
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 684 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение 

„Нови подходи към зелено бъдеще“/„New pathways to greener 

future“ по програма: LIFE CLEAN ENERGY TRANSITION - 

EUROPEAN CITY FACILITY LIFE-2021-CET-EUCF – Преход 

към зелена и чиста енергия – Европейски механизъм LIFE-2021-

CET-EUCF 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с подготовка на 

проектно предложение „Нови подходи към зелено бъдеще“/„New pathways to 

greener future“ по програма: LIFE CLEAN ENERGY TRANSITION - EUROPEAN 

CITY FACILITY LIFE-2021-CET-EUCF – Преход към зелена и чиста енергия – 

Европейски механизъм LIFE-2021-CET-EUCF и предложение с Вх.                                  

№ 1257/23.02.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Кметът на община Свищов да кандидатства в качеството си 

на допустим бенефициент, с проектно предложение „НОВИ ПОДХОДИ КЪМ 

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“/„NEW PATHWAYS TO GREENER FUTURE“, в т. ч. 

подготовка на апликационна форма, придружаващи документи /в това число 

бюджети, споразумения за сътрудничество и други изискуеми документи/ за 

кандидата и партньорите в проекта, както и да ПОДАДЕ/ВНЕСЕ ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – по програма: LIFE CLEAN ENERGY TRANSITION - 

EUROPEAN CITY FACILITY LIFE-2021-CET-EUCF – Преход към зелена и чиста 

енергия – Европейски механизъм LIFE-2021-CET-EUCF.  

2. Упълномощава Кмета на община Свищов да подписва споразумения за 

сътрудничество и изготвя необходимата документация от името на кандидата и 

партньорите в проектното предложение.  

3. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 5% собствен 

принос на Община Свищов като процент от крайния бюджет за общината, по 

проект „НОВИ ПОДХОДИ КЪМ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“/„NEW PATHWAYS TO 



GREENER FUTURE“, чийто общ бюджет е левовата равностойност на 1 490 000 

евро. 

4. При одобрение на проекта, община Свищов упълномощава Кмета на 

общината да проучи и предостави информация за възможност да осигури 

оставащите от финансирането със собствени средства, средства по национални 

програми или други донори.  

5. Възлага на Кмета на община Свищов да извърши всички необходими 

правни и фактически действия, по кандидатстването, подписването, 

комплектуването и подаването на проектното предложение, в това число, 

кореспонденция с оценителната комисия във връзка с оценката и/или подписването 

на административния договор.  

МОТИВИ: Програма LIFE е инструмент на ЕС за финансиране в сферите на 

околната среда и действията по климата.  Тя има за цел да подпомогне общините и 

регионите в постигане на договорите, свързани със зелената сделка.  

Основни приоритети, които си поставя програмата са насочени към:  

 Трансформиране на ЕС в справедливо и проспериращо общество с модерна, 

ресурсно ефективна и конкурентна икономика, в която няма нетни емисии на 

парникови газове през 2050 г. и където икономическият растеж е отделен от 

използването на ресурси и 

 Защита, опазване и подобряване на природния капитал на ЕС и защита на 

здравето и благосъстоянието на гражданите от свързаните с околната среда и 

климата рискове и въздействия.   

Община Свищов има възможност да кандидатства за финансиране за 

получаване на Помощ за разработване на проекти (PDA), която предлага 

техническа помощ на разработчиците на проекти и отговорните местни и 

национални органи, за да предприемат инвестиции в енергийна ефективност и 

възобновяема енергия. По този начин тя ще има възможност да се възползва от 

предоставените възможности, тъй като програмата ЕС LIFE има за цел да подкрепи 

иноваторите в цяла Европа за разработване на иновативни решения, които 

мобилизират частен капитал, съчетават публично и частно финансиране, създават 

дългосрочни и мащабируеми финансови инструменти, и в същото време 

преодоляват законови и структурни бариери, като същевременно доставят 

изключително амбициозна устойчива енергия по линия на проекта.  

Проектното предложение ще генерира решения, които  трябва да допринесат 

значително за проправянето на пътя към целите за декарбонизация за 2050 г. за 

Европа.  

Предвид описаното, община Свищов има възможност да кандидатства с 

проектно предложение, по конкретна покана: LIFE Clean Energy Transition - 

European City Facility LIFE-2021-CET-EUCF – ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА И ЧИСТА 

ЕНЕРГИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ LIFE-2021-CET-EUCF, като срокът за 

прием на проектни предложения по поканата е 03/03/2022 година.  

Бенефициент и водещ партньор на проектното предложение ще бъде община 

Свищов. Допустима възможност е привличане на други заинтересовани страни към 

партньорството, като към момента има заявен интерес от партниращи общини, 

мултипликатори от Норвегия, Испания и други.  

Програма ЛАЙФ осигурява 95% от стойността на проектните дейности. 

Проектът  „NEW PATHWAYS TO GREENER FUTURE“ ще бъде в размер на 



левовата равностойност на 1 490 000 ЕВРО, като община Свищов следва да 

осигури оставащите 5% от финансирането със собствени средства, средства по 

национални програми или други донори.  

Проектните дейности, предвидени за реализация в проект „НОВИ 

ПОДХОДИ КЪМ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“/„NEW PATHWAYS TO GREENER 

FUTURE“/ са следните:  

 Провеждане на проучвания на територията на всички населени места в 

община Свищов и обекти консуматори /училища, читалища, общински 

административни сгради, болница/ с цел идентифициране на основните причини за 

неефективни енергийни решения, справки за консумация, реализирани мерки и 

перспективи.  

 Създаване на микрофонд – за финансиране на местни проекти за енергийни 

обследвания – достъпен за всички публични сгради на територията на общината. 

Чрез него община Свищов ще предостави възможност на обекти консуматори да 

получат техническа подкрепа за предпроектни проучвания и други инженерингови 

решения, с цел постигане на проектна готовност за ускоряване внедряването на 

енергоефективни решения в тях. Микрофондът ще предоставя финансиране на до 

30 субекта, в размер на до 200 000 евро.  

 Изграждане на капацитет на общински микрофонд – Свищов за 

финансиране на енергоефективни решения. 

 Представяне на фонда и кампания за осведомяване на потенциални 

бенефициенти:  

Кампанията ще бъде промотирана сред различни сектори, включително: 

• съществуващи жилищни сгради и големи оператори на социални жилища; 

• съществуващи нежилищни сгради на обществени или търговски 

собственици; 

• съществуваща обществена инфраструктура, като 

топлофикационни/охладителни мрежи, водоснабдителни/отпадъчни води; 

• чиста и енергийно ефективна градска транспортна инфраструктура и 

решения за мобилност с ниски емисии, включително преобразуване на градски 

зони за мека мобилност или немоторизиран транспорт индустрия и услуги, 

включително МСП; 

•  ВЕИ енергийни общности и други инициативи, водени от граждани. 

 Провеждане на публични форуми, национални и местни работни срещи 

съвместно с доставчици на енергийно ефективни решения в публични и частни 

сгради, с цел в разработването на мащабируеми схеми с особен акцент върху 

привличането на повишени нива на частни инвестиции като EPC, смесени фондове, 

финансови инструменти или иновативни схеми за плащане на сметки и данъци.  

Очакваното въздействие вследствие реализацията на проекта е насочено 

към: 

• Предоставяне на мащабируемо решение за финансиране на инвестиционни 

проекти за устойчива енергия приложимо и адаптирано към нуждите на 

общинските обекти от ключов интерес за община Свищов /образователна, здравна 

и общинска инфраструктура/;  

• Подобрен капацитет на екипа на община Свищов да реализира нови проекти 

за Инвестиции в устойчива енергия, задействани от проекта (кумулативно, в 

милиони евро инвестиции; 



• Преки и косвени резултати /след приключване на проекта/, чрез осигурената 

експертна подкрепа от микрофонда са: Спестяване на първична енергия 

/производство на възобновяема енергия, задействано от проекта (в GWh/година); 

• Намаляване на емисиите на парникови газове, вследствие реализацията на 

проекта (в tCO2eq/година); 

• Повишени умения и капацитет в агрегаторите на проекти за предоставяне на 

по-нататъшни инвестиции в устойчива енергия; 

• Работни места, създадени чрез инвестиции в устойчива енергия; 

• Където е приложимо - подобрени показатели, свързани със здравето, като 

подобрено качество на въздуха в помещенията или физическа активност. 

 
В заседанието участват 25 общински съветници. 

Гласували “За” – 24, “Против” – 1 и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


