
Мотиви за приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Айтос  за 

периода 2019 – 2022г. 

1. Причини, които налагат приемане на програмата: Съобразно чл.10, ал.1 и ал.2  

от Закона за енергията от възобновяеми източници, кметът на общината разработва и 

внася за приемане от общинския съвет общинска  краткосрочна програма  за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в 

съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

(НПДЕВИ).  Краткосрочната програма е  за срок три години .  

2. Целите, които се поставят: С настоящото предложение се цели 

синхронизиране на политиката на община Айтос  по насърчаване на възобновяемите 

енергийни източници, с тази на Европейския съюз, хармонизиране с общата държавна 

политика за насърчаване и използване на тази енергия и биогорива, както и спазване на 

действащото в Република България законодателство. Чрез прилагане и изпълнение на 

програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива  целим община Айтос да е енергийно ефективна , с чиста околна среда и 

намален разход на енергия. С Общинската краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Айтос  за 

периода 2019 – 2022 г. има за цел подобряване на средата за живот и труд в общината, 

чрез ефективно използване на енергийните източници. Използването на възобновяеми 

енергийни източници ще намали използването на изчерпаеми енергийни ресурси, които 

са основни източници на замърсяване на околната среда. Това се отразява и върху 

промяната на климата. В краткосрочната програма са включени до голяма степен 

подготвителни мерки, които да поставят основата за бъдещо развитие.  

3. Очаквани резултати от прилагането:осигурена широка обществена подкрепа 

за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ, 

намаляване на годишния разход на енергия от населението, намаляване на емисиите 

парникови газове, подобрен комфорт на обитаваните сгради и др. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането: Възможностите за 

финансиране на конкретните мерки по програмите са подробно описани в тях. 

Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните инициативи по 

действащите оперативни програми.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящите програми 

са създадени в съответствие с европейското и българско законодателство и не 

противоречат на норми от по-висока степен. 

6. Правни основания. Чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и ал.2  от Закона 

за енергията от възобновяеми източници. 


