
 

 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от Атанас Киров -   кмет на община Стралджа 

ОТНОСНО: Приемане на ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 2021-2030 Г.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Общинската Програма за енергийна ефективност на Община Стралджа за 

периода 2021 – 2030 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, бр. 21 от 2021 г., в 

сила от 12.03.2021 г.  

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, 

които водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на 

икономиката и енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Общините, 

като консуматори на енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната 

ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и проекти 

енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация. 

Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с 

извличане на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на 

съответните модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди от 

потребление. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната 

консумация и същевременно предотвратява замърсяването на околната среда.   

Енергийната ефективност може да се представи като измерител за разумното 

използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това без загубата на енергиен комфорт.  

Реализирането на националната политика по енергийна ефективност е възможно 

само с активното участие на Общините. От техните действия зависи повишаването на 

енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на съответната територия.  

Общините, като консуматори на енергия, имат съществена роля в развитието на 

енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и 

проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация. 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 
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 Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

• намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и 

енергоносители; 

• намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения 

стандарт и качеството на живот;  

• повишаване конкурентоспособността на местната икономика;  

• откриване на иновативни производства и нови работни места; 

• ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата 

 

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е 

задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага 

участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за 

енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите - 

общинска собственост (сгради, инсталации,  улично осветление и др.), като по този 

начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на 

енергия в бита и индустрията.  

Проекта на Програма за енергийна ефективност на Община Стралджа за периода 

2021 – 2030 г., заедно с изложените към нея  мотиви е публикуван  на 19.07.2021г. на 

официалния сайт на общината. Предоставена беше възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта в 

законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в общинска 

администрация подобни становища и предложения. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Стралджа на 

основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 

Приема „ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 2021-2030 Г.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа  

 

  


