 евро (391 166 лева); 

- Максимален размер: 600 000 евро (1 173 498 лева).  

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

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 март 2020 г. Кандидатстването се 

извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН. 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) 

месеца. 

 



Допустими дейности, изпълнявани от Кандидата (община): 

• Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели; 

• Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;  

• Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа 

енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно 

изкуствено осветление; 

• Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на 

системата/ите за външно изкуствено осветление; 

• Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства 

за управление, измерване и контрол, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща 

система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление; 

• Изготвяне на работен проект, в случай на кандидатстване по Вариант 2; 

• Строителен надзор; 

• Авторски надзор; 

• Управление на проекта; 

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

обучение, предоставени от Партньора; 

• Посещения в България на Партньорите от страни-донори или посещение на 

Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор; 

• Одит; 

• Дейности за информираност и публичност. 

 

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

намерена на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5b301184-599c-

45f6-b58c-a1b8cb8ab95e 

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, общините първо следа да  

внесат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, своите енергийни обследвания за 

одобрение. Община Смолян е извършила тази процедура и е получила становище за одобрение 

на подаденото Детайлно обследване за енергийна ефективност на система за външно 

изкуствено осветление на град Смолян. В одобреното енергийно обследване са предвидени 

доставка и монтаж на нови светлоизточници, доставка  и монтаж на управляващи модули, вкл. 

и GPRS модул за монтаж в съществуващи табла УО (с-ма за контрол, управление и 

мониторинг), и инсталиране на софтуер за обработка на данни, мониторинг и управление на 

системата за външно изкуствено осветление. В процес на подготовка е и работен 

инвестиционен проект.  

След изпълнение на предвидените в обследването мерки, ще се постигнат следните икономии: 

- икономия на електроенергия – 948 MWh, което е 51% спрямо базовата,  

- икономия на финансови средства - 179 х.лв.,  

- спестени емисии СО2 - 1 118 t/год. 

Община Смолян има създадено партньорство при реализиране на предишни проекти с Център 

за енергийна ефективност „Еко Сентерет“, гр. Орста, Норвегия, организация с практика в 

области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен 

мениджмънт и др. Със своя опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и 

възобновяемата енергия, компанията ще допринесе за успешното реализиране и 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 

„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. 

2. Дава съгласие Кметът на Община Смолян, в съответствие със законовите изисквания, да 

предприеме необходимите действия проектното предложение да се осъществи в 

партньорство  с  Център за енергийна ефективност „Еко Сентерет“, гр. Орста, Норвегия 

и/или друга организация от някоя от страните донори.  

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 системата/ите за външно изкуствено 

осветление 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 за външно изкуствено осветление. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 


