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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Братя Даскалови 

(2020-2029). 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници /ЗЕВИ/, предлагам на Вашето внимание проект на дългосрочна Програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община 

Братя Даскалови (2020-2029). 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива в община Братя Даскалови (2020-2029) е изготвена в съответствие с 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ и чл. 

10 ал. 1 и 2 от ЗЕВИ. 

Общинската програма има за цел, чрез система от мерки и дейности на общинско 

ниво да насърчи използването на ВЕИ, с цел подпомагане на енергийната ефективност, 

като това ще допринесе за повишаване ефективността на икономиката, сигурността на 

енергоснабдяването и опазване на околната среда. 

Поради обема на Програмата, екземпляр от нея е предоставен в деловодството на 

Общински съвет, където можете да се запознаете с нея. Програмата е публикувана на 

интернет страницата на Община Братя Даскалови -  http://www.bratia-

daskalovi.com/images/stories/savet/programi/ProgramaVEI.pdf 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Братя Даскалови да 

вземе следното  

                                         

 

 

 

 

mailto:kmet@bratia-daskalovi.com
http://www.bratia-daskalovi.com/images/stories/savet/programi/ProgramaVEI.pdf
http://www.bratia-daskalovi.com/images/stories/savet/programi/ProgramaVEI.pdf


   

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-43; 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 
 

     

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници, Общински съвет Братя Даскалови  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива в община Братя Даскалови (2020-2029) 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 
 

 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева   

Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

Емил Филипов   

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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