
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната 

администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Костенец в регламентирания 

30- дневен срок, считано от 29.11.2019 г., за разглеждане, обсъждане, представяне на 

становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект  на 

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година, като такива 

могат да бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет – Костенец или 

общинска администрация – Костенец, или по електронната поща на e-mail: 

obs_kostenetz@abv.bg, kostenetz_adm@kostenetz.com. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове 

към проекта за Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година 

прилагаме, както следва: 

 

 

МОТИВИ: 

 

1. Причини, които налагат приемането на Общинска краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

община Костенец 2020-2022 година : 

Община Костенец е получила указателно писмо с вх.№ 92-А-288/12.11.2019г. от 

Агенция за енергийно устойчиво развитие, относно констатирано неизпълнение на 

изискванията на по чл.10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, 

като трябва да разработи краткосрочна програма в срок до един месец от получаване на 

писмото. 

Към настоящият момент, Община Костенец има разработена и приета Общинската 

дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива за периода 2013-2023г. 

Във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от Закона за енергията от възобновяеми източници, 

държавните и местни органи разработват и приемат дългосрочни и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива, съответстващи на целите заложени в националните планове и програми.  

 

2. Цели, които се поставят: 

Основните цели са свързани с: 

 Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни 

източници и биогорива и намаляване на емисиите на СО2 в атмосферата. 

 Насърчаване на производствени и потребителски модели за чиста енергия. 

 Стимулиране и управление на търсенето, производството и потреблението на 

енергия от ВЕИ. 
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3. Финансови средства, необходими за прилагането на Общинска краткосрочна 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Костенец 2020-2022 година: 

 

Възможностите за финансиране са от средства на общината, безвъмездни средства – 

гранд или субсидия от различни фондове и международни програми – Държавен фонд 

„Земеделие“, Национален доверителен екофонд и финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство и финансиране от трети страни и др. 

 

4. Очаквани резултати: 

Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Общинска 

краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година са: 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия 

на територията на общината; 

 Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и 

обществеността чрез обучения и информационни кампании – популяризиране на 

използването на ВИ като символ на нов мироглед и философия; 

 По - чиста околна среда; 

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране 

възможностите и ползите от използване на ВИ сред населението на общината; 

 Реализиране икономии на средства; 

 Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общинския план за 

развитие; 

 Подобряване на имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на 

общината, респ. общинската администрация. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложения проект за Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 

2020-2022 година е разработен в съответствие с Европейското законодателство. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът за  

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Костенец 2020-2022 година, заедно с 

мотивите и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за 

нормативните актове е публикуван на официалната интернет страница на Община 

Костенец на 29.11.2019г., като по този начин е дадена възможност на всички 

заинтересованите лица да се запознаят с него  и да дадат предложения и становища. 

 

 


