Стълб. 2: Зелена България

Компонент 1: „Нисковъглеродна икономика“

Проект: Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено
осветление (ВИО)

I.Бенефициенти:
Общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
!!!Финансиране за 82 проекта, неполучили подкрепа по процедура „Рехабилитация
и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветение на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
!!! Финансиране на допълнителни 78 общински проекта.

II.Допустими дейности:
Основните дейности са свързани с:
o Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
o Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
o Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на
електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в
системата за ВИО;
o Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с
реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
o Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на
нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за
надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща
система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено
осветление;
o Изготвяне на технически/работен проект;
o Строителен надзор;
o Авторски надзор;
o Управление на проекта и публичност.
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Основно изискване е реализиране на енергийни спестявания и намаляване
потреблението на енергия и емисиите на CO2 в общините в страната.

III. Бюджет:
1.Общ бюджет: 179 852 221.28 лв.
!!!Интензитет на помощта - 50% БФП + 50 % безлихвен заем.
!!!Заемните средства ще бъдат възстановявани от бенефициента за период от 5
години след приключване на проекта, като средствата ще постъпват във Фонда за
декарбонизация.
!!!Максимален размер на проектно предложение: ще бъде определен въз основа на
категоризацията на общините, съгласно Заповед на министъра на РРБ (В България
има 5 категории общини, ще бъдат определени 5 различни стойности за
максимален размер на БФП).

2. Разпределение на бюджета, според типа разход:
o
o
o
o

Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 80%;
Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) - 5%;
Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - 10%;
Технология (разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи–
патенти, софтуер…) - 5%.

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2024 г.
1. Сключване на договори за 82 броя проекти, в съответствие с т. 8.1 - III тримесечие на
2022 г.
2. Организация и подготовка за набиране на нови проектни предложения: III - IV
тримесечие на 2022 г.
3. Кандидатстване, провеждане на подбор на проектни предложения и сключване на
договори: до IV тримесечие на 2023 г.
4. Изпълнение на проектите: до II тримесечие на 2025 г.

V. Механизъм за изпълнение:
Преди финансирането на 82-та подготвени проекта, в хода на процедура по
договаряне ще бъде дадена възможност на кандидатите единствено да коригират
документи/части от проектното предложение, които не водят до промяна на
техническите параметри на проекта, които са били предмет на оценка.
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