
1 
 

 
ОБЩИНА ЧАВДАР 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9 

тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388 
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

от 20.08.2021 г. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), чл.8 от ЗНА, 

съгласно чл.69 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3, ал.4 и чл.28 от ЗНА, Община 

Чавдар Ви уведомява, че община Чавдар е изготвила проект на Програма за енергийна 

ефективност на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година.  

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 20.08.2021 година, датата на  публикуване на 

настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар: 

www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др. 

можете да представите Вашите такива по проекта за Програма за енергийна ефективност на 

община Чавдар за периода 2021 - 2027 година, до 20.09.2021 г., на e- mail: obchavdar@abv.bg, или 

в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в 

рамките на работното време от 8.00 часа, до 17.00 часа на община Чавдар на адрес: п.к. 2084, 

с.Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев" No 9.   

Приемането на Програма за енергийна ефективност на община Чавдар за периода 2021 - 

2027 година, е основано на следните, 
 

МОТИВИ 
 

1.Причини, които налагат приемането на Програма за енергийна ефективност на 

община Чавдар за периода 2021 - 2027 година 
 

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Чавдар за периода 2021 -2027 

г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 

35 от 2015 г. с последни изм. ДВ. бр.21 от 13.03.2020 г. Програмата е в съответствие с 

Националния план за действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко 

до нулево потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на 

инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите 

от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и Указанията на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна 

ефективност. 

  

 2.Цели, които се поставят: 
 

Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за енергийна 

ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до 

енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на финансиране за 

тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през последните години е 

задължително не само за намаляване на разходите в общинския бюджет, но и за повишаване на 

жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия като цяло. 

Основните цели са: 
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-Подобряване на енергийното управление на територията на община Чавдар, чрез 

намаляване разходите за енергия, внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки в 

обществения, частния и бизнес сектор; 

-Подобряване на екологичната обстановка в общината, чрез методите на енергийната 

ефективност, балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни 

източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата; 

-Създаване на единна информационна система за енергопотреблението на общинските 

обекти и повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите за икономия на 

енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност; 
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програмата:    

    

 - 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 за 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:  

 

- икономия на топлинна енергия;  

- икономия на електрическа енергия;  

- икономия на горива; 

- намалени емисии парникови газове; 

- икономия на финансови средства.    
  

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:    

   

       Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Предлаганата 

програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

 
 

 

Проекът на Програма за енергийна ефективност на община Чавдар за периода 2021 - 

2027 година е публикуван и може да се запознаете с него на официалната интернет 

страница на община Чавдар в секция „Общински съвет“, в подсекция „Покани и 

обявления“, на следния линк: https://www.chavdar.eu/administration/POKANI 

 

 

 
 

 

 
 

ГРИГОР ДАУЛОВ:  

 Кмет на община Чавдар                                                     
 

 


