
 

 

 

 
 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 

 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан с проектно предложение „Повишаване на 

енергийната ефективност на МБАЛ-Чирпан, включително чрез използване на 

възобновяеми енергийни източници“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в сгради“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП) 2014-2021. 

Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

 Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения с 

определен срок за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ в рамките 

на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

(Програмата).  

 Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за 

Програмен оператор (ПО) на Програмата 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. 

 По процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ се предвижда 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за извършване на мерки за енергийна 

ефективност в сгради, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на 

сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление. 

 Подобряването на енергийната ефективност на сградния сектор е един от основните 

фокуси на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска Зелена сделка и 

има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г. С 

обявената от Европейската комисия инициатива „Вълна на обновяване“ на сградния фонд, 

която има за цел да удвои процента на обновяване на сградите през следващите десет години, 

така че да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност, ЕС предприе решителна 

крачка за постигане на целите за Зелената сделка. 



 В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност 

България поставя енергийната ефективност на първо място и планира да постигне намаляване 

на потреблението на първична енергия с 27.89% и намаляване с 31.67% в крайно потребление 

на енергия, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007.   

 Сградите заемат централно място в политиката на ЕС за енергийната ефективност. 

Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с 

обновяването на сградния фонд. Подобряването на енергийната ефективност на сградния 

сектор ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и 

създаването на нови работни места, а спестяването на енергия води и до спестяване на 

финансови ресурси. 

 Сградите за обществено обслужване, които се групират с наименование „нежилищни 

сгради“, имат съществена роля за по-бързо и задълбочено обновяване, тъй като те са с висока 

степен на видимост в публичния живот. Това стимулира разбирането за ползите от енергийната 

ефективност при всички крайни потребители на енергия и променя обществените нагласи в 

подкрепа на цялостния процес на обновяване и поддръжка на сградите. 

 С поставянето на високата цел за достигане на нормата за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия, процедура „Енергийна ефективност в сгради“ ще допринесе за 

устойчив и декарбонизиран сграден фонд в България, като ще съчетае възможностите за 

оперативната съвместимост на различни технологии за постигане на високи класове на 

енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия. Постигането на целта на 

процедурата ще подпомогне изпълнението на изискването на чл. 2а от Директива 2010/31/ЕС, 

изменена с Директива 2012/844/ЕС, съгласно което обновяването на сградите в държавите-

членки трябва да се стреми към постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран 

сграден фонд до 2050 г., като улеснява разходно ефективната трансформация на 

съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. 

 Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както 

следва: 

 Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 

166 лева); 

 Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 1 200 000 евро 

(2 346 996 лева). 

Размерът на Безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект е до 100 % от 

допустимите разходи по проектното предложение. 

 По тази процедура за подбор на проектни предложения допустими Кандидати са 

администрациите към органите на изпълнителната власт по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

администрацията (ЗАдм.) и общините по смисъла на чл. 14 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 Ноември 2021 год. 

Продължителността на изпълнение на проектните дейности не следва да надвишава 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на 

БФП, но не по-късно от 30 април 2024 г. 

Проектното предложение трябва да отговаря на принципите за икономичност, 

ефикасност и ефективност. 

За да бъде допустим за финансиране проектът е необходимо наличие на следната проектна 

готовност: 

 Доклад от обследването за енергийна ефективност, изготвен от лице, вписано в 

публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ и 

Резюме на Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност1; 

 Инвестиционен проект, изготвен в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовата 

нормативна уредба към него, във фаза технически или работен проект, който (когато е 

приложимо) е съгласуван и одобрен съгласно изискванията на ЗУТ; 

                                                           
 



 Всички необходими документи, издадени в резултат на административни, 

съгласувателни и договорни процедури, съгласно приложимата нормативна уредба (ако са 

необходими такива съгласно българското законодателство). 

  

 С оглед на гореизложеното и съгласно Насоките за кандидатстване, които  установяват 

правилата за подаване и подбор на проектни предложения, кандидатът трябва да представи 

Решение на Общинския съвет за съгласие общината да кандидатства по настоящата процедура. 

 

 С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме следното    

                                 

                                                            РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет - Чирпан да вземе следните решения: 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства с проектно предложение 

„Повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ-Чирпан, включително чрез 

използване на възобновяеми енергийни източници“ по Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в сгради“, 

във връзка с изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 на максимална стойност до 1200000 евро. 

2. Дава съгласие изпълнението на проектните дейности да се извършат с участието на 

партньор от Република Исландия или Княжество Лихтенщайн или Кралство Норвегия. 

 3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими действия за 

кандидатстване по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ на Министерство на енергетиката.   

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ДИМИТЪР СЛАВОВ 

Юрисконсулт 

 

 


