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№1/20.12.2016
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

Днес, 20.12.2016 г. (вторник) от 11.00 часа, в конферентната зала на Областна
администрация Благоевград, с адрес пл. „Георги Измирлиев“ №9, ет. 1, на основание
Заповед №ОА-РР-526/14.12.2016 г. на Областния управител на област с
административен център Благоевград, се проведе редовно заседание на Областния съвет
за устойчиво енергийно развитие, при следния дневен ред:
1. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради – напредък и актуални промени;
Докладва:
арх. Елица Михайлова, началник отдел в дирекция „Жилищна политика“ и
Виолета Амзина, младши експерт в Дирекция „Жилищна политика“ към
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
2. Доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Област Благоевград;
Докладва:
Бисер Михайлов, Областен управител на област с административен център
Благоевград.
Областна администрация Благоевград.

2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

3. Промени в Закона за енергийната ефективност. Възможности за финансиране на
мерките по енергийна ефективност;
Докладва:
Цветомира Кулевска, главен директор на Главна дирекция “Координация и
управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“
и Огнян Марковски, Главен експерт към
Агенция за устойчиво енергийно развитие
4. Други.
Съгласно горепосочената заповед, на заседанието на Областния съвет за
устойчиво енергийно развитие присъстваха следните членове:
Председател:
Бисер Михайлов
Областен управител на област с административен център Благоевград.
Заместник-председател:
Асим Адемов
Заместник областен управител на област с административен център Благоевград.
Секретар:
Ана Вангелова
Експерт от Областна администрация Благоевград.
И членове:
Янко Янков, заместник-кмет на Община Благоевград;
Александър Мацурев, заместник-кмет на Община Банско;
Иглика Аврамова, заместник-кмет на Община Белица;
Петър Мутафчиев, директор на Дирекция „Устройство на територията“, Община
Гоце Делчев;
5. Емилия Топалова, заместник-кмет на Община Гърмен;
6. Катя Стоянова, младши експерт, Дирекция „СТИ и Б“, Община Петрич;
7. Вангел Анталавичев, заместник-кмет на Община Сандански;
8. Инж. Искрен Балев, главен инженер, Община Сатовча;
9. Зоя Айвазова, младши юрист, Община Сатовча;
10. Цветомира Кулевска, главен директор на Главна дирекция “Координация и
управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“,
Агенция за устойчиво енергийно развитие;
11. Огнян Марковски, главен експерт към Главна дирекция “Координация и
управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“,
Агенция за устойчиво енергийно развитие;
12. Румен Иванов, директор на Дирекция „Контрол на околната среда“, Регионална
инспекция по околната среда и водите – Благоевград;
13. Димитър Соколов, главен експерт в отдел „Планове и разрешителни“, Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград;
1.
2.
3.
4.
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На заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие
присъстваха още:
1. Инж. Стилияна Ерделска, директор на Дирекция „Административен контрол,
регионално развитие, държавна собственост“, Областна администрация
Благоевград;
2. Елица Михайлова, началник отдел в Дирекция „Жилищна политика“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
3. Виолета Амзина, младши експерт в Дирекция „Жилищна политика“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие бе открито от
Областния управител на област с административен център Благоевград – Бисер
Михайлов, който поздрави всички присъстващи с добре дошли.
Областният управител направи проверка на изисквания в чл. 9 от Правилника за
организация и дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие кворум,
и след като установи присъствие на не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на
Съвета, изчете дневния ред и попита дали има предложения за включване на нови точки
към него.
Към дневния ред на заседанието нямаше предложения за включване на нови точки
и той бе единодушно приет.
По т. 1 от дневния ред
1. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради – напредък и актуални промени.
По точка 1 от дневния ред на заседанието на Областния съвет за устойчиво
енергийно развитие, областният управител даде думата на арх. Елица Михайлова,
началник отдел в Дирекция „Жилищна политика“ към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Г-жа Михайлова представи презентация за напредъка на Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тя каза, че Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е стартирала
на 2 февруари 2015 г. с постановление на Министерски съвет на Република България,
като цялостното техническо и финансово администриране на националната програма се
осъществява от общините. Г-жа Михайлова представи данни за това към кого е насочена
Програмата, както и какви са нейните цели, кои са допустимите сгради, какви са
очакваните резултати, както и какви са ползите при обновяване на жилищния сграден
фонд. Данните от напредъка на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради, са както следва:
На национално ниво:
 Брой регистрирани сдружения на собствениците – 5378;
 Брой подадени Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) – 4388;
 Брой одобрени ЗИФП – 3759;
 Брой сключени договори община – СС – 3726;
 Брой искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР –
3582;
 Брой сключени договори за целево финансиране – 2022;
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Брой сгради със стартирали дейности – 1924;
Брой сгради със стартирали СМР – 558;
Брой сгради въведени в експлоатация – 168.

Г-жа Михайлова представи също информация за напредъка на Програмата в
Област Благоевград, като даде кратка информация за всяка от общините, в които се
изпълняват дейности по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради.
Елица Михайлова каза още, че като координатор на Програмата Министерството
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) координира процеса и издава
необходимите методически указания. Министерството чрез дирекция „Жилищна
политика” оказва подкрепа на общините при реализиране на програмата, като осигурява
методическо ръководство по нефинансовите аспекти на програмата, наблюдава процеса
по изпълнение на програмата, в рамките на бюджетната процедура за съответната година
планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната
бюджетна прогноза.
Областният управител благодари на г-жа Елица Михайлова за изчерпателната
информация и попита присъстващите дали имат въпроси по така представените данни за
Програмата.
По точка 1 нямаше въпроси или допълнения по представената информация.
По т. 2 от дневния ред
2. Доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Област
Благоевград.
Председателят на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие – Областния
управител на област с административен център Благоевград – г-н Бисер Михайлов
представи Доклад за напредъка на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради за Област Благоевград.
Областният управител каза, че Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради, стартирала през 2015 г. бележи изключителен успех
в цялата страна. Той допълни още, че Област Благоевград продължава да бъде сред найдейните участници в Програмата и се нарежда на първо място по активност. Обобщено,
данните от доклада са:
Общините, в които се реализира Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради са: Община Благоевград, Община
Банско, Община Белица, Община Гоце Делчев, Община Кресна, Община Петрич,
Община Разлог, Община Сандански и Община Сатовча.
Общият брой регистрирани сдружения на собствениците за областта е 448. Броят
подадени Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) е 331, като от тях броят на
одобрените е заявления за областта е 249.
Най-голям е броят на регистрираните сдружения на собствениците в Община
Благоевград, където има 325 регистрирани сдружения, следвана от Община Гоце Делчев
със 67. Общините Петрич и Сандански са с по 17. В Община Банско сдруженията са 10,
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в Община Кресна 6, а общините Белица, Разлог и Сатовча имат по 2 броя регистрирани
сдружения на собствениците.
Броят на подадените Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по общини
са както следва:
В Община Благоевград – 240, Община Гоце Делчев – 49, Община Сандански – 15,
Община Банско – 8, Община Петрич – 7, в Община Кресна са подадени 6 броя заявления
и по 2 броя в общините Белица, Разлог и Сатовча.
Общият брой на сключените договори между общите и сдруженията на
собствениците, на територията на областта е 213.
Броят на сградите със стартирали дейности, от момента на стартиране изготвянето
на техническо обследване, е 178.
Нараснал е броят на изпратените искания за сключване на договори за целево
финансиране към Българска банка за развитие, които са 208, с което потвърждава успеха
и одобрението на програмата сред населението. От изпратените 208 заявления за целево
финансиране, сключените договори за територията на областта са 187.
Броят на сградите, стартирали строително-монтажни работи е 57, а броят на
сградите, въведени в експлоатация за цялата област е 48.
Проведените обществени поръчки са: Община Банско – 4, Община Благоевград –
27 обществени поръчки, Община Гоце Делчев – 10, Община Кресна – 4, Община
Петрич – 9 обществени поръчки, Община Разлог – 6 броя и Община Сандански – 1
обществена поръчка.
Обобщено: Броят на всички обществени поръчки е 61, сключени са 248 договора
на стойност 112 757 858,36 лв. без ДДС.
След приключване на доклада, г-н Бисер Михайлов даде думата на присъстващите
за въпроси по така представената информация.
От членовете на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие не постъпиха
въпроси или допълнения по доклада и поради изчерпване на точка 2, областният
управител премина към точка 3 от дневния ред.
По т. 3 от Дневния ред
3. Промени в Закона за енергийната ефективност. Възможности за финансиране
на мерките по енергийна ефективност.
Председателят на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие даде думата
на г-жа Цветомира Кулевска, главен директор на Главна дирекция „Координация и
управление на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия“ към
Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която запозна присъстващите с промените
в Закона за енергийна ефективност и по-конкретно със задълженията на общините,
свързани с него.
Тя запозна присъстващите с някои по-важни задължения в Закона за енергийната
ефективност, които касаят областните и общинските администрации, като
задължителното обследване и сертифициране на сгради за обществено обслужване над
прага на РЗП от 250 кв.м., с три години срок на изпълнение на мерките до достигане на
минимално изискващият се в закона клас, именно клас C, обследване на предприятия и
промишлени системи, където има общинско участие, обследване на системи за външно
изкуствено осветление в населени места с население над 20 000 жители, задължения за
енергийно планиране и др.
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Г-жа Кулевска каза, че съгласно Закона за енергийната ефективност, държавните
и местните органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, като по
тях представят ежегодно пред директора на агенцията отчети за изпълнението на
програмите и обърна внимание, че има нов образец на формата за отчет по чл. 12 и чл.
63 от ЗЕЕ, като срокът за подаване на информация към Агенцията за устойчиво
енергийно развитие е – 1 март, а общините имат законово задължение да публикуват
отчетите на интернет страниците на съответната администрация. Тя предостави и линк,
на който е достъпен новият образец:
http://seea.government.bg/documents/Forma_ZEE_new_final.xls.
Г-жа Кулевска каза, още, че срокът на декларациите за годишно потребление на
енергия на системи за външно изкуствено осветление, е 31 януари и декларацията е
достъпна на следния интернет адрес:
http://seea.government.bg/documents/Prilojenie%201_ERD0405.xls
Тя обърна внимание на индивидуалните цели за енергийно спестяване на
общинските администрации, които следва да бъдат изпълнени до 31 декември 2016 г.,
като се докаже изпълнението на тези цели. Г-жа Кулевска представи и какъв е редът за
Доказване на енергийните спестявания, както и редът за издаване на Удостоверения за
енергийни спестявания.
След като представи информация в цифри за енергийната ефективност на Област
Благоевград, г-жа Кулевска каза, че няма нито едно издадено удостоверение за
енергийни спестявания.
Г-жа Цветомира Кулевска представи някои по-важни изменения в Проекта на
ЗИД на ЗЕЕ (дек. 2016), като каза, че се въвеждат алтернативни мерки за подпомагане на
схемата за задължения за енергийни спестявания на търговците с енергия, както и че
задължителен характер имат критериите за енергийна ефективност на продукти и услуги
при възлагане на обществени поръчки от публични органи. Министърът на икономиката
съставя и публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката списък
на продуктите, отговарящи на критериите за енергийна ефективност, каза тя, и даде
информация, че при сключване на договор за покупка или договор за наем на сграда от
публични органи, тя следва да отговаря на минималните изисквания за енергийни
характеристики, удостоверено със сертификат за енергийни характеристики.
Г-жа Кулевска каза, че в закона за заложени по-ясни текстове за дейностите по
управление на енергийната ефективност от различните групи задължени лица.
След като представи информацията, г-жа Кулевска даде думата на г-н Огнян
Марковски, главен експерт в Главна дирекция „Координация и управление на
енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия“ към Агенция
устойчиво енергийно развитие, който представи на присъстващите възможности за
финансиране на мерките по енергийна ефективност. Той даде информация за Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници, който предоставя възмездна
финансова помощ за атрактивни за финансиране проекти за ЕЕ. Фондът е със седалище
София и оказва безвъзмездна техническа помощ при подготовката на проекти за ЕЕ, каза
още той. Г-н Марковски предостави информация за други източници за финансиране
като Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема
енергия", финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.
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Г-н Михайлов благодари на г-жа Кулевска и на г-н Марковски за подробно
представената информация.
По т. 4 от Дневния ред
Областният управител попита членовете дали имат въпроси и коментари.
Въпроси и коментари не бяха добавени и поради изчерпване на дневния ред, г-н
Бисер Михайлов закри заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно
развитие.
Изготвил:
Ана Вангелова
_____________
Младши специалист
Дирекция АПОФУС
Областна администрация Благоевград
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