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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  34 / 29.10.2021 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  29.10. 2021 година /петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница 

съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Партньорство на Община Лозница в проектно 

предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 - 

Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да 

намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване 

на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
………………………….……………………………………………………………......................................................................... 

    Г-н Гюкчан Ахмед – за кмет на на община Лозница, съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. направи 

разяснение по внесената докладна – записка.  

 

    След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



РЕШЕНИЕ № 190 

29 октомври 2021 год. 

 

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по Процедура BGENVIRONMENT-

4.004 – Открита покана №3 "Климат" по Резултат 4: "Повишена способност на местните общности 

да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат" по Програма "Опазване на 

околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. Целта  на поканата е да се повиши капацитетът на 

общините за оценка на техните стратегически планове и програми по отношение на планирани и 

изпълнени действия за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните 

неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и 

изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добри практики за предотвратяване или 

свеждане до минимум на щетите от климатичните промени. 

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за 

изпълнение на дейности, насочени към намаляване или ограничаване на емисиите на парникови 

газове и засилване устойчивостта на местните общности към изменението на климата, както и за 

прилагане на иновативни мерки и технологии за подпомагане на смекчаването и адаптирането към 

изменението на климата в сектора на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката и 

водата. 

Във връзка с гореизложеното Община Ветово е в процес на подготовка на проектно 

предложение по отворената покана, като към Община Лозница е отправено предложение за участие 

като партньор по проекта. Предложението ще включва набор от допустимите за финансиране 

съгласно указанията по поканата специфични технически дейности: 

• Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на 

мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; 

• Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел общините да преразгледат 

и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са 

предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по 

отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за 

редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични 

събития; 

• Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните 

промени в областта на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, водния и 

други сектори на територията на съответната община; 

• Разпространяване на добри практики на държавите-донори в областта на адаптация към 

изменението на климата. 

Други допустими дейности, които могат да бъдат финансирани по поканата, са както следва: 

• Проекти на общините за изпълнение на дейности по национални и местни 

стратегическите планове. Дейностите трябва да са съсредоточени върху намаляването или 

ограничаването на емисиите на парникови газове и укрепването на устойчивостта на 

местните общности спрямо изменението на климата; 

• Оценка на общинските планове по отношение на изпълнението на целите за намаляване 

на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на 

климата; 

• Разработване на планове на местно ниво за намаляване на емисиите на парникови газове 

и адаптация към изменението на климата; 



• Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от 

партньорство със страна донор. 

Максимално допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата 

процедура е 500 000 евро (977 915 лева), като не се изисква съфинансиране от Община Лозница. 

Изпълнението на дейностите следва да приключи в рамките на 24 месеца, но не по-късно от 30 април 

2024 г. 

По процедурата с приоритет се финансират пилотни и иновативни проектни предложения, 

които се изпълняват в консорциум от няколко общини (1 община бенефициент с няколко общини 

партньори), с цел трансфер на резултатите в повече от една община, както и проекти, в които 

общините предвиждат сътрудничество с партньор (публични или частни правни субекти, както и 

неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от страна-донор по програмата 

(Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия). 

Във връзка с горното са проведени разговори и е постигнато съгласие за реализацията на 

проекта между Община Ветово – водещ бенефициент, в партньорство с Община Самуил, Община 

Цар Калоян и Община Лозница, както и със Сдружение с нестопанска цел "Регионална енергийна 

агенция – Русе" (РЕА - Русе). Към настоящия момент Община Ветово със съдействието на РЕА – 

Русе е в процес на преговори и с потенциален партньор от Кралство Норвегия за уточняване на 

детайли във връзка с подготовката на писмо за намерение за партньорство за изпълнението на 

бъдещия проект. 

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, за целите на кандидатстването е 

необходимо да бъде представено съгласие от страна на Общински съвет да бъде осигурена 

устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години от 

одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор. Конкретните 

ангажименти, които трябва да бъдат поети от страна на Община Лозница като бенефициент по 

програмата, са както следва: 

• Да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за 

период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на 

този период то да се използва за целите на проекта; 

• Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове 

(като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за период 

от поне 5 години след одобрение на финалния отчет проекта; 

• Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за период 

от поне 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

За целите на кандидатстването по настоящата покана е необходимо да бъде представено 

Решение на Общински съвет – Лозница за съгласие Община Лозница да участва като партньор на 

водещия бенефициент Община Ветово в проектното предложение. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОЗНИЦА: 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Лозница дава съгласие Община Лозница да бъде партньор на Община 

Ветово в проектно предложение по Процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана 

№3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната 



среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г.; 

2. Дава съгласие да бъде осигурена устойчивост на резултатите по проекта – Община Лозница, 

като партньор в проектно предложение по програмата, се задължава: 

а) Да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за 

период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта и в рамките на 

този период то да се използва за целите на проекта; 

б) Да застрахова придобитото оборудване/актив срещу обичайните застрахователни 

рискове (като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за 

период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет проекта; 

в) Да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на придобитото оборудване/актив за 

период от поне 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта. 

3. Община Лозница поема ангажимент да осигури необходимото финансиране чрез оборотни 

средства за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение. 

4. Общински съвет – Лозница възлага на Кмета на Община Лозница да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по т. 1-3 от настоящото решение за 

кандидатстването на Община Лозница, като партньор на кандидат-бенефициента Община 

Ветово с проектно предложение по настоящата покана. 

 

        Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител 

на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

Решението е обявено на 04.11.2021 г.  


