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РЕШЕНИЕ № 363 

по протокол № 21 от 29.04.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Приемането на дългосрочна програма на Община Шумен 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2021-2031 година 

 

 

 

/Общи положения - 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Цел на общинската програма за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива - 38 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 

/Нормативни документи - 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Основание за разработване - 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 

се”/ 

/Профил на община Шумен - 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 

се”/ 

/Анализ на състоянието на околната среда в община Шумен - 39 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 

/Възможности за насърчаване. Връзки с други програми - 38 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 

/Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси 

от ВИ в община Шумен - 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Избор на мерки за насърчаване на производството  и потреблението на 

енергия от ВИ в община Шумен - 39 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 

/Методи за оценка на инвестиционните проекти - 39 гласа „за”, без „против” и 

без „въздържали се”/ 

/Наблюдение, оценка и актуализация на ОПНИЕВИБ - 39 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 

/Допълнителни и преходни разпоредби - 39 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 

/Заключение - 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Приложения - 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 



 

Приема Общинска дългосрочна програма на Община Шумен за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

за периода 2021-2031 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


