Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 9 - EO /2012 г.
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС), представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя
Община Тунджа, гр.Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, съгласно чл. 14 ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4, чл. 8
т. 2, чл. 37 ал. 3 и 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 и представено становище от
Регионална здравна инспекция гр. Ямбол
Р Е Ш И Х:
да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите
на опазване в защитените зони на Програма 2011 -2020 за „Енергия от възобновяеми
източници, енергийна ефективност и устойчив транспорт” при прилагането на която
няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и
човешкото здраве, и няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитените зони Натура 2000
Възложител: Община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1
Характеристика на програмата:
Програма 2011 -2020 за „Енергия от възобновяеми източници, енергийна
ефективност и устойчив транспорт” на община „Тунджа” е разработена в съответствие
изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от ВЕИ . Програмата е в
пряка връзка с одобрения ОУП на Община „Тунджа”, одобрен с решение на ОбС № 228
от протокол № 16/16.12.08г. Програмата формулира мерки и политики за насърчаване
използването на ВЕИ и има за цел да оцени състоянието на използваните ВЕИ в
общината, ускореното им въвеждане в следващия десетгодишен период с цел достигане
на устойчиво енергийно развитие. Използването на Енергията от ВЕИ по Директива
2009/28/ЕО е насочена към развитието на следните направления: използване на биомаса
за отопление и производство на електрическа и топлинна енергия, използване на
геотермални ресурси, изпозване на електроенергията, произведена от ветровите
генератори, използване на енергията на слънцето, чрез изграждане на соларни
термични и фотоволтаични паркове. Програмата предвижда прилагането на следните
мерки:
1. Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната
ефективност на общинския сграден фонд – повишаване на енергийната
ефективност в общинските сгради и така ще се намали консумацията на енергия
с 710 MW h годишно, ще се оптимизират бюджетните разходи, ще се намалят
емисиите на CO2 , ще се удължи експлоатационния срок на сградите; обновяване
на уличното осветление, подмяна на старите живачни и натриеви лампи с LED
лампи
2. Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на
общината – реновация на жилищния сграден фонд

3. Въвеждане на управление на енергията на територията на общината – създаване
на общински институции и кадри по енергийна ефективност; проучвания на
потенциала за енергийна ефективност в общината и на възможностите за
неговото оползотворяване; мобилизиране на обществена подкрепа за
изпълнение на енергийната програма на основата на широко партньорство с
бизнеса и организации на гражданско общество.
4. Потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта- биогорива и
електрическа енергия.
Целите на програмата за действие 2011-2020 г. на община Тунджа за енергия от ВЕИ
,енергийна ефективност и устойчив транспорт са:
1.
насърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от
възобновяеми източници;
2.
насърчаване на производството и потреблението на газ от възобновяеми
източници;
3.
насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми
източници за нуждите на транспорта;
4.
създаване на стимули за развитие на преносната и разпределителната
електрически мрежи, топлопреносната, газопреносната и газоразпределителните
мрежи, позволяващо развитие на производството на енергия от възобновяеми
източници;
5.
осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица, участващи в
процеса на производство и потребление на електрическа, топлинна енергия и/или
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и на производство и
потребление на енергия от възобновяеми източници за нуждите на транспорта;
6.
създаване на условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна
политика, и икономически растеж чрез внедряване на нови високи технологии и
иновации;
7.
създаване на условия за постигане на устойчиво развитие на регионално и
местно ниво;
8.
повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
чрез производство и потребление на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за
охлаждане от възобновяеми източници, както и на потреблението на енергия от
възобновяеми източници за нуждите на транспорта;
9.
сигурност на енергийните доставки;
10.
опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата.
Програмата на община Тунджа за 2011-2020г.:
1. включва анализ на настоящото състояние на енергийното потребление и
прогноза за бъдещото енергийно развитие;
2. формулира цели за оптимално енергийно оползотворяване на достъпния
потенциал на ВЕИ в Община ТУНДЖА ;
3. дефинира необходимите мерки и въздействия за насърчаване на използването на
различните видове ВЕИ в условията на нарастване на БВП;

4. идентифицира бариерите и предлага съвкупност от механизми (включително
финансови) за провеждане на Общинската политика чрез интегрирането й в
общата политика за икономическо и социално развитие на ЕС .
Планът формулира мерки и политики за насърчаване използването на ВЕИ след като
оценява:
1. състоянието на използването на ВЕИ в Община Тунджа,
2. необходимостта от ускореното въвеждането на ВЕИ в следващия десетгодишен
период,
3. съвместното влияние на подобряването на Енергийната Ефективност и
разширяването на използване на ВЕИ от гледна точка на достигане на устойчиво
енергийно развитие.
Мотиви:
1. Програма 2011-2020 на община Тунджа за „Енергия от възобновяеми източници,
енергийна ефективност и устойчив транспорт” се изготвя в изпълнение на
европейското законодателство в областта на околната среда и прилагането й ще
доведе до подобряване състоянието на компонентите на околната среда.
2. Програмата е съобразена с Енергийната стратегия на Република България до
2020 г.,, която е съгласувана със Становище по ЕО № 3-2/2010г. на министъра
на околната среда и водите.
3. Програмата за енергийна ефективност ще допринесе за устойчиво енергийно
развитие на общината, и ще доведе до забавяне на процеса на изчерпване на
природните енергийните ресурси; и стимулиране на инвестициите за енергия от
ВЕИ.
4. Програмата ще допринесе за постигане на устойчиво енергийно развитие и
подобряване на показателите на околната среда, тъй като същата е съобразена с:
Рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г.,
и ратифицирана от България на 16 март 1995 г.; Протокола от Киото,
ратифициран през 2002 година
5. Предвижданията на Програма 2011-2020 за „Енергия от възобновяеми източници,
енергийна ефективности устойчив транспорт” съобразяват и не противоречат на
европейските и национални стратегически планови документи, поставящи цели за
опазване на околната среда.
6. Предвидените мерки в програмата на общината свързани с насърчаване на
eнергийна ефективност, развитие на ВЕИ и замяна на използваните
традиционни горива за нуждите на транспорта с алтернативни от ВЕИ
/биогорива/, които ще доведат до спестяване на емисии на парникови газове в
атмосферата
7. Реализирането на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ като цяло не е
свързано със значителни въздействия върху околната среда (не се емитират
вредни вещества в почви, води, атмосферен въздух).

8. Предвид големия брой проекти, включени н общинската енергийна програма,
съществува вероятност предвижданията й да засегнат както защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии(ЗЗТ), така и защитени зони
съгласно Закона за биологичното разнообразие(ЗБР). Извършена е проверка за
допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС, при която се
установи, че програмата е допустима при съобразяване на произтичащите от нея
планове, програми , проекти и инвестиционни предложения спрямо:
- Режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите
заобявяването им и с утвърдените планове за управление;
- Режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР
9. Съгласно извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по
смисъла на чл. 37, ал. 3 от наредбата за ос, Програма 2011- 2020 за „Енергия от
възобновяеми източници, енергийна ефективност и устойчив транспорт” на Община
Тунджа няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните мотиви:
- мерките и мероприятията залегнали в програмата са насочени към замяна на
горивната база, изгаряне на алтернативни горива, изграждане на когенеративни
инсталации, реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура,
повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради на територията
на общината, обновяване на уличното осветление, подготовка на кадри, които
няма да доведат да значителни отрицателни въздействия върху територии от
мрежата Натура 2000.
10. В резултат от прилагането на програмата се очаква благоприятно въздействие
върху компонентите на околната среда, включително опазване и възстановяване
на биологичното разнообразие. 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.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Ямбол ( с изх .№ АК05-89/30.03.2012г.) прилагането на програмата няма да доведе до възникване на
риск за човешкото здраве.
12. Реализирането на предвижданията на програмата не предполага трансгранично
въздействие върху околната среда на друга държава.
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Инвестиционни предложения планове или проекти, произтичащи от програма
2011-2020” Енергия от възобновяеми енергийни източници, енергийна
ефективност и устойчив транспорт” за които се изисква ОВОС/ЕО( по реда на
глава шеста на ЗООС) и/или оценка на степента на въздействие с предмета и
целите на опазване на защитени зони(по реда на ЗБР), да се одобряват по реда
на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от
компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от

извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани
в съответния акт.
2. За местоположението на всеки нов обект да бъдат предложени и разгледани
варианти, съобразени с режимите за ползване на защитени територии и
защитените зони.
Настоящото решение 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 служи като основание за отпадане
на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на програмата, на възложителя или на някои от обстоятелствата,
при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител
трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на
измененията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния
кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен
съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.
20.06.2012г.
ИНЖ.ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ Стара Загора

