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МОТИВИ 

 

за приемане на  

 

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

2021-2023 ГОДИНА 

 

I. Причини, които налагат приемането на предложения проект 
Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива /ОПНИЕВИБГ/ се разработва в съответствие с Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ и съгласно нормативните 

изисквания на чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/. Чрез 

първоначална оценка на потенциала, развитие и последващо оптимално използване на 

енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ се цели да се постигне устойчиво енергийно 

развитие и намаляване използването на конвенционални енергийни източници и ограничаване 

на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. 

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

2021-2023 ГОДИНА е разработена в съответствие и с Националната енергийна стратегия на 

Република България. Програмата е съобразена с европейската политическа рамка в сферата 

на енергийната ефективност, като решенията са насочени към конкретни проблеми на 

българската енергетика. Целта на програмата е да се подпомогне справянето с един мащабен 

проблем на локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се подпомогне развитието 

на вътрешния енергиен пазар и достигането на дългосрочни количествени цели. 

С оглед изпълнение и спазване изискванията на действащото законодателство е необходимо 

да бъде приета краткосрочна програма. 

II. Цели, които се поставят с приемането на програмата 
С настоящото предложение се цели синхронизиране на политиката на община Завет по 

насърчаване на възобновяемите енергийни източници, с тази на Европейския съюз, 

хармонизиране с общата държавна политика за насърчаване и използване на тази енергия и 

биогорива, както и спазване на действащото в Република България законодателство. 

Чрез прилагане и изпълнение на програмата за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива се цели община Завет да е енергийно ефективна и 

независима община с чиста околна среда и намален разход на енергия. 

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

2021-2023 ГОДИНА има за цел: 

- подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на 

енергийните източници. Ефективното използване на енергийните източници ще подобри 

условията за живот в общината от екологична гледна точка. Подобряването на енергийната 

ефективност на сградите ще доведе до по-добри услови условия за работа и труд както през 

топлите, така и през студените месеци на годината; 

-създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината. Подобряването 

на екологичната ефективност ще доведе до освобождаване на капитали, които ще могат да се 

влеят в икономиката на общината и по този начин да подобрят стандарта на живот на 

населението. Ще се подобрят и условията за създаване на бизнес в общината, което може да 

повлияе върху привличането на инвестиции, конкурентоспособността на малките и средни 
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предприятия и активизиране на икономическия живот, откриване на нови работни места и 

намаляване енергийната зависимост на общината; 

- намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества 

в атмосферата. Използването на възобновими енергийни източници ще намали използването 

на изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на околната 

среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община Завет ще даде 

своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на въглероден диоксид; 

- повишаване капацитета на местната власт в областта на ВЕИ. 

 

III.  Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба 
Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, 

държавния бюджет, европейски, национални и други програми, както и чрез ПЧП и ЕСКО 

договори. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива 
Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за 

насърчаване използването на ВЕИ. 

- Установяване на трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор. 

- Въведено управление на енергията на територията на общината. 

- Намаляване на годишния разход на енергия от населението. 

- Намаляване на емисиите парникови газове. 

- Подобрен комфорт на обитаваните сгради. 

 

 V.     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Проекта на Програмата е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки 

изцяло разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 
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