
 

                                                                                     

 

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ  

НА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2021Г. – 2023Г. 

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 22.02.2021г., за разглеждане, обсъждане, 

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

Проект на Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на община Костенец, 

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 разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

към Проект на Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на община 

Костенец прилагаме, както следва: 

 

МОТИВИ: 

 

1. Причините, които налагат разработване на Проект на Програма по енергийна 

ефективност 2021г. – 2023г.  на община Костенец са: 

Програмите по енергийна ефективност се разработват във връзка с чл.12, ал.2 от 

Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.38 от 2018г. При разработването на 

Програмите по енергийна ефективност се отчитат стратегическите цели и приоритети 

на регионално ниво съгласно Закона за регионално развитие и перспективите им за 

устойчиво икономическо развитие. 

Община Костенец следва политиката по енергийна ефективност, както на 

местно, така и на национално ниво. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Основните цели в Програмата по енергийна ефективност са свързани 

с: 
➢ Намаляване вредните емисии парникови газове; 

➢ Намаляване енергопотреблението за отопление; 

➢ Повишаване на енергийната ефективност в обществено обслужващите сгради, 

общинска собственост чрез въвеждане на мерки по енергийна ефективност, които 

включват дейности като подмяна на стара, дървена дограма, топлоизолация на външни 
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стени, под и покрив, въвеждане на мерки по осветление и по отоплителната 

инсталация; 

➢ Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на 

общината, чрез провеждане на информационни срещи с жителите, препоръки и 

насърчаване за въвеждане на енергийни мерки на техните домове с цел намаляване 

разходите за отопление и постигане на енергоспестяващ ефект; 

➢ Подмяна на осветителните тела по уличното осветление и въвеждане на 

автоматично управление; 

➢ Анализ на възможностите за използване на алтернативни енергоизточници; 

➢ Проучване и анализ на потенциала за енергийна ефективност в общината и на 

възможностите за неговото оползотворяване; 

➢ Мобилизиране на обществената подкрепа за изпълнение на Програмата по 

енергийна ефективност; 

➢ Въвеждане на управление на енергията на територията на общината чрез 

организиране на служители отговарящи за политиката по енергийна ефективност на 

общинско ниво чрез обучения, периодични кампании и др. 

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Проект на Програма по 

енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на община Костенец: 

Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата; 

Фонд „Енергийна ефективност“; 

Собствени средства; 

Заеми; 

Програма за развитие на селските райони – 2021г. – 2027г. 

4. Очаквани резултати: 
Очакваните ефекти от реализиране на Програмата по енергийна ефективност 2021г. 

– 2023г.  на община Костенец са налице, когато след прилагане на мерките по 

енергийна ефективност има: 

➢ Икономия на електрическа енергия; 

➢ Икономия на топлинна енергия; 

➢ Икономия на гориво; 

➢ Намалени емисии парникови газове; 

➢ Икономия на средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предложеният Проект на Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на 

община Костенец е разработен в съответствие с Европейското законодателство. 

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

Програма по енергийна ефективност 2021г. – 2023г.  на община Костенец, 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 22.02.2021г., като по този начин е дадена възможност на всички 

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


