
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 784 
по протокол № 39 от 29.09.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО:  Актуализиране на списъка на обектите, включени в 
ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 

2018-2023 ГОДИНА 
 

 
/с 30 гласа „за”, без „против” и без  „въздържали се”/ 

 
 

Актуализира Общинската програма за енергийна ефективност на 
Община Шумен за периода 2018 – 2023 г., както следва: 

 
1. В Таблица 2 към т. 6.1.1. „Приоритетни обекти за изпълнение на 

енергоспестяващи мерки за периода 2018-2023г.“ се добавят: 
 
№    Наименование на сграда 
12.  Диагностично консултативен център I  
13. Спортен комплекс „Плиска“  
14. Спортна зала „Младост“  
15. Комплекс за социални услуги „Детелина“               
16. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан 

Смядовски“ 
17. Център за настаняване на деца и младежи от семеен тип I, II и III  
18. Защитено жилище 
19. Читалище „Тодор Петков“ 
20. Читалище „Напредък“ 
21. Народно читалище „Боян Пенев“ - кв. „Тракия“ 
 
 



2. Таблицата по т. 6.1.2. „Приоритетни обекти за инсталиране на ВЕИ за 
периода 2018-2023“ се изменя, както следва: 

  
№ Наименование на сграда ВЕИ инсталация 
1. Детска ясла №5 – гр. Шумен Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на ел. енергия 
2. Детска ясла №6 – гр. Шумен Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на ел. енергия 
3. Детска ясла №16- гр. Шумен Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на ел. енергия 
4. Детска ясла №17– гр. Шумен Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на ел. енергия 
5. Диагностично консултативен център I Фотоволтаична електроцентрала 

за производство на ел. енергия 
6. Спортен комплекс „Плиска“  

 

Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

7. Комплекс за социални услуги „Детелина“              Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

8. Дом за стари хора с отделение за лежащо 
болни „Д-р Стефан Смядовски“ 

Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

9. Център за настаняване на деца и младежи 
от семеен тип I, II и III  

Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

10. Защитено жилище Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

11. Читалище „Тодор Петков“ Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

12. Читалище „Напредък“ Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

13. Народно читалище „Боян Пенев“ - кв. 
„Тракия“ 

Фотоволтаична електроцентрала 
за производство на ел. енергия 

 
3. В таблицата към т. 8 „Мерки за повишаване на енергийната 

ефективност“ се добавя нова т. 13: 
 

13. Проучване на сондажи Р1 и Р2  с. Мараш, за използване на водата за 
геотермална енергия. 

  
  

 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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                ПРОТОКОЛИСТ: 
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