Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 19 / 28.08.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.08.2020 година /петък /от 09.00 часа проведе
редовно заседание.
На заседанието присъстваха 15 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:
Актуализация на Дългосрочна програма на Община Лозница за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 г.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Г-жа Данаила Савова – Петрова – Директор на д-я „МРЕУТСД“, също направи разяснения по
внесената докладна – записка.
Г-н А. Калинов, общински съветник, зададе следния въпрос: – Може ли общината да окаже
съдействие, ако на територията й се появи инвеститор, който иска да се включи в енергийната
програма?
Г-н Севгин Шукри : - Общината може да подпомогне такава инициатива, стига да се създадат
необходимите предпоставки за реализиране на програмата.
Г-н А. Калинов, общински съветник, зададе следния въпрос: - През 2006 г. фирми за преработка
на пластмасови изделия се опитаха да работят на газ, но нямаха такава възможност.
Г-н С. Шукри : - Условията през този период са били такива.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 14
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
Отсъства
Въздържал се

РЕШЕНИЕ № 87
28 август 2020 год.
В края на 2018 г. Европейският парламент прие новите цели в областта на енергийна
ефективност, както и в областта на оползотворяването на енергията от възобновяеми източници,
представляващи основата на т.нар Четвърти либерализационен пакет в енергетиката на Европейската
комисия, носещ наименованието „Чиста енергия за всички европейски граждани”. До 2030
енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5 %, като делът на енергията от
възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС.
Настоящата актуализация на Дългосрочната програма на Община Лозница за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 г. има за цел
да синхронизира общинската и държавната политика в областта на енергията от възобновяеми
източници в резултат от поставените от ЕС цели, а също така и да отговори на дейностите и мерките,
заложени в Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Лозница за периода 2020-2023 г.
Общинските дългосрочните програми за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива се разработват от кметовете на общини в изпълнение
изискванията на чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията
за устойчиво енергийно развитие. Програмите се одобряват и приемат от Общински съвет на
съответната община по предложение на кмета на общината. Аналогичният ред важи и по отношение
на актуализациите на този вид стратегически документи.
Общинската политика за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от
възобновяема енергия е важен инструмент за осъществяване на държавната политика и
Националната стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната
ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво
развитие.
Чрез първоначална оценка на потенциала, развитие и последващо оптимално използване на
енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни източници, се цели да се постигне
устойчиво енергийно развитие, намаляване използването на конвенционални енергийни източници и
ограничаване на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор.
Произведената енергия от първичен енергоносител – енергия от възобновяеми източници, е
важен показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на националната
икономика. Този вид енергия има ключова роля при намаляването на вредните емисии от парникови
газове, прахови частици и други.
Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от неизчерпаем
източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече енергия, отколкото се
нуждае човечеството в момента. При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна
енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне
и играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на
замърсяване.
Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в енергийната
политика на страната ни и съответства на целите в новата енергийна политика на ЕС. Произведената
енергия от ВИ е важен показател за конкурентно способността и енергийната независимост на
националната икономика. Делът на ВИ в енергийният баланс на България е значително по-малък от
средния за страните от Европейския съюз (ЕС). Затова се насърчава широкото им въвеждане и
използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените мерки и дейности в общинските
програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво.

По подобие на програмите по енергийна ефективност на общините и за програмите за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива важи нормативно
установеното правило, че в общински схеми за подпомагане /в т.ч. и такива свързани с осигуряване
на съфинансиране от страна на дадена община по европейски и национални схеми за подпомагане –
Оперативни програми на Европейския съюз, местни и чуждестранни фондове – Фонд „Енергийна
ефективности възобновяеми източници“, Национален доверителен екофонд, Норвежки фонд/ могат
да участват само проекти, свързани с мерките, заложени в тези програми. Целта на предлаганата
актуализация на Дългосрочната програма на Община Лозница в областта на възобновяемите
източници на енергия с времеви хоризонт до 2023 г. е да отговори на изискванията за осигуряване на
безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативните програми на ЕС за новия програмен
период 2021-2027 г.
Основната цел на програмите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива е да бъдат идентифицирани възможните дейности по изграждане и
въвеждане в експлоатация на децентрализирани системи и инсталации по оползотворяването на
такъв вид енергия, както и възможните варианти, по линия на които може да бъде осигурено
финансиране, за да бъдат изпълнени тези дейности.
С Регламент /ЕС/ 2018/1999 от 11.12.2018 г. Относно управлението на Енергийния съюз и на
действията в областта на климата, Европейският парламент поставя цели за всички държави-членки
на ЕС, както следва:
1. обвързваща цел от поне 40 %, в сравнение с 1990 г., намаление на вътрешните емисии на
парникови газове от цялата икономика;
2. индикативна цел за подобрение на енергийната ефективност с поне 27 %, подлежаща на
преразглеждане през 2020 г. , както и на увеличение до 30 % с хоризонт до 2030 г.;
3. В областта на енергията от възобновяеми източници Регламентът поставя изискване за 27
% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия
до 2030 г., като препраща към Директива /ЕС/ 2018/2001 от 11.12.2018 г., която посочва,
че е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 32 % дял на възобновяема
енергия“ до 2030 г. с възможност за преразглеждане на тази цел с оглед повишаването й
на равнището на Съюза през 2023 г.
В изпълнение на горепосочения Регламент, през м. март 2020 г. Министерство на енергетиката
представи Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република
България. В този документ са заложени основните национални цели за постигане до 2030 г.:
- Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия –
25 %;
- Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в
сектор „Топлинна енергия и енергия за охлаждане” – 44 %;
- Дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в сектор
„Транспорт” – 14 %.
Заложените в актуализацията на Дългосрочната програма на Община Лозница за периода 20132023 г. цели съответстват на целите на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и
климата на Република България.
Основните цели на Дългосрочната програма на Общината са:
•
Насърчаване използването на местните ресурси на енергия от възобновяеми
източници за повишаване на техния дял в брутното крайно потребление на енергия в
общински обекти до 25 % за периода до 2030 г.;

•
Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината;
•
Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за привличане
на инвестиции и развитие на местната икономика.
Програмата, както и нейната актуализация, са документи с отворен характер. Те могат да бъде
усъвършенствани, допълвани, променяни и изменяни на база промени в нормативните документи на
европейско или на национално ниво, както и от установените резултати, нуждите и финансовата
възможност на Община Лозница.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, Общински съвет – Лозница
РЕШИ:
Приема актуализация на Дългосрочна програма на Община Лозница за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 г
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Решението е обявено на 03/09/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

