
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 127-ЕО/ . / 0  i
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), чл. 14, ал.2 
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. 3 и ал.4 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 
(Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД -  
2354(2) от 25.08.2022г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с 
изх. № 10-283-1/08.09.2022 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10- 
847/А1/08.09.2022г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Програма за енергийна ефективност на Община 
Приморско 2021-2025г.“.

възложител: Община Приморско

Характеристика на програмата:
Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025г. се разработва в 

съответствие с:
1. Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата от 1992 г.; Протокола от Киото, 1997 г. 

и Парижко споразумение от 19.10.2016 г.;
2. Дългосрочна стратегия по отношение на климата в Европа до 2050 г.;
3. Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за 

изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива (ЕС) 2018/2001 
на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници;

4. Рамка по климата и енергетиката на ЕС за 2030 г.;
5. Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.;
6. Закон за енергийната ефективност;
7. Закон за енергетиката;
8. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата;
9. Национален план за действие но енергийна ефективност 2014-2020 г.;
10. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
11. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за 2030 

г., приета с Решение № 621 от 25.10.2019 г.;
12. Национален интегриран план „Енергетика и климат“ за периода 2021-2030 г.;
13. План за енергийна ефективност на област Бургас;
14. План за интегрирано развитие на община Приморско за периода 2021-2027 г.;
15. Подзаконови нормативни актове.
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Основната цел на Община Приморско 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, както и 
повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в публичния сектор, 
повишаване дела на използвана енергия, произведена от възобновяема енергия в жилищния сектор, 
насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни предприятия.

Реализирането на Програмата за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025 г. 
ще доведе до намаляване разходите в бюджета на общината и нейните граждани; намаляване 
вредните емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата; подобряване 
параметрите на околната среда; намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на 
енергията и горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 
домакинствата; рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 
енергийни ресурси; създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 
услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения.

Общинската програма отговаря на националните приоритети за реализация на енергоспестяване 
и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Обхвата на Програмата за енергийна ефективност 
2021-2025 г. на община Приморско обхваща общинския сграден фонд, поддържането на уличното и 
парковото осветление, ползването на ВЕИ, предоставянето на услуги и познания на населението 
относно енергийната ефективност. За реализацията на Програмата за енергийна ефективност на 
община Приморско 2021-2025 г. са определени цели и дейности, които са заложени за 4-годишен 
период на действие. Дейностите са свързани с прилагането на мерки, целящи намаляване на 
консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на 
информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното използване на 
енергията и възможностите за оползотворяване на възобновяемата енергия.

„Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 2021-2025г.“ попада в обхвата на т. 
5.1. на Приложение № 2 към чл.2, ал.2, т. 3 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

На територията на община Приморско са разположени части от следните защитени зони:
- 33 BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
530/26.05.201 Ог. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.49/201 Ог.) и Заповед №РД- 
563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, 
бр.67/2014г.);
- 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-1042/17.12.2020г. 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 
30.07.202Н. (обн., ДВ, бр.64/ 03.08.2021г.);
- 33 BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, 
бр. 13/16.02.2021г.);
- 33 BG0000143 «Караагач» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
приета е РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. е РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, 
бр.67/13.08.2021г.);
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- 33 BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
приета с РМС № 122/ 21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/ 
08.11.201 Зг.) и РМС № 588/06.08.2021г. (ДВ, бр.67/13.08.2021г.)

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

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 (обн. 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 е. 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.);

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.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се 
установи, че „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 
2021-2028г.“ с възложител: Община Бургас е допустима при съобразяване на произтичащите от тях 
ППП/ИП с:

Режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването им и с утвърдените Планове за управление (ако има такива);

Режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и Плановете за 
управление (ако има такива);

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, г.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по 
оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която 
съгласно чл.37, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която „Програма за енергийна ефективност на Община 
Приморско за периода 2021-2025г.”, при спазване на допустимостта на всеки от ППП/ИП 
произтичащ от него, считам че 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 следните:
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МОТИВИ:

1. Планът представлява стратегически документ, свързан с пррилагането на мерки, целящи 
намаляване на консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи 
подобряване на информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното 
използване на енергията и възможностите за оползотворяване на възобновяемата енергия. На този 
етап не са посочени инвестиционни прсдложения/ППП е .конкретно местоположение и потенциално 
въздействие върху околната среда.

2. Разработената програма не влиза в конфликт с предмета и целите на опазване на 
консервационно значими видове и местообитания в защитени зони от Националната екологична 
мрежа Натура 2000. В резултат от прилагането на ПУО се очаква благоприятно въздействие върху 
опазването и възстановяването на биологичното разнообразие.

3. Със Становище на Директора на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-283-1 от 
08.09.2022г., се приема представената програма, при условие, че при реализиране на предстоящите 
проекти, включени в същата се спазва действащата в страната нормативна база.

4. Съгласно Становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10- 
847/А1/08.09.2022г., реализацията на „Програма за енергийна ефективност на Община Приморско 
за периода 2021-2025г.“ няма вероятност да окаже значително въздействие върху водите и водните 
екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна 
уредба, както и при съобразяване е действащите планове за управление на водите -  ПУРБ и ПУРИ, 
вкл. и описаните в цитираното становище.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от „Програма за 
енергийна ефективност на Община Приморско за периода 2021-2025г“, попадащи в обхвата на 
Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на 
чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 
зони и могат да бъдат одобрени 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, изискванията и мерките разписани в 
решението/становището/писмо.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на Басейнова Дирекция „Черноморски 
район“ с изх. № 05-10-847/А1/08.09.2022г., копие от които се прилагат към придружителното 
писмо за предоставяне на настоящото решение.

3. Да се спазва условието, заложено в становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с 
изх. № 10-283-1 от 08.09.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-127-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на на „Програма за енергийна ефективност на Община 
Приморско 2021-2025г.“, с възложител: Община Приморски 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.
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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.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от 
съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и 
водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

\  Ь  1\ /

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА 
И. Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУР
Заповед М  1080/21.09.2022г. на Мин 
на околната среда и водите
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