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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

  
 

ОТНОСНО: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020-2023г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предложението, което поставям на вашето внимание, е от изключителна важност 

за намаляване на енергийната зависимост на общината и разумно енергопотребление. 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Смолян за периода 2020 – 2023г. е разработена 

съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г.  

Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива е подчинена на Енергийната стратегия на 

България до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по 

изменение  на климата. 

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 

2023 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните 

изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови 

възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности. 

При реализация на предвидените в Програмата проекти и дейности, ще се 

постигне:  

• оценка на съществуващите възможности за икономии с помощта на енергийните 

показатели,  

• повишаване на общественото съзнание по отношение на енергийната 

ефективност,  

• идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване, 

• намаляване отделянето на вредни газови емисии в атмосферата, 

• подобряване комфорта на живот. 

 

Като краен резултат ще се постигне устойчиво енергийно развитие на нашата община. 

 

Съгласно чл. 9. на ЗЕВИ: „Общинските съвети приемат дългосрочни и 

краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива“. 

 

 



 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет град 

Смолян да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Смолян 2020 – 2023 година. 

2. Задължава Кмета на общината да определи служител/служители за 

изпълнението на Програмата. 

3. Ежегодно да се отчита изпълнението на Програмата. 

4. Ежегодно да се осигуряват необходимите средства за изпълнението на 

Програмата. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

  

 


