
 

 

 

 

Мотиви  

 

За приемане на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г. 

 

от Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет 

 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), към 

предложения Проект на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 

г., прилагам мотивите си отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. 

 

I.  Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Програмата за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната стратегия на 

Община Завет. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е съвкупност от 

политиката за опазване на околната среда, икономическата, иновационната и социалната 

политика. С по-ефективното използване на енергия, Община  Завет ще бъде по-

конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на 

електроенергията, тъй като това ще доведе до намаляване на разходи, а от тук и 

възможност за освобождаване на средства от бюджета за други цели. 

Основната цел за разработването и приемането на Програмата за енергийна 

ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат 

до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. 

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност за целите на 

определянето и изпълнението на държавната политики по енергийна ефективност 

държавните и местните органи разработват и приемат програми по енергийна 

ефективност, съответстващи на целите, заложени в Национални планове за действие по 

енергийна ефективност; Национален план за сгради с близко до нулево потребление на 

енергия; Национален план за подобряване на енергийните характеристики на 

отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната 

администрация; и Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд; 

Програмите се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на 

интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране 

от ниво 2 по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и перспективите им за 

устойчиво икономическо развитие. 

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка 

единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за 

задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване 

на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. Енергийната ефективност 

може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни 

линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, 

при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.  

При разработването на Проекта на Програма за енергийна ефективност на община 

Завет 2021-2025 г. са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Програма за енергийна 

ефективност на община Завет 2021-2025 г., с цел да бъдат идентифицирани възможните 



дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и проектите за 

тяхното изпълнение. 

Принципът на обоснованост – програмата се приема в изпълнение на чл. 12, ал. 2 

от ЗЕЕ, във връзка с делегирането на местната власт правомощие да приеме подзаконов 

нормативен акт за изпълнение на националните планове по чл. 7 от ЗЕЕ. 

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и 

мотивите ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Завет за становища и 

предложения от заинтересовани лица. 

 

Принцип на съгласуваност – всички постъпили становища и предложения ще бъдат 

разгледани преди приемането на програмата от Общинския съвет гр. Завет. 

 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – чрез приемането 

на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г., ще се определят 

основните насоки свързани с политиката на Община Завет в областта на енергийната 

ефективност. 

 

II. Цели и задачи, които се поставят с приемането на програмата: 

 

Обхватът на Програмата се фокусира върху общинските сгради, системата за 

външно изкуствено улично осветление и проучването на поведенческите нагласи на 

населението на територията на община Завет. В съдържателно отношение същата представя 

профил на община Завет, състояние на енергийното потребление, политика по енергийна 

ефективност, финансиране, дейности, очаквани резултати и мерки по енергийна 

ефективност, етапи на изпълнение, ефект върху околната среда, механизми за наблюдение 

и контрол. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за приемането на програмата: 

 

Средствата за изпълнение на програмите се осигуряват в рамките на бюджетите на 

държавните органи и на общините. 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането на програмата: 

• Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;  

• Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  

• Подобряване топлинния комфорт;  

• Намаляване емисиите на вредни вещества;  

• Предпоставка за устойчиво развитие. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България 

 

Предлаганият проект на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-

2025 г. е подзаконов нормативен акт по прилагане на Закона за енергийната ефективност. 

Програмата е съобразена с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта 

за местното самоуправление, Закон за енергийната ефективност, Национални планове за 

действие по енергийна ефективност; Национален план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия; Национален план за подобряване на енергийните характеристики 

на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от 

държавната администрация; и Национална дългосрочна програма за насърчаване на 

инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и други 

нормативни актове, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 



предопределено от съответствието на посочените законови и подзаконови нормативни 

актове с правовите норми на Европейския съюз. 

 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с 

чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 30- дневен срок от публикуване на настоящия 

проект на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г. да направят 

писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани 

в деловодството на Община Завет или изпратени на електронен адрес: zavet@zavet-bg.com, 

zavet_ob@zavet-bg.com 

 

 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ  

Кмет на община Завет 
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