
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково 

 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 24 

Изх. № ПД-340/07.08.2014г. 

 

 

До 

Община Свиленград 

бул.”България” №31 

гр.Свиленград 

 

 

ОТНОСНО: Общински план за енергийна ефективност и програма за неговото 

изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г. 

 

Уважаеми г-н Манолов, 

 

Във връзка с Ваше искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка с Вх.№ ПД-340/29.07.2014г. на РИОСВ-Хасково на Общински план за енергийна 

ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-

2020 г., на основание чл.6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 

11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Внесеното в РИОСВ- Хасково искане  дава информацията по Приложение 1 от Наредбата 

за ОС и във връзка с чл.2, ал.3 се приема като Уведомление по чл.10 от същата Наредба. 

Общинският план за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение на 

община Свиленград за периода 2014-2020 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата 

за ОС.  

Основната цел на община Свиленград е намаляване енергийната интензивност на 

произведения БВП, чрез намаляване енергийната компонента във всички икономически 

сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и 

селско стопанство. Предвид поставената стратегическа цел и силните и слаби 

характеристики на общината са определени няколко приоритетни области, където ще бъдат 

насочени усилията за подобряване енергийната ефективност и установяването на устойчиво 

и балансирано развитие. За реализирането на стратегическата цел са избрани следните два 

приоритета: 

Приоритет 1 Сграден фонд и публични услуги 

Приоритет 2 Управление на енергийната ефективност на територията на общината 

Основният разход на енергия в сградите се дължи за отоплението, като за това отиват 2/3 от 

общо изразходената енергия. По-голяма част от тази енергия обаче се изразходва излишно 

– поради липсата на изолации. С повишаването на енергийната ефективност на сградите 

може да се икономисват от 70 до 90% от разходите за отопление.  

За изпълнението на Приоритет 1 е необходимо постигането на следните три специфични 

цели: 

Специфична цел 1.1 Подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради 
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Специфична цел 1.2 Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради 

Специфична цел 1.3 Повишаване на енергийната ефективност на общински услуги 

За реализирането на Приоритет 2 е необходимо постигането на следните три специфични 

цели: 

Специфична цел 2.1 Повишаване капацитета на местната власт в областта на 

енергийната ефективност  

Специфична цел 2.2 Повишаване информираността на гражданите и бизнеса в областта 

на енергийната ефективност 

Специфична цел 2.3 Изграждане на централизирана система от база данни за 

енергийното потребление на общината 

От посочените цели е видно, че дейностите за постигането им ще се реализират в рамките 

на населените места, основно в сградния фонд. 

В тази връзка дейностите последващи от поставените в Плана цели не попадат в границите 

на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Част от територията на община Свиленград попада в границите на следните защитени зони 

от Екологичната мрежа Натура 2000:  

-BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

-BG0000212 „Сакар” за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 

№ 661/16.10.2007г. 

-BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. 

-BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа” за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

-BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

758/19.08.2008г.  

С разгледаните по-горе приоритети 1 и 2, а също така и специфични цели не се очертава 

рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 на 

ЗООС, както и не са налични обстоятелства за предположение на значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда от предвижданията на Общински план за енергийна 

ефективност и програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-

2020 г. Нама основания тези дейности да се считат за разширение или изменение на 

инвестиционно предложение по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 и т.3 от ЗООС. Съобразно това 

не следва да бъде провеждана процедура по преценяване необходимостта от 

извършване на ЕО или преценяване необходимостта от ОВОС.  

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.2, ал.2  от 

Наредбата за ОС се констатира, че Общинският план за енергийна ефективност и 

програма за неговото изпълнение на община Свиленград за периода 2014-2020 г. е 

допустим спрямо режима на защитена зона BG0002021 „Сакар” за опазване на дивите 

птици, определен с горецитираната заповед за обявяването й. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на плана, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони 

BG0001032 „Родопи Източни, BG0000212 „Сакар”, BG0000578 „Река Марица”, 

BG0000217 „Ждрелото на река Тунджа”, BG0002021 „Сакар”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявения Общински план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение на 



община Свиленград за периода 2014-2020 г., преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на плана и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, 

при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми 

незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


