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ДО  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

от 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Относно: Кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.  

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Министерството на енергетиката е обявило покана за набиране на проектни 

предложения по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, с номер на процедурата: 
BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“. Програмата се изпълнява на 

основание на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. 

Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и 

енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS). 

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. 

По процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ се 

предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 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. 

 

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/e718932d-96e7-4d9b-9d8c-70e1f0129a10


Във връзка с изложеното, община Стралджа възнамерява да подготви проектно 

предложение, с което да кандидатства, за да получи финансиране по програмата. 

Очакваните резултати са допринасяне за постигането на резултат подобряването на 

енергийната ефективност на сградния фонд на община Стралджа.  

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както 

следва: 

• Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 

евро (391 166 лева); 

• Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 1 200 

000 евро (2 346 996 лева). 

Задължителен документ на етап кандидатстване е препис от Решение на Общински 

съвет за подаване на проектното предложение по конкретната процедура от Кандидата.. 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 60, ал. 1 от АПК, предлагам Общинския съвет на община Стралджа да приеме 

следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Дава съгласие Община Стралджа да подаде проектно предложение и да 

кандидатства по Открита покана, с номер на процедурата в ИСУН BGENERGY-2.002 - 

„Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.  

2. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира необходимите 

дейности по подготовка на проектното предложение, да подпише Партньорско 

споразумение с избрания проектен партньор и да подаде чрез ИСУН изготвеното проектно 

предложение. 

3. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид следния мотив: Срокът за 

кандидатстване по процедурата е 10.11.2021г., т.е. преди влизане в сила на Решението на 

Общински съвет – Стралджа. В тази връзка, за да може да бъде своевременно подадено 

проектното предложение, се налага да бъде допуснато предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 

 

Вносител: 

Атанас Киров  

Кмет на община Стралджа  
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