
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№61 

 
 

Взето с Протокол №06 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.01.2020г. 
 

 
Относно: Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по процедура BGENERGY-2.001 - 
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 
за външно изкуствено осветление на общините,  финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 
г. 
 

Енергийната ефективност представлява и ще остане приоритет за Република 
България в дългосрочен план в контекста на усилията за намаляване на 
енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси.  

Енергийно ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на 
европейско ниво. Уличното осветление е един от големите консуматори на 
енергия в общините, което  оказва влияние на ръста на енергийното потребление 
през последните години. 

Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 
системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши 
енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на 
системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските 
общини и да подобри условията на живот на населението. 

Обхват на проекта: 

"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление 
на територията на община Септември" 

 
        Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното 
предложение от Кмета на Общината, и след станалите разисквания на 
основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, 
 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства за финансиране по 
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“, по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и 
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно 
изкуствено осветление на общините,  финансирана от Финансовия 



механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 
2014-2021 г., с проект: "Рехабилитация и модернизация на системи за 
външно изкуствено осветление на територията на община Септември" 

2. Възлага на Кмета на Община Септември да извърши всички необходими         
правни и фактически действия във връзка с подготовката и подаване на 
проектно предложение по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 
ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 - 
Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 
за външно изкуствено осветление на общините,  финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 
на ЕИП) 2014-2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
"За": 20 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
  
  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


