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оправомощена със Заповед №РД-1233/18.11.2019г. 

на кмета на Община Смолян   
 

ОТНОСНО: Възобновяване членството в Общинска мрежа за енергийна ефективност 

(ОМЕЕ) ЕкоЕнергия 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Общинската мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия е сдружение с 

нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при 

формирането на местните политики за ефективно използване на традиционни и 

алтернативни енергийни ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности 

за устойчиво развитие на общините.  

ЕкоЕнергия има изключителен принос за утвърждаването на енергийната ефективност 

като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на нашата община. 

Община Смолян е член на ОМЕЕ ЕкоЕнергия от 2005г., след което през 2014г. 

преустановихме членството си в мрежата. 

Мисията на ЕкоЕнергия е да допринася за утвърждаването на енергийната ефективност 

като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на българските общини. 

Стратегическата цел на Общинската мрежа за енергийна ефективност е да съдейства на 

българските общини: 

- пълноценно да осъществяват всички свои функции по отношение на енергията. 

- да мобилизират ресурси за осъществяване на енергийните си програми. 

- да допринасят за формиране на ново обществено отношение към енергията. 

ЕкоЕнергия осъществява задачи в следните направления: 

- утвърждаване на местното енергийно планиране и управление като основен 

инструмент на енергийната политика на общините; 

- обучение на общински ръководители и специалисти; 

- разпространяване на информация; 

ЕкоЕнергия обучава специалисти от общинските администрации, които работят за 

управление на енергопотреблението в общините, за определяне на възможностите за 

енергоспестяване, за разработване и изпълнение на програми и проекти за енергийна 

ефективност. 

 

В сдружение "Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия" могат да 

членуват всички български общини; физически лица и търговски дружества; сдружения с 

нестопанска цел и други организации, които приемат Устава и целите на сдружението и 

подпомагат развитието му. 

 



Участието в мрежата чрез членски внос гарантира на членовете на ЕкоЕнергия следните 

услуги: 

 Ежемесечен информационен бюлетин 

 Покани за участие в годишните конференции на ЕкоЕнергия и други събития на 

мрежата по преференциални условия 

 Целево информиране по теми, посочени като приоритет от Управителния съвет на 

ЕкоЕнергия 

 Консултации за присъединяване към Споразумението на кметовете и насоки при 

разработване на Планове за действия за устойчива енергия 

 Възможност за генериране на идеи за участие в европейски проекти. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Община Смолян да поднови членството си в 

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. 

 

За да стане една община член на ЕкоЕнергия, трябва да има решение на Общинския съвет. 

Годишният членски внос се определя на база брой население на общината: по една 

стотинка (0,01 лв.) на постоянен жител на общината според данните на Националния 

статистически институт за последната календарна година.  

По данни на ГД „ГРАО“, към 15.11.2019г. броят на постоянните жители на община 

Смолян е 41 344 бр. Следователно годишният членски внос за 2020г. на нашата община е 

413,44 лева. 

Предлагам на вашето внимание пълна информация за условията за членство и 

допълнителни абонаментни пакети, предлагани от ЕкоЕнергия. 

 

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. Дава съгласие за подновяване на членството на община Смолян в Общинската 

мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. 

2. Дава съгласие за плащане на годишен членски внос към ЕкоЕнергия в размер на 

база брой население на общината: по една стотинка (0,01 лв.) на постоянен жител на 

общината според данните на Националния статистически институт за последната 

календарна година. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да заплаща годишен членски внос, 

съгласно условията, описани в т.2 от настоящото решение. 
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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
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