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Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Областния
съвет за устойчиво енергийно развитие на Област Смолян.
Чл.2. (1) Областният съвет за устойчиво енергийно развитие на Област Смолян
е постоянно действащ експертен орган към областния управител, който съдейства за
ефективното изпълнение на държавната стратегия и политика по енергийната
ефективност и възобновяеми енергийни източници на територията на областта и при
осъществяването на взаимодействие с органите на местното самоуправление и
местната администрация.
(2) Основна задача на Областния съвет е приемането, разработването и
изпълнението на областни и общински програми по енергийна ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници, в съответствие с основните си
функции, определени в Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от
възобновяеми енергийни източници.
Раздел II
СЪСТ АВ
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Чл.3. В Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на Област Смолян
се включват:
1. Представители на Областна администрация - Смолян, определени от
Областния управител на Област Смолян;
2. Кметовете на общини на територията на Област Смолян или упълномощени
от тях служители на съответните общински администрации;
3. Представител на Агенцията за енергийна ефективност;
4. Представители на регионалните структури на съответните министерства и
други държавни институции;
5. Представители на енергийни предприятия;
6. Представители на юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято
дейност е свързана с проблемите на енергийната ефективност и възобновяемите
енергийни източници;
7. Представители на други териториални структури.
Чл. 4. (1) Председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на
Област Смолян е областният управител или упълномощен от него представител на
Областната администрация.
(2) Областният управител може да определи заместник – председатели и
секретар на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на Област Смолян от
лицата по чл. 3, т. 1 от настоящия правилник.
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Чл. 5. Членовете на комисията не получават възнаграждение за участието си в
заседанията.
Раздел III
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Чл. 6. (1) Дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на
Област Смолян се ръководи от председателя.
(2) Председателят на Областния съвет:
- Насрочва заседанията и определя дневния ред;
- Свиква с покана работните срещи на съвета;
- Ръководи заседанията и цялостната работа на Областния съвет по енергийна
ефективност;
- Организира и контролира изпълнението на решенията на Областния съвет по
енергийна ефективност чрез секретаря;
- Представлява Областния съвет по енергийна ефективност.
(3) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да
се правят от членовете на съвета и непосредствено преди неговото гласуване.
(4) Секретарят на съвета:
- Подготвя материалите за Заседанията на съвета и ги съгласува с
ръководителя;
- Води протокол за всяка среща, в който задължително се вписва номера му,
датата, броя на присъстващите, дневния ред на срещата и взетите решения, които
вписва с поредни номера;
- Организира изпълнението на решенията на Областния съвет по енергийна
ефективност в периода между заседанията му под ръководството на председателя.
Чл. 7. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват повече от
половината от членовете на съвета.
(2) Решенията на съвета се приемат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 8. (1) По изключение съветът може да приема решение и неприсъствено
чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен от докладна
записка.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете на съвета.
Чл. 9. Кореспонденцията на съвета се води от името на председателя и се
подписва от него.
Раздел IV
ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Чл. 10. (1) Областният съвет за устойчиво енергийно развитие на Област
Смолян:
Организира, съвместно с органите на местното самоуправление,
изготвянето на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение
за определен програмен период;
- Координира изпълнението на плановете и програмите при отчитане
специфичните особености на Регионалния план за развитие на Южен Централен
район за планиране.
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- Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено
значение за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници на
територията на областта.
Координира с кметовете от областта и с други областни администрации в
района реализацията на Националната стратегия за енергийна ефективност;
Обсъжда въпроси, свързани с финансирането и привличането на
инвестиции по енергийната ефективност в областта;
- Представя ежегодно отчети пред изпълнителния директор на Агенцията по
енергийна ефективност за изпълнението на плановете;
- Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението
на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на
областта;
- координира дейностите по насърчаване производството и потреблението на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както
и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта между общините в областта;
- предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие информация относно изпълнението на дългосрочни и краткосрочни
програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и
биогорива в общините на територията на областта, приети от Общинските съвети;
- предлага изменения в приети от общинските съвети наредби и общи
административни актове, когато разрешителни, сертификационни и лицензионни
процедури, включително за устройственото планиране, не отговарят на изискванията
на чл. 11 от Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници.
Чл. 11. (1) Областният съвет за устойчиво енергийно развитие на Област
Смолян със свое решение и със заповед на Областния управител може да сформира
работни групи и експертни комисии за решаване на конкретни и специфични въпроси
и проблеми, свързани с енергийната ефективност и енергията от възобновяеми
енергийни източници, или да представят становища и оценки.
(2) Съставът, функциите и задачите на работните групи и експертните комисии
по ал.1 се регламентират от Областния съвет за всеки конкретен случай.
Чл. 12. Областният съвет за устойчиво енергийно развитие ежегодно определя
приоритети и приема план за дейността си след определянето на приоритетите на
държавната политика по енергийна ефективност и политиката за насърчаване
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и
потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта,
както и след приемането на Националните планове за действие за енергийна
ефективност, разработени въз основа на Националната стратегия за енергийна
ефективност и Националния план за действие за енергията от възобновяеми
източници.
Раздел V
ГОДИШЕН ОТЧЕТ И АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД
Чл. 13. (1) Областният съвет изготвя годишен отчет за дейността си, който
представя на областния управител.
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(2) Отчетът се внася за разглеждане на първото заседание на комисията на
следващата календарна година.
(3) Приемането на отчета се удостоверява с подписите на председателя на
комисията и членовете й, след което се публикува на интернет страницата на
Областна администрация – Смолян.
(4) След приемането на годишния отчет се изготвя аналитичен доклад за
дейността, приетите решения и постигнатия ефект през съответната година в 14дневен срок и се изпраща на съответния ресорен министър.
Чл. 14. По искане на Областния управител или по своя инициатива комисията
изготвя и представя доклади по отделни случаи.
Чл. 15. При неуредени въпроси се прилага Законът за енергийната
ефективност, Законът за енергията от възобновяеми енергийни източници и
Правилниците за тяхното прилагане.
Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет за устойчиво
енергийно развитие на Област Смолян , проведено на 18.12.2012 г.
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