РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие на
Област Перник

Днес,

27.11.2019

г.,

от

10:00

часа

в

сградата

на

Областна

администрация – Перник, съгласно Заповед №РР-15/18.09.2019 г., се проведе
заседание на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие на Област
Перник.
Г-н Васил Павлов – Заместник областен управител, в качеството му на
председател, приветства присъстващите и след като установи наличието на
кворум, пристъпи към точките от Дневния ред, а именно:
-По точка първа от Дневния ред – инж. Васил Павлов – Заместник областен
управител на Областна администрация – откри заседанието и предложи за
гласуване предварителния дневен ред. Предварителният дневен ред е бе
приет.
-По точка Втора от Дневния ред - Представяне на годишните доклади на
общините

по

ефективност

изпълнени
и

възобновяемите

мерки

програми

за

източници

общините на територията

и

от

общинските

насърчаване
биогорива,

планове

използването
доклават

за
на

енергийна
енергия

от

представителите

на

на област Перник, определени със заповед №РР-

15/18.09.2019 г. на Областния управител, както следва:
-Г-н Димитър Димитров – Заместник кмет на община Радомир докладва,
че

община

Радомир

изпълнява

дългосрочна

Програма

за

енергийна

ефективност 2017-2020 година, която е приета с решение на Общински съветРадомир. С помощта на тази програма:
1. Община Радомир успешно се включва в изпълнението на
Националната програма – санирани са 15 жилищни блока.
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2. Разработено

е

обследване

за

енергийна

ефективност

на

системите за улично осветление на град Радомир, с. Друган, с.
Дрен и с. Стефаново. В момента се разработва технически
проект за изработване на заложените мерки. Предвижда се
кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Норвежка програма за рехабилитация на общинската
инфраструктура.
3. По отношение на енергийната ефективност на общинските
сгради – всички сгради на училища и детски градини са
санирани.
4. По

програма

възобновяеми

Насърчаване
източници

използването
община

на

Радомир

енергия

от

работи

по

краткосрочна програма 2015-2021 година по чл.10 от Закона
за възобновяемите източници. – Разработен е проект за
отопление

и

охлаждане

на

сградата

на

Общинска

администрация и Дом за стари хора, очаква се механизъм за
финансиране.

Поставени

са

термосоларни

инсталации

на

всички детски градини. За сега все още нямат фотоволтаични
инсталации, тъй като според думите на г-н Димитров, гр.
Радомир не е атрактивен по отношение на инвестиции. На този
етап съществуват 7 фотоволтаични инсталации за собствени
нужди на местни предприятия и 2 инсталации за преработка на
биоотпадъци и за получаване на биогазове.
След направена констатация от г-жа Диана Анчева – Главен експерт в
Агенцията за устойчиво енергийно развитие стана ясно, че е необходимо тези
мерки да бъдат оповестени и на сайта на община Радомир.
-Г-жа Лилия Чернева – Директор на Дирекция ТСУ „ЕИ“ в Община
Брезник докладва, че Община Брезник имат разработена краткосрочна и
дългосрочна програма. Основният вид възобновяем енергиен източник е
биомаса-дърва за горене. Има изградени 6 броя фотоволтаични централи – в
гр. Брезник, с. Конска, с. Режанци и с. Кошарево. Не е уставен практически
използваем енергиен ресурс от ВЕЦ и не е уставен практически използваем
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енергиен ресурс от ветрогенератор. В община Брезник няма програма за
енергийна ефективност, но се работи по нейното изготвяне.
- Г-н Любомир Цветков – Заместник кмет на община Ковачевци
докладва, че в Община Ковачевци има разработена краткосрочна програма
2020-2022 год., която предстои да бъде приета с решение на Общински съвет
- Ковачевци за възобновяеми енергийни източници. Програмата е качена на
интернет

страницата

на

Общината.

По

отношение

на

Закона

за

възобновяемите енергийни източници бе допълнено, че усилията са насочени
към подобряване условията на живот чрез саниране и смяна на дограма
основно - работи се по административната сграда в с. Калище. Има
разработен проект за цялостна реконструкция на сградата на детската
градина в с. Лобош, но са възпрепятствани от липса на финансови средства.
Работи се и по отношение на уличното осветление-сменени са 30 броя
соларни лампи и се подменят все още изостанали налични живачни лампи.
Сградата за възрастни хора също е санирана.
-По точка трета от Дневния ред - Местните власти – основна движеща сила по
пътя към енергийния преход докладва д-р Мария Манолова – Ръководител
проекти „Ен Ефект“. Тя представи презентация, в която бе наблегнато на :
-Повишаване на информираността относно енергийната ефективност
в условията на Четвъртия енергиен пакет – „Чиста енергия за
всички“. Тук бе пояснено, че „Еко енергия“ е част от групата на „Ен
Ефект“. Мисията на „Екоенергия“ са взаимовръзки и подкрепата
между местни, национални и европейски партньори;
-Възможностите

пред

местните

власти

чрез

инструментите

на

енергийното планиране;
-Общински енергиен мениджмънт – условие за по-устойчиво бъдеще
в развитието на местните общности;
-Добри примери за обновяването и мониторинга в общински сгради;
-Финансиране на общински проекти – възможности и пречки;
-Членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия
-Цели, валидни до 2030 година:
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1. Необходимо е засилване на усилията за постигане на тези цели.
Европейската комисия изисква държавите членки да изготвят
интегрирани планове за климат и енергия, които съчетават
политики,

цели

и

мерки,

засягащи

цялата

политика

на

Европейския съюз;
2. Намаление на емисиите на въглероден диоксид;
3. ВЕИ
4. Енергийна ефективност
5. „Зелена сделка“ – инвестиции в зелени проекти
6. Общините

могат

чрез

повторните

си

енергийни

одити

да

регистрират енергийни спестявания
7. Необходимо е поддържане на информационна база
8. Представен бе и План – графикът за изпълнение на проекти като
за пример бе дадена община Горна Малина
9. Методите за финансиране на проекти – Норвежката програма за
подмяна на уличното осветление и програма Краун.
Г-н Павлов благодари за получената информация и тъй като всички
точки от дневния ред бяха разгледани, закри заседанието.
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Изготвил: Иванна Венева – Младши експерт „Административен контрол“
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