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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на община Брусарци
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по
Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Министерство на икономиката и енергетиката, ще приема до 07.02.2015 г проектни
предложения за отпускане на безвъзмездна помощ по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и
държавни сгради и локални отоплителни системи“ от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014.
Общият бюджет на процедурата е 7 647 059 евро, като за индивидуален проект ще се
предоставят минимум 170 000 евро и максимум 500 000 евро. Безвъзмездната помощ е в размер
на 100% от общите допустими разходи. Невъзстановимия ДДС е допустим разход.
Допустими кандидати са държавни институции и общински администрации,
самостоятелно или в партньорство с организации от страните-донори или странитебенефициенти. Всяка организация може да подаде повече от един проект, но общата стойност
на финансирането не може да надхвърля определения максимален размер на финансирането.
По обявената процедура ще се финансират проекти за подмяна на съществуващи и/или
изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни сгради,
използващи конвенционални горива или възобновяеми източници.








Допустими са следните дейности:
Смяна на котли и/или реконструкция на котли за повишаване на ефективността им и/или
за смяна на гориво;
Смяна и реконструкция на абонатни станции и/или вътрешни отоплителни инсталации в
сгради с цел намаляване на крайното потребление на енергия;
Изработване на работен проект и авторски контрол;
Независим строителен надзор, технически/инвеститорски контрол;
Доставка на технически компоненти и материали;
Работни посещения, обмен на опит, знания и добри практики за управленско и
експертно ниво с партньор от страна-донор;
Изготвяне на тръжна документация и управление на проекта;
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Одит, преводачески услуги, визуализация и публичност;
Други дейности за които е доказано, че са задължителни и неделими при въвеждане в
експлоатация на оборудването/системата.

Когато кандидатът е община трябва да бъде представено Решение на Общински съвет за
кандидатстване. Кандидатстващата организация трябва да е собственик на сградата, обект на
интервенции.
Предвидените в проекта дейности трябва да са препоръчани в доклад за обследване за
енергийна ефективност. Трябва да са изпълнени основните мерки за енергийна ефективност
(топлоизолация, смяна на дограма, изолация на покрива и др.) или да се представят
доказателства, че тези мерки ще бъдат изпълнени преди или по време на изпълнение на
проекта. В конкретния случай такива мерки са вече изпълнени в читалищата в гр. Брусарци и в
с. Дондуково, а в читалището в с. Василовци предстои да бъдат изпълнени, чрез проекти
финансирани по ПРСР.
Кандидатстващата организация трябва да представи технически проект в съответствие със
Закона за устройство на територията“. Обследване за енергийна ефективност, също трябва да е
налично към момента на кандидатстване.
Началната дата на избираемост на разходите е от вземането на решение за предоставяне
на финансиране. Предполагаемата дата за издаване на такова решение е 15 март 2015 г., след
която одобрените бенефициери могат да провеждат обществени поръчки, но без да извършват
разходи. Крайната дата за изпълнение на проектите е 30 април 2016 г.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет гр. Брусарци да приеме
следния ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.(1), т.23 от ЗМСМА Общински съвет град Брусарци
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Брусарци да кандидатства с проектно предложение „Прилагане
на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в НЧ „Просвета 1891” гр. Брусарци, НЧ „Събуждане 1899” с. Василовци и НЧ „
Христо Ботев 1929” с. Дондуково, община Брусарци”, за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи“ от Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.
2. Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическите цели и
приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Брусарци 2014 – 2020 г.;
3. Възлага на Кмета на Община Брусарци да извърши необходимите действия по
подготовката и представянето на проектното предложение.

С уважение,
НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци
Изготвил: инж. П. Димитров
Зам.-кмет Община Брусарци
Съгласувал: Анелия Любенова
Юрист
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