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МОТИВИ

На основание чл.26,ал.2,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме
мотиви за приемане на ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И
БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2030, като в 30 дневен срок от публикуване
на настоящето обявление на своята интернет страница, Община Роман приема
предложения и становища относно този проект, на следния e-mail : roman@roman.bg или в
Информационния център в сградата на Общинска администрация Роман
1.Причини, които налагат приемането на програмата
През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС
трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва
да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се
преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.
Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема
енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията.
Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния
отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да
идват от възобновяеми източници.

2. Целите, които се поставят
Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община
Роман, основана на два основни приоритета:
П1: Използване на местните ресурси за производство и оползотворяване на енергия от
възобновяеми източници.
П2: Повишаване на енергийната независимост и подобряване условията за живот в
общината, чрез насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Специфични цели:

1. Стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката, чрез търсенето,
производството и потреблението на енергия от ВЕИ и биогорива.
2. Гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители и повишаване на
енергийната сигурност.
3. Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни
източници за намаляване на вредните емисии в атмосферата и опазване на околната
среда.
Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности,
мерки и инвестиционни намерения.
3. Финансови и други, средства, необходими за прилагане на
Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:









Държавни субсидии – републикански бюджет;
Общински бюджет;
Собствени средства на заинтересованите лица;
Договори с гарантиран резултат;
Публично частно партньорство;
Финансиране по Оперативни програми;
Финансови схеми по Национални и европейски програми;
Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.
Конкретни източници на финансиране до 2020 г.:












Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./2021-2027 г.
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021 – 2027 г.
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021-2027 г.
Програма „Хоризонт“ 2027
Национален доверителен еко фонд
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

4. Очаквани резултати от прилагането:
№

1

Мерки за ЕЕ
Насърчаване
използването на
енергия от
възобновяеми
източници в
публичния и
частния сектор

Очаквани резултати
Въведени ВЕИ в общински сгради и
намаляване потреблението на енергия в тях;
Намаляване разходите в общинския бюджет;
Въведени ВЕИ в жилищни сгради;
Повишаване на комфорта на обитаване на обектите;
Намаляване потреблението на енергия в общината.

2

3

4

5

Стимулиране на
бизнес сектора за
използване на ВЕИ
и привличане на
местни и
чуждестранни
инвестиции

Инсталирани фотоволтаични и/или слънчеви системи върху
големи покривни и сградни площи на производствени
предприятия, складове, търговски и офис сгради;

Използване на
енергия от ВЕИ
при осветление на
улици, площади,
паркове, градини и
други имоти
общинска
собственост

Извършено енергийно обследване на системата за улично
осветление на територията на общината;

Повишаване на
квалификацията
на общинските
служители с цел
изпълнение на
проекти свързани с
въвеждането и
използването на
ВЕИ

Проведени обучения на общински служители за въвеждане на
ВЕИ;

Повишаване на
нивото на
информираност
сред
заинтересованите
страни в частния и
публичния сектор,
както и сред
гражданите във
връзка с
възобновяемите
енергийни
източници

Подобрена информираност на гражданите и бизнеса по
въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ

Намаляване потреблението на енергия;
Подобряване условията на труд.

Въведено хибридно улично осветление в община Роман;
Намаляване потреблението на енергия;
Намаляване разходите в общинския бюджет.

Изпълнение на заложените в общинската дългосрочна
програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива
проекти и дейности;
Създадена информационна система за ВЕИ в община Роман,
включваща база данни за инвестиционните разходи и
количествата произведена енергия.
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