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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 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОБЩИНА РОМАН ЗА 2020-2025 г., 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
Политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната
власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна
ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.
Плановете и програмите се разработват в съответствие с националната стратегия
по чл. 7 от Закона за енергийната ефективност и при отчитане специфичните особености
на регионалните планове за развитие на съответните райони за планиране на територията
на Република България и перспективите им за устойчиво икономическо развитие.
2. Целите, които се поставят
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 20202025 г.

намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и
енергоносители;

намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения
стандарт и качеството на живот;

повишаване конкурентоспособността на местната икономика;

откриване на иновативни производства и нови работни места;

смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване
емисиите на парникови газове по разходно ефективен начин:
3. Финансови и други, средства, необходими за прилагане на ПРОГРАМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2020-2025 г.

Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на
мерките по Програмата за енергийна ефективност

Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или Национални
програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.


Европейските програми и фондове, които предлагат възможности
финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници са:

Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г.;

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство;

Други начини за финансиране:



Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по
енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства;



Публично-частно партньорство (ПЧП).

4. Очаквани резултати от прилагането:






икономия на топлинна енергия;
икономия на електрическа енергия;
икономия на горива;
намалени емисии парникови газове;
икономия на финансови средства.
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