
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 611 
 
 Взето с протокол № 33 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.09.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия 
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура № BGENERGY.2.002 – 
„Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и сключване на 

споразумение с партньор от страна-донор. 
 

По процедура за подбор на проекти № BGENERGY-2.002 - „Енергийна 
ефективност в сгради“ се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които да се постигне 
подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради 
с близко до нулево потребление. 
 Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и 
повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати: 

• Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; 

• Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и 

общините; 

• Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, 

енергийната ефективност и управлението на енергия. 

 Съгласно насоките за кандидатстване е допустимо Община Септември да 

кандидатства, за изпълнението на проектното предложение в партньорство. 

        Общинският съвет, след като се запозна с направеното предложение от Кмета на 
Общината, и след станалите разисквания на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 59 - 61 от 
ЗМСМА,   

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Септември да кандидатства за финансиране при 
наличие на подходящи сгради по Програма „Възобновяема енергия, 
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура за подбор на 
проекти № BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. 



2. Дава съгласие при кандидатстване и одобрение за общинско сътрудничество 
с партньор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“, процедура за подбор на проекти № BGENERGY-2.002 
- „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Септември при наличие на подходящи сгради 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 за подбор на проекти № BGENERGY-2.002 - „Енергийна 
ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. 

 
 
 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 17 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
 
ПЕТЬО КЪНЧЕВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


