Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 16
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
23.12.2019 г. с Протокол №4
ОТНОСНО: Приемане на дългосрочни и краткосрочни програми за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива в община Николаево.
МОТИВИ:
Изпълнение на задълженията на общинската администрация по чл. 9 и чл. 10,
ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
С оглед разпоредбите на чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, кметът на общината разработва и внася за приемане от
общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Целите на
програмата са конкретни и измерими, и в пълно съответствие с методическите указания
на АУЕР.
Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници се определя от следните по-важни нормативни документи:
- Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата, приета юни 1992 г.;
- Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници (RED II) от 2018 година.
- Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода
2020—2030 година на ЕС — COM(2014) 0015
- Национален план за енергетиката и климата до 2030 година от 2019 г.
- Стратегия Европа 2020 и последващото и обновяване и развитие;
- Пътна карта за енергетиката до 2050 г., предвиждаща понижаване на
въглеродните емисии до 2050 г.
- Стратегически план за енергийните технологии
- Енергийна стратегия на България до 2020 г.
- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на
биомасата 2008-2020;
- Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на
биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.;
- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
- Закон за енергетиката (ЗЕ);
- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);
- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);
- Закон за горите;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за
неговото прилагане;
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Закон за водите;
Закон за рибарство и аквакултурите;
Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и
разпределение на електрическа енергия (ЗЕ и ЗУТ);
- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми ;
- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ЗООС);
- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната
електрически мрежи (ЗЕ);
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на
строителството (ЗУТ).
Общинската краткосрочна програма е разработена за периода 2020-2023 г., а
общинската дългосрочна програма – за периода 2020 г. - 2030 г. И двете програми са в
съответствие с указанията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, а
именно: Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има
неоспорим икономически и екологичен ефект, привлекателна и все още свободна ниша
за инвестиране и свободен бизнес.
Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на
инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и
стремежите на общината. Това е и фактор за създаване на повече работни места, за
повишаване на конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване
здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на
инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното
енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околната среда. Изпълнението на
Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ
е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на енергийната
ефективност.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл.
10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общински
съвет - Николаево
Р Е Ш И:
1. Приема Краткосрочната програма за насърчаване на използването
на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в Община Николаево за
периода 2020 – 2023 г.
2. Приема Дългосрочната програма за насърчаване на използването
на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в Община Николаево за
периода 2020 – 2030 г.
Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 11 „за“, „против” - няма
„въздържали се” - 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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