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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 598   

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25 

 

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“. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, 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, 

 

Р Е Ш И: 

 

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. 

29-22-22 

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


