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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 10, aл. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметът 

на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и 

краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  

източници и биогорива. 

В изпълнение на това си задължение, предлагам на Вашето внимание проект на 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  

източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г. Същата е разработена в съответствие с 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), като 

са отчетени особеностите на община Елена и потенциала за използване на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

източници, Общински съвет Елена: 
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1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми  източници и биогорива за периода 2022 - 2024 г., неразделна част 

от настоящото предложение.  

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на 

програмата по т. 1. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Христо Симеонов, главен инженер 

14.02.2022 г., 15:30 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


