
МОТИВИ КЪМ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И 

БИОГОРИВА 2023-2032Г. 

Правни основания: Чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 от Закон за 

енергията от възобновяеми източници, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА  

  

I. Причини и мотиви, които налагат приемането на нова наредба, са следните:  

       На основание чл.21,ал.2 – ЗМСМА,  Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. По аргументите от чл.10, ал.2 

от ЗЕВИ програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива – краткосрочни и дългосрочни, се разработват за и обхващат 

времеви хоризонт от 3 години и съответно 10 години. По подобие на програмите по 

енергийна ефективност на общините и за Програмите за насърчаване на използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива важи нормативно установеното 

правило, че в общинските схеми за подпомагане / в т.ч. и такива свързани с 

осигуряване на съфининсиране от страна на дадена община по европейски и 

национални схеми за подпомагане – Оперативни програми на Европейския съюз, 

местни и чуждестранни фондове/ могат да участват само проекти, свързани с мерките 

заложени в тези програми.  Предвид необходимостта от съответствие с действащото 

законодателство и предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, предлагам отмяна на 

действащата Програма и приемането на нова, съгласно настоящия проект.  

II. Цели, които се поставят с приемане на Програмата:  

Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в 

Община Чупрене в дългосрочен план. Създаване на условия за активизиране на 

икономическия живот в общината при спазване на установените норми за вредни 

вещества в атмосферата. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

За прилагането на Програмата  са необходими допълнителни финансови 

средства.  

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

такива:  

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината; 

Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  

Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; Повишаване  

сигурността на енергийните доставки; 



Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на  

Населението. 

Намаляване на разходите за енергийни източници. 

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

Република България:  

Предлаганата програма е разработен в съответствие със Закона за  енергията от 

възъбновяеми източници / ЗЕВИ /  

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, проектът е публикуван за публично обсъждане на Интернет страницата на 

Община Чупрене. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят 

мнение и да представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 

30 - дневен срок от публикуването му на сайта на общината. Справката по чл. 26, ал. 5 

от ЗНА и постъпилите предложения и становища (ако има такива) ще бъдат 

предоставени допълнително на Общински съвет - Чупрене, преди вземане на решение 

от компетентния орган. 


