
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  50 / 22. 12. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  22. 12. 2022 година /четвъртък /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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Програма за енергийната ефективност на Община Лозница. 

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

Мехмед Билялов   –  зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения 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 № 338 

22 Декември  2022 год. 

 

Програмата за енергийна ефективност на община Лозница за периода 2022 – 2031 

г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. 

ДВ бр.35 от 2015 г., с последни изм. ДВ. 12Март 2021г. Съгласно ЗЕЕ общинските 

програми за енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите 

цели и приоритети на Интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните 

региони за планиране от ниво 2 и перспективите им за устойчиво икономическо 

развитие. Програмата за енергийна ефективност е в съответствие и с Националния план 

за действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на 

инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и 

Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на 

програми за енергийна ефективност. 

 

 

Общинската програма за енергийна ефективност е подчинена на Енергийната 

стратегия на Република България до 2030 г. и Протокола от Киото към Рамковата 

конвенция на Обединените нации по изменение на климата.  

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община Лозница 

е 10 години от 2022 г. до 2031 г., като е съобразен с програмния период на планиране в 

ЕС, както и със съществуващите и бъдещите възможности за финансиране на 

енергоспестяващи мерки по национални и европейски финансиращи програми. 

Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за 

енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които 

да доведат до енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на 

финансиране за тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през 

последните години е задължително не само за намаляване на разходите в общинския 

бюджет, но и за повишаване на жизненото равнище и комфорта на потребителите на 

енергия като цяло.  

 



С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  във връзка с чл. 12, ал.2 и ал.3 от Закона на 

енергийната ефективност предлагам, Общински съвет град Лозница  

 

 

РЕШИ: 

Приема „Програма за енергийна ефективност на община Лозница 2022 – 2031 г.“ 

Приложение: Програма за енергийна ефективност на община Лозница 2022 – 2031 г. 

 

         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 Административно процесуалния 

кодекс.                 

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                        А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 
 

 

 


