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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 05 - ЕО/2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  

 
На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), съгласно чл. 14, ал. 
1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и 
по представената от Възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от същата наредба, чл. 37, ал. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. 
дв. бр.3 от 11 Януари 2011г. изм. и доп. дв. бр. 94 от  2012г), представента информация и документация от Община 
Свиленград  

 
Р Е Ш И Х 

 
да не се извършва екологична оценка на Общинската стратегия (Програма) за насърчаване използването на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 
2014-2020 г., при прилагането на който няма няма вероятност да се окаже значително въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве 
 
Възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул. България 32 
 адрес: бул. България № 32, Р.България 6500, гр. Свиленград, област Хасково 
 
Характеристика на плана: 

Общинска стратегия (програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г. е разработена съгласно 
нормативната уредба - Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата 
/отм.03.05.2011/ и Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011), която регламентира 
съдържанието и обхватът. 

Общинската стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и 
алтернативни енергийни източници на община Свиленград ще отразява общата държавна политика за насърчаване 
оползотворяването на ВЕИ в България и ще обхваща периода 2014-2020 г. Стратегията по характер е „секторна”. С 
нея са формулирани дългосрочни стратегически цели и са определени приоритети на общината за ускоряване 
прилагането на икономически целесъобразни проекти. 

Главна стратегическа цел на Стратегията е: 
Създаване на устойчив модел и развитие на енергийната инфраструктура за производство и потребление 

на енергия с балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на 
съвременни енергийни и информационни технологии. 

За реализирането на главната стратегическа цел в областта на ВЕИ се предвижда изпълнението на 
следните проекти и дейности в следните приоритетни направления: 

Приоритет 1 – Намаляване на консумацията на енергия от конвенционални източници в общинския сектор 
чрез използване на ВЕИ, същият изцяло е насочен към общинския сектор ще допринесе за намаляване разходите 
на горива и енергия, които се планира да бъдат намалени с 5% годишно. От друга страна приоритетът има и пряко 
отражение върху качеството на околната среда и в частност намаляване емисиите от СО2, с което се очаква да 
бъде постигнат един траен екологичен ефект на територията на общината. Заедно с това ще бъде подобрен 
комфортът на обитаване в обновените сгради, което се очаква да рефлектира и върху качеството на предлаганите 
услуги от общинска администрация. За реализация на тази политика основната интервенция ще бъде насочена към 
инсталиране на фото соларни инсталации за генериране на електричество от общинския сектор – основно сгради и 
улично осветление. 

Приоритет 2 – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор е насочен към намаляване 
на консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ. С реализацията на приоритета се очаква 
намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 3 % годишно, като в същото време ще бъде 
подобрен комфортът на обитаваните жилищни сгради. В рамките на Специфична цел 2 се предвижда 
организирането на общински информационни кампании за насърчаване използването на ВЕИ в жилищни сгради, 
разясняването на икономическите и екологичните ползи. Заедно с това ще бъде предоставяна своевременна 
информация на жителите за възможните финансови схеми за реализиране на частни проекти за ВЕИ.  
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В рамките на приоритета ще бъде оказвана и техническа помощ за осъществяване на проекти за инсталиране на 
термо и фото соларни колектори на жилищни сгради. Реализирането на Приоритет 2 ще създаде една добра среда 
за стимулиране производството на ВЕИ в частния сектор, в следствие на която ще бъдат и редуцирани 
въглеродните емисии изхвърляни от частния сектор. 

Приоритет 3 – Инвестиции в съоръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ е насочен към 
стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината. Със стимулирането на 
бизнеса да инвестира в изграждането на ВЕИ мощности на територията на общината се цели: 

- Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране във ВЕИ мощности; 
- Създаване на информираност сред инвеститорите; 
- Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ. 
За реализацията на тези цели се предвижда да бъдат организирани информационни кампании за 

популяризиране на източниците за финансиране на ВЕИ проекти сред инвеститорите и привличане на инвеститори, 
включително създавайки ПЧП. Усилия следва да бъдат положени в изграждането на фотоволантични паркове на 
територията на общината Свиленград, за което съществува ресурсна обезпеченост и благоприятни климатични 
условия. 

Приоритет 4 – Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, вкл. ВЕИ е 
насочен към изграждане на административен на капацитет в областта на ВЕИ. В рамките на Специфична цел 4.1. 
се предвижда да бъдат обучени общински ръководители и специалисти за работата в общинска администрация в 
областта на ЕЕ и ВЕИ. Въвеждането на енергиен мениджмънт и система за мониторинг и контрол в областта на 
ВЕИ също е важна предпоставка за целенасоченото и ефективно изпълнение на общинската политика в областта 
на ВЕИ. В тази връзка се предвижда да бъде въведена процедура и правила за управление на разходите на 
енергия в общинските обекти и да бъде изградена компютърна система за наблюдение, отчитане и контролиране на 
потреблението на енергия в общинските обекти. 
Въз основа на представената от община Свиленград информация за общинската стратегия (програма) за 
насърчаване използването на ВЕИ и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-
2020г., няма планирани интервенции, проекти и дейности, които се предвижда да бъдат реализирани в рамките на 
защитени територии и защитени зони по Натура 2000 в териториалния обхват на община Свиленград. 
Настоящата стратегия попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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.) 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта й с предмета и целите на опазване на горе цитираните 
защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е 
проведена през процедурата по Екологична оценка. 
 

МОТИВИ: 
 

1. Общинската стратегия (програма) за насърчаване използването на ВЕИ и алтернативни енергийни 
източници на община Свиленград за периода 2014-2020г. се изготвя в съответстиве с националното и 
европейско законодателство в областа на околната среда. 
 

2. Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен 
инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за 
реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за 
осъществяване на местно устойчиво развитие. 
 

3. С общинската политика за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ на община 
Свиленград ще даде възможност да се изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от 
ВЕИ и ще подобри енергийната ефективност в общината. В частност, това ще допринесе за намаляване на 
въглеродните емисии в общината, както и предотвратяването на замърсяване на въздуха. 
 

4. Приоритетите на програмата са определени по метода на целевите групи. Целевите групи обединяват 
крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията. Този метод се основава на 
постепенно пресяване на възможните обекти за въздействие и избор на приоритети, като по този начин се 
пестят ресурси от време и средства. Методът на приоритетните целеви групи е обективен и надежден. В 
община Свиленград към момента е събрана информация за общинските целеви групи по сектори: 
администрация - общински сгради, образование – училища, детски градини (ЦДГ и ОДЗ), здравни 
заведения, улично осветление, социални дейности, личен сектор и бизнес сектор. 
 

5. Разработената общинската стратегия за насърчаване използването на ВЕИ и алтернативни енергийни 
източници на община Свиленград за периода 2014-2020г. е съобразена с Националния план за действие за 
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енергията от възобновяеми източници 2011-2020г. (НПДЕВИ) и съответно със Становище по ЕО № 1-
2/2012г. на МОСВ или по конкретно с постановените в него мерки и условия за предотвратяване, 
намаляване или възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането 
на НПДЕВИ. 
 

6. Съгласно становище на РЗИ Хасково, реализацията на Общинската стратегия (програма) за насърчаване 
използването на ВЕИ и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020г 
няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 
 

7. Според представената информация с вх № 341/29.07.2014г. Общинската стратегия (Програма) за 
насърчаване използването на ВЕИ и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 
2014-2020г. и внесената допълнителна информация с вх. № 341 (4)/10.09.2014г. няма планирани 
интервенции, проекти и дейности, които се предвижда да бъдат реализирани в рамките на защитени 
територии и защитени зони по Натура 2000 в териториалния обхват на община Свиленград.  
 

8. На територията на община Свиленград попадат части от 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;  
В община Свиленград са обявени следните защитени територии: 

 Защитена местност "Лозенски път", обявена със Заповед № 294/28.04.1980г.на КОПС с цел 
опазване на находище на блатно кокиче и намаляване на площта със Заповед №РД-
257/17.07.1995г. на МОСВ в землището на гр.Свиленград;  

 Защитена местност "Находище на Наделенолистно великденче", обявена със Заповед № РД-
17/11.01.2013г. на МОСВ с цел опазване на растителен вид Наделенолистно великденче и 
неговото местообитание в землището на с.Щит, общ.Свиленград;   

 Природна забележителност "Дервишка могила", обявена със Заповед № 1187/19.04.1976г. с цел 
опазване на скални образувания в землище с.Дервишка могила, общ.Свиленград; 

 Природна забележителност "Находище на див божур", обявена със Заповед № 1187/19.04.1976г. с 
цел опазване на находище на див божур в землище с.Костур, общ.Свиленград; 

 Природна забележителност "Калето", обявена със Заповед № 1187/19.04.1976г. с цел опазване на 
скални образувания в землище с.Мезек, общ.Свиленград. 

 
9. Общинската стратегия (Програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г. подлежи на 
оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона, по реда 
на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС. 
 

10. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид 
характера и местоположението на предвидените в стратегията дейности и въз основа на критериите по 
чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така 
изготвената Общинска стратегия за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) и алтернативни енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020г., няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони, поради следните мотиви: 

 изготвената стратегия обхваща цялата територия на община Свиленград, но предвидените в нея 
дейности няма да засягат защитените територии и зони или техни ключови елементи. В тази 
връзка не се очаква същите да доведат до загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания и местообитания или популации на видове спрямо първоначалното им състояние, 
както и до увеличаване безпокойството на видове, предмет на опазване в зоните. 

 предвидените в стратегията дейности са съобразени със Становище по екологична оценка №1-
2/2012г. на МОСВ. 
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11. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили писмени 
възражения, бележки и предложения по документацията за програмата. 

 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА: 
 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Общинската стратегия 
(Програма) за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и алтернативни 
енергийни източници на община Свиленград за периода 2014-2020 г., попадащи в обхвата на Приложение 
№ 1 и № 2 към ЗООС или извън тях и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за 
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени 
само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 
извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището. 

 
Насоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията 

на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание 
за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.  

 
При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – 
Хасково до 14 дни след настъпване на измененията. 

 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред Министъра на 
Околната среда и водите в 14-дневен срок. 

 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 
 
 
Дата: 18.09.2014 г. 


