
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№681 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 29.01.2015 год. с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Присъединяване на Кмета към Конвента на Кметовете във връзка с 

участие на община Брацигово в проект „Подкрепа на местните власти в развитието и 

интегрирането на ПДУЕ със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 

50001“, с акроном „50000and 1 SEAP“ в рамките на „Интелигентна енергия Европа“. 

 

 

Общински съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди Предложението от Васил 

Михайлов Гюлеметов – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.15 и 

във връзка с ал.2 от ЗМСМА становищата на постоянните комисии към Общински 

съвет и при мотиви, подробно изложени в предложението и след станалите 

разисквания  

 

РЕШИ : 

 

Упълномощава Кмета на Община Брацигово да подпише Конвента на Кметовете, 

възлага и делегира права на Кмета на Община Брацигово да отговаря за изпълнението 

на следните ангажименти: 

 

1.Да изпълни и надвиши целите, поставени от ЕС до 2020 г. за намаляване на СО2 

емисиите на територията на Община Брацигово с минимум 20%; 

 

2.Да подготви план за действие за устойчивата енергия до една година от датата на 

подписване на конвентата, включително базова инвентаризация на емисиите, която 

очертава как ще бъдат постигнати целите; 

 

3.Да предоставя доклад за изпълнение на всеки две години след изготвяне на Плана за 

действие за оценка, мониторинг или за целите на утвърждаване; 

 

4.Да организира Енергийни дни, позволявайки на гражданите пряко да извлекат ползи 

от възможностите и предимствата, предложени от по-интелигентна употреба на 

енергия, и постоянно да информира местните медии за развитието по отношение на 

Плана за действие; 

 

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   



 

 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да   *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 17   


