РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

състояло се на 27.10.2016 г., 14 часа, в Областна администрация Перник,пл.”Св.Иван
Рилски 1”,зала Струма

Днес, 27.10.2016 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния етаж
на Областна администрация – Перник, се проведе Областен съвет по устойчиво и
енергийно развитие, на което присъстваха:

Председател: Инж. Валентин Димитров – зам. областен управител на област
Перник
Секретар – Любомир Тасев – Главен експерт „Регионално развитие“ – Перник
Елена Иванова – Главен юрисконсулт
Марчела Василева - Младши експерт „Регионално развитие“

Боянка Туджарова – гл. експерт в дирекция „СИЕ“ – община Перник
Тотка Златкова – представител на КИИБ – община Перник
Марио Богданов – старши инспектор в РО „НСК“ – Перник при РДНСК-ЮЗР
Жана Григорова – началник отдел „КРС“, РИОСВ - Перник
Таня Иванова – старши експерт БД „ЗДР“-Благоевград
Диана Анчева – главен експерт АУЕР
Гинка Тодорова – община Трън
Петър Нецов – ЧЕЗ Разпределение България АД
Иван Бъчваров – зам. – кмет община Брезник
Таня Каменова – КСБ на ОП Перник
Десислава Стоянова – представител община Радомир

Христо Булев – представител община Ковачевци
Мая Симеонова – ТСБ Югозапад ОСИ - Перник

Заседанието бе открито в 14 часа от председателя на комисията г-н Димитров.
След като се установи наличието на кворум от присъстващите членове на Областния
съвет по устойчиво и енергийно развитие , бе пристъпено към дискусия на основните
точки по дневния ред:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Областния съвет
за устойчиво и енергийно развитие.
2. Представяне на информация за напредъка на дейностите по НПЕЕМЖС от
представителите на общините Перник и Брезник.
3. Разни.

На представителите на институциите предварително бе изпратен дневният
ред за провеждане на заседанието. Г-н Димитров попита членовете на комисията
относно предложения за промени в прочетения от него дневен ред, членовете на
комисията нямаха предложения за промени, следователно г-н Димитров даде
думата на г-н Тасев да запознае присъстващите с проекта на Правилника за
организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие.
След подробен прочит на Правилника от страна на г-н Тасев, се премина към
гласуване за приемането му. Всички членове на комисията гласуваха единодушно и
той бе приет.
По втора точка от дневния ред - Представяне на информация за напредъка
на дейностите по НПЕЕМЖС от представителите на общините Перник и Брезник, г-н
Димитров даде думата на г-жа Боянка Туджарова да запознае комисията с
носения от нея отчетен доклад за напредъка по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Перник.
Г-жа Туджарова разясни всички предвидени и изпълнени от община Перник
дейности, наблягайки основно на това, че към настоящия момент са регистрирани 62
Сдружения на собствениците, от тях 50 са подали Заявления за интерес и финансова
помощ. Сключени договори между Кмета на община Перник и СС са 47 броя.
Сключени договори между Кмета на община Перник, Областния управител и
Българска банка за развитие са 41 броя. Обясни, че предстои сключване на 3
договора за последно одобрените за финансиране сдружения с Кмета на община
Перник, приемането им от Областния управител и изпращане на документите в ББР.
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Възложено и изпълнено е технически и конструктивно обследване на 37 сгради. Г-жа
Туджарова декларира, че към 15 октомври 2016 г. са обявени и проведени 14 броя
процедури по реда на Закона за обществените поръчки в резултат на което са
сключени 55 броя договори на стойност 9 843 335,31 лева без ДДС. Приключено е
строителство на 2 блока: на ул. „Бордо“, бл.1 и в кв. Изток на ул. „Лом“, бл.1, вх. В и
Г. В момента се извършват строително – ремонтни дейности на сградите на ул.
„Кракра“, бл. 65 и бл. 34. Г-н Тасев се включи с въпроса дали в някои от
споменатите

блокове

съществуват

мерки

за

конструктивно

укрепване.

Г-жа

Туджарова отвърна, че на ул. „Лом“, бл. 1 има мерки за конструктивно укрепване.
Г-н Димитров взе думата, задавайки въпрос към г-жа Туджарова относно броя на
блоковете, които са в процес на саниране. Тя заяви, че блоковете са два на ул.
„Кракра“ блокове 34 и 65. Към настоящия момент има само осем разрешения за
строеж. Най – големите трудности, които се срещат са при провеждането на
обществените поръчки, тъй като броят на сградите е голям. Г-н Тасев допълни, че
трудности се срещат както при провеждането на процедурите и сключване на
договорите, така и при и издаването на разрешение за строителство и Протокол №2.
Той добави, че за изрядното провеждане на тези процедури най – важно е да се
създаде подходяща организация.
Г-н Димитров даде думата на г-н Иван Бъчваров да докладва за
напредъка на дейностите по НПЕЕМЖС в община Брезник. Г-н Бъчваров подробно
запозна комисията с информацията относно провелите се процедури, сключени
договори. Към настоящия момент подписаните актове за установяване годността за
приемане на строежите на блокове 1,2 и 4 на ул. „Цвета Лумбарова“, са 15. Очаква
се да се внесат документите за назначаване на приемателна комисия и издаване на
Удостоверение за ползване на трите строежа. Довършват се СМР на блок 3 на ул.
„Цвета Лумбарова“ и блок 5 на ул. „Д-р Йордан Стефанова“. Наблегна на това, че
община Брезник има сключени договори с още 15 сдружения на собствениците на
многофамилни жилищни сгради в гр. Брезник, като се очакват сключване на
договори за целево финансиране на тези сгради с Българска банка за развитие и
Областния управител на област Перник.
Г-н Димитров се обърна към г-н Нецов с молба за предоставяне на
информация относно най – големите производители на ток на територията на област
Перник. Г-н Нецов заяви, че най – големия производител на ток към настоящия
момент е в община Брезник, село Кошарево – около 4 MW. Допълни, че ще изпрати
подробна информация до Областна администрация Перник. Г-н Димитров наблегна
на нуждата от привличане на транспортни фирми, употребяващи природен газ и
необходимостта от сключването на договори с такива фирми, за да се подобри
екологичното състояние на въздуха.
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Г-н Димитров попита членовете за някакви въпроси и коментари по
отношение на обсъдените дейности, спомена че Областна администрация – Перник
ще се включва в дейности винаги когато се налага. Предложи следващото заседание
да се проведе през месец май, което предложение се прие от членовете и поради
липса на коментари и въпроси от страна членовете закри заседанието.
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