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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Приемането на краткосрочна програма на Община Шумен за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
за периода 2020-2022 година. 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Във връзка с чл. 10, ал.1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници е 
необходимо всяка Община да изготви краткосрочна програма за насърчаване на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива.  

 

Реализация на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

- намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и 

енергоносители; 

- намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт 
и качеството на живот; 

- повишаване на конкурентноспособността на местната икономика; 
- ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 
 

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част 
от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 
регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят 
да се намали нивото на енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, 

инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на 
населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията. 

Предвидените в настоящата програма мерки по насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници имат за цел подобряване на средата за живот и 

труд, създаване на икономическия живот в общината при спазване на установените норми 

за вредни вещества в атмосферата. Настоящата програма е структурирана съгласно 



Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на 
планове/програми за енергийна ефективност. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1 и 2  от Закона за 
енергията от възобновяеми източници  /ЗЕВИ/ и чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема Общинска краткосрочна програма на Община Шумен за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 
2020-2022 година. 
Приложение: Краткосрочна програма на Община Шумен за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 

2020-2022 година. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Съгласували: 

 

инж.Боян Тодоров   
Зам.-кмет СиЕ 

 

Иван Кавръков 

Ст. юрисконсулт  

 

Предложил: 

инж. Валентина Йорданова 
Директор на дирекцията УТ 

 

Изготвил: 

инж. Ирина Христова  
гл. експерт ОВиЕЕ 
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