
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Решение № БС-12-ЕО/ 30< 0 / «

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 ог Закона за опазване на околната среда (ЗООС). чл. 
14, ал.2 и ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР), чл. 37, ал. 5 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), представена писмена 
документация по чл. 10 от Наредбата за ОС, представена писмена документация, съгласно 
чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-2355(2) от 24.08,2022 г., както и получени становища от 
Регионална здравна инспекция-Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-282-1/31.08.2022 г. и от 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е изх. № 05-10-845/А1/30.08.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Дългосрочна програма за насърчаване 
използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Приморско ( 
ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г.“ с

възложител: ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Характеристика на програмата:
Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Приморско 2021-2030 г. е разработена на основание чл. 10 
от Закона за енергията от възобновяеми източници, с цел насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива. Реализацията на този процес се постига 
чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения на общината. 
Определени са и основните подцели на програмата:

^  Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и 
частния сектор;

J  Осигуряване на пълна или частична енергийна независимост на общината;
S  Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване на разходите за енергия;
/  Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на заетостта;
S  Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ мощности и 

енергийна ефективност;
S  Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината;
S  Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда;
^  Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии;
^Повишаване на квалификацията на общинските служители, с цел изпълнение на 

проекти, свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;
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^Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и 
публичния сектор, какго и сред гражданите, във връзка с възобновяемите енергийни 
източници.

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, 
вятърна енергия и геотермална енергия. Изготвянето и изпълнението на Общинската 
дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива 
на Община Приморско са важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната 
енергийна и екологична политики. Програмата за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници на територията на общините е в пряка връзка с Програмата за 
енергийна ефективност. В отговор на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие за изготвяне на общински програми и с цел насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива се предвижда съчетаване на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност с производство и потребление на енергията от възобновяеми 
източници.

С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 
намаляване на вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се 
икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси са 
формулирани и следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ, при 
непрекъснатият диалог между местното управление и населението:

/  Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в 
бизнеса и домакинствата;

S  Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници;

S  Развитие на енергийно ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за 
създаване на устойчив икономически растеж.

Териториалния обхват на ДПНИЕВИБ включва цялата територия на общината -  
землищата на градовете Приморско и Китен и 4-те села Веселие, Ново Паничарево, 
Писменово и Ясна поляна.

На територията на община Приморско са разположени следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- Резерват „Ропотамо“, намиращ се в землището на гр. Приморско, обявен със заповед 
№318/07.05.1992 г. (обн. в на МОС, (ДВ, бр. 41/1992 г.), промяна в режима със заповед № 
РД-686/21.09.2006 г. на МОСВ ((обн. в ДВ, бр.85 от 2006 г.)

- Поддържан резерват „Вельов вир“ (Водните лилии), намиращ се в землището на гр. 
Приморско, обявен като резерват със заповед №2080/24.07.1962 г. на ГУГ, (обн. в ДВ, бр. 
71/1962 г,), прекатегоризиран в поддържан със заповед № 381/15.10.1999 г. (обн. в ДВ, бр. 
97/1999 г.), утвърден План за управление със заповед № РД-865/30.12.2015 г. (обн. в ДВ, бр. 
8/2016 г.) и двете на МОСВ;

- Защитена местност (ЗМ) „Беглик Таш-Ропотамо“, намираща се в землището на гр. 
Приморско, обявена със заповед № 318/7.05.1992 г. на МОС (обн. в ДВ, бр. 41 от 1992 г.), 
прекатегоризирана със заповед № РД-664/ 22.08.2012 г., на МОСВ (оби. в ДВ. бр. 70/2012), 
изменена със Заповед № РД-105/ 05.02.2013 г. на МОСВ (обн. в ДВ. бр. 19/2013);

- ЗМ „Блатото Стомополу“, намираща се в землището на гр. Приморско, обявена със 
заповед №332/ 16.05.1991 г. на МОС (ДВ, бр. 43/1991 г.);

- ЗМ „Мурватска река“, намираща се в землището на с. Веселие, обявена със заповед 
№РД-927/28.12.2007 г. на МОСВ, (обн. в ДВ, бр. 8/2008 г.)

- ПЗ „Маслен нос“, намираща се в землището на гр. Приморско, обявена със заповед 
№4051/29.12.1973 г. на МГОПС, (обн. в ДВ, бр. 29/1974 г.);
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- ПЗ ..Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла'*, намираща се в землището на гр. 
Приморско, обявена със заповед №2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС. (обн. в ДВ, бр. 
3/1985 г.);

- ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, намираща се в землището на гр. Приморско, 
обявена със заповед №2109/20.12.1984 г. на КОПС при МС, (обн. в ДВ. бр. 3/1985 г.).

На територията на община Приморско са разположени части от следните защитени зони:
- 33 BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.49/2010 г.) и Заповед 
№РД-563/22.07.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване 
(ДВ, бр.67/2014 г.);

- 33 BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№РД-82/03.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 14/2009 г.);

- 33 BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и 
водите (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на 
Министерски съвет № 564 от 30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр.64/ 03.08.2021 г.);

- 33 BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и 
водите (обн., ДВ, бр.13/16.02.2021 г.);

- 33 BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.), изм. с РМС № 588/06.08.2021 
г. (ДВ. бр.67/13.08.2021 г.);

- 33 BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, приета с РМС № 122/ 21.09.2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013 
г. (ДВ, бр.97/ 08.11.2013 г.) и РМС № 588/06.08.2021 г. (ДВ, бр.67/13.08.2021 г.).

При извършена проверката за допустимост по смисъла на чл. 37, ат. 2 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) се установи, че ДПНИЕВИБ на Община Приморско за периода 2021-2030 
г. е допустима при съобразяване на произтичащите от нея ППП/ИП с режимите на 
защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и Плановете за 
управление (ако има одобрени) и с режимите на защитените зони, определени със 
Заповедите за обявяването им и Плановете за управление (ако има такива).

Периодът за изпълнение на действието на програмата е 2021-2030 г. ( десет години).
Кметът на общината организира наблюдението на ДПНИЕВИБ. Основният инструмент 

за наблюдение и оценка на реализацията на програмата е годишният доклад, подготвян в 
началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и 
контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения 
документ за одобрение от общинския съвет.

Наблюдението и отчитането на Общинската дългосрочна програма 2021-2030 г. за 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се извършва от 
Общински съвет Приморско, който определя достигнатите нива на потребление на енергия 
от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на 
програмата, пред Областния управител и Изпълнителния директор на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие.

ДПНИЕВИБ на Община Приморско за периода 2021-2030 г. попада в обхвата на чл. 2, 
ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП и в тази връзка за програмата е проведена процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по реда на цитираната наредба.

ДПНИЕВИБ на Община Приморско за периода 2021-2030 г. подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и същата е
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проведена през процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
Екологична оценка.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея 
е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 
зони в разглеждания обхват, съгласно която програмата няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

1. ДПНИЕВИБ за 2021-2030 г. на община Приморско е част от системата на документи 
за стратегическо планиране и програмиране в областта на енергетиката. Мерките и 
дейностите в Общинската програма се определят от целите и приоритетите на общината за 
устойчиво енергийно развитие и е в съответствие с Интегриран план в областта на 
енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г.; Национална стратегия за 
адаптация към изменението на климата и План за действие за 2030 г.

2. ДПНИЕВИБ за 2021-2030 г. на община Приморско е стратегически документ и се 
явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на 
територията на общината за осъществяване на местните политики. Той е разработен в 
съответствие с действащите нормативни изисквания на европейското, национално и местно 
ниво. Разработването се базира на налични данни, резултатите ог проведените проучвания, 
анализи на социално-икономическото развитие, оценка на екологичното състояние, както и 
анализ на възможностите за финансиране на планираните проекти и дейности. Програмата е 
изготвена в резултат на задълбочени анализи на територията на общината и с активното 
участие на заинтересованите страни, при което е постигната най-оптималната програма за 
реализация, което е основание да не се търсят алтернативи.

3. ДПНИЕВИБ за 2021-2030 г. на община Приморско определя основна цел с подцели, 
приоритетни области на развитие и мерки, в рамките на които общината има възможност да 
реализира конкретни инвестиционни предложения.

4. При разработването на настоящата ДПНИЕВИБ са взети под внимание специфичните 
цели, заложени в Програмата за енергийна ефективност на Община Приморско. Предвижда 
се съгласувана реализация и управление на дейностите по двата документа. С оглед 
постигане на максимална съгласуваност с целите и приоритети за развитие на Община 
Приморско, настоящата програма е разработена и в съответствие с Плана за интегрирано 
развитие на Община Приморско за периода 2021-2027 г.

5. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която „Дългосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Приморско за 
периода 2021-2030г.”, при спазване на допустимостта на всеки от ППП/ИП произтичащ от 
него, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените 
зони от мрежата Натура 2000, поради следния мотив:

- Планът представлява стратегически документ, свързан с дългосрочна програма за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорина на 
Община Приморско, като се насърчава използването на енергия от възобновяеми 
източници в публичния и частния сектор; осигурява се пълна или частична енергийна 
независимост на Общината; подобрява се качеството на енергийните услуги и се 
намаляват разходите за енергия; стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ 
и привличане на местни и чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на 
заетостта; постигане на икономически разтеж и устойчиво енергийно развитие на^
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общината; въвеждане на иновативни ВЕИ технологии и др. На този етап не са 
посочени инвестиционни предложения/ППП с конкретно местоположение и 
потенциално въздействие върху околната среда.

6. Съгласно становище на БДЧР е изх. № 05-10-845/А1/30.08.2022 г., реализацията на 
ДПНИЕВИБ община Приморско 2021-2030 г. няма вероятност да окаже значително 
въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, 
свързани с действащата нормативна уредба и при съобразяване с действащите планове за 
управление на водите -  ПУРБ и ПУРИ, при условия, заложени в настоящото решение.

7. Съгласно становище е изх. № 10-282-1/31.08.2022 г., РЗИ -  Бургас приема 
представената ДПНИЕВИБ община Приморско 2021-2030 г.. при спазване на условие, 
заложено в в настоящото решение.

8. С реализирането на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива на община Приморско (ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г. не 
се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария. В общината няма и в ДПНИЕВИБ не се 
предвижда изграждане на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.

9. Реализацията на ДПНИЕВИБ се очаква да допринесе за изпълнението на целите и 
изискванията на общностното законодателство в областта на околната среда. Програмата се 
очаква да окаже комплексно положително въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве, тъй като в нея са включени мерки, които допринасят за опазване на околната среда, 
както и за постигане на целите за ограничаване изменението и адаптация към изменението 
на климата.

10. От изпълнението на ДПНИЕВИБ община Приморско 2021-2030 г. не се очакват 
негативни трансгранични въздействия върху компонентите на околната среда.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За произтичащите от ДПНИЕВИБ община Приморско 2021-2030 г. планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения №1 и 
2 към ЗООС, да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези 
инвестиционни предложения, планове и програми или за други, както и за проекти, 
попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР (респективно Наредбата за ОС) да се 
проведат изискващите се процедури по оценка за съвместимостта им е предмета и целите на 
опазване на защитените зони. Одобряването на дейностите следва да се извършва само след 
положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС или писмо, постановено при условията 
на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, 
както и с условията и мерките, разписани в решението/становището/писмото.

2. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-282- 
1/31.08.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. Да се спазват условията и мерките, заложени в становища на БДЧР с изх. № 05-10- 
845/А1/30.08.2022., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне 
на настоящото решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67. ет.З, п.к.388 
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При промяна на възложителя, на параметрите на програмата, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от 
влизането му в сила не е одобрена съответната програма.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.133 на
Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИГ
Директор на РИ
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