
 
 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГРАД ЗАВЕТ 

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

от 

Ахтер Велиев - Кмет на Община Завет 

 

 

Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от 

всички държавни и местни органи. За целите държавните и местните органи разработват и 

приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в 

Национални планове за действие по енергийна ефективност; Национален план за сгради с 

близко до нулево потребление на енергия; Национален план за подобряване на енергийните 

характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, 

използвани от държавната администрация; и Национална 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; 

Програмата за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната стратегия на 

Община Завет. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е съвкупност от 

политиката за опазване на околната среда, икономическата, иновационната и социалната 

политика. С по-ефективното използване на енергия, Община  Завет ще бъде по-

конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на 

електроенергията,  тъй като това ще доведе до намаляване на разходи, а от тук и 

възможност за освобождаване на средства от бюджета за други цели. 

Основната цел за разработването и приемането на Програмата за енергийна 

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

до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. 

Програмите се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на 

интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране от 

ниво 2 по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и перспективите им за 

устойчиво икономическо развитие. 

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица 

енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на 

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

консумация и замърсяването на околната среда. Енергийната ефективност може да се 

представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва 

повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при 

същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт. За 

енергийна ефективност говорят следните фактори:  

  Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;  

  Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  



 Подобряване топлинния комфорт;  

 Намаляване емисиите на вредни вещества;  

 Предпоставка за устойчиво развитие. 

 

Средствата за изпълнение на програмите се осигуряват в рамките на бюджетите на 

държавните органи и на общините. 

 

Обхватът на Програмата се фокусира върху общинските сгради, системата за външно 

изкуствено улично осветление и проучването на поведенческите нагласи на населението на 

територията на община Завет. В съдържателно отношение същата представя профил на 

община Завет, състояние на енергийното потребление, политика по енергийна ефективност,  

финансиране, дейности, очаквани резултати и мерки по енергийна ефективност, етапи на 

изпълнение, ефект върху околната среда, механизми за наблюдение и контрол. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, предлагам Общински съвет – Завет, да 

вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общинския съвет – Завет приема Програма за енергийна ефективност на община 

Завет 2021-2025 г. 

2. В изпълнение на чл. 12, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност възлага на Кмета 

на Община Завет да представя ежегодно на Изпълнителния директор на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие отчет за изпълнението на програмата. 

3. Приетата Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г.  да бъде 

публикувана на интернет страницата на Община Завет. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

Вносител: 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ                                                                                                        

Кмет на Община Завет 


