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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови за 

периода 2020-2023 г. 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  

 Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели установяването на 

обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед осигуряване 

постигането до 2020 г. на целта за 20 % спестяване на първична енергия, и създаване на 

условия за подобряване на енергийната ефективност в периода след 2020 г. 

 Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с основните цели 

на енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност, 

конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

 В тази връзка Законът на енергийна ефективност урежда обществените отношения, 

свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната 

ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. 

 Държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички 

държавни и местни власти. За тази цел те разработват и приемат Програми за енергийна 

ефективност. 

 В изпълнение на чл.12, ал.2 на Закона за енергийна ефективност представям на 

общински съвет Програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови за периода 

2020-2023 г. 

 

 Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната  
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администрация и във връзка с чл. 12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност, Общински 

съвет Братя Даскалови: 

  

 1. Приема Програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови за периода 

2020-2023 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на община Братя Даскалови 

 

 
Съгласувал: 

Таньо Брайков, обслужващ юрист 

 

Изготвил: 
Галина Радева 

Зам. кмет на община Братя даскалови 
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