ОБОБЩЕНА СПРАВКА
по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за
извършване на екологична оценка на планове и програми
на Националния план на действие за енергията от
възобновяеми източници
1.

Съответствие на Плана с основните резултати и препоръки от документацията
по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията
в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ)
обхваща периода 2010 - 2020 г. и включва цели за производството на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници
(ВИ) в транспорта до 2020 г.
Националният план е документ, поставящ общата рамка на развитие на сектора в
дългосрочна перспектива в съответствие с целите и приоритетите в енергийната политика
на ЕС. Съответно Докладът за екологичната оценка (ЕО) на НПДЕВИ има за цел да постави
рамката за оценка и съобразяване развитието на този сектор с въздействието върху
компонентите на околната среда.
Във връзка с горното, предвидените мерки и условия за предотвратяване,
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни
последствия от прилагането на Плана, заедно с предложените мерки за наблюдение и
контрол при прилагане съответстват на нивото на документа.
Цялостното въздействие от изпълнението на Плана се очаква да бъде положително
върху компонентите на околната среда и да доведе до подобряване качеството на живот
на населението в страната. Очакваният екологичен ефект е свързан с:
- Принос към намаляването на емисиите и концентрациите на вредни вещества в
атмосферния въздух и водите;
- Подобряване на енергийния микс и увеличаване дела на нисковъглеродна
енергия;
- Ограничаване отрицателното въздействие върху околната среда;
- Подобряване качеството на средата за живеене в страната.
Постигането на заложените цели до 2020 г. ще се реализира при условие на
стриктно изпълнение на предложените в Становището по екологичната оценка мерки и
условия, които са включени в тяхната цялост в окончателния вариант на Националния
план.
На основание чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, поради получени повече от две мотивирани
негативни становища по Доклада за ЕО в рамките на обществените консултации се
проведе общественото обсъждане.
В резултат от обществените консултации и общественото обсъждане на Доклада за
ЕО са получени 54 становища от държавни институции, неправителствени и бизнес
организации.
На основание чл. 87, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда извършителят
на Докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост е отразил в Докладите част
от получените бележки в рамките на консултациите. За неотразените в Докладите
бележки, извършителят е представил аргументите на експертите, изготвили Докладите в
Справка от проведените консултации на Докладите за екологична оценка и за оценка на
съвместимост на Плана (Приложение № 24 към Доклада за ЕО).
Препоръчаните в резултат на проведените консултации условия и мерки за
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от прилагането на Плана са съобразени и по подходящ начин
са отразени в съответните приоритети на документа.

2.

Съответствие на Плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива за
постигане целите на плана

В Доклада за ЕО на Националния план са взети предвид четири алтернативи за
развитието на сектора:
•
Нулева алтернатива: Продължение на настоящите процеси и тенденции на
развитие на ВЕИ сектора, без прилагане на Националния план;
•
Алтернатива 1: Развитие на сектора при условие, че се прилагат мерките и
дейностите, предложени в Националния план, при „сценарий за допълнителна енергийна
ефективност”;
•
Алтернатива 2: Развитие на сектора, при условие, че се прилагат мерките и
дейностите, предложени в Националния план, при „сценарий за сравнение”;
•
Алтернатива 3: Развитие на сектора, при условие, че се прилагат мерките и
дейностите, предложени в Националния план при „сценарий за допълнителна енергийна
ефективност”, както и мерките препоръчани в ЕО.
В Становището по Екологичната оценка е указано, че Алтернатива 3 единствено е
съвместима с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Планът съответства с предложената Алтернатива, тъй като постигането на
задължителната национална цел от 16 % дял на енергията от ВИ в брутното крайно
потребление на енергия до 2020 г. е разгледана при прогноза за брутно крайно
потребление на енергия по видове енергия в Р България за периода от 2010 до 2020 г.
при отчитане на резултатите от мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване.
Този сценарии съответства на заложените количествени индикатори. За постигане на
целите в Плана са предвидени подходящи политики и мерки за насърчаване
производството на енергия от ВИ, при отчитане на въздействието от подобряване на
енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии.
Предвидените в НПДЕВИ цели и мерки за постигането на задължителната
националната цел от 16 % дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на
енергия, заедно с предложените в Становището по екологичната оценка мерки и условия
за
предотвратяване,
намаляване
или
възможно
най-пълно
отстраняване
на
предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на НПДЕВИ и мерките за
наблюдение и контрол при прилагане на НПДЕВИ са допустими за осъществяване,
предвид изискванията за опазване на околната среда. Регулирането и стимулирането на
развитието на ВЕИ в България е цел, която има благоприятно въздействие върху околната
среда. Цялостното въздействие на НПДЕВИ, с прилагането на предложените в
Становището по екологичната оценка мерки за отразяване в окончателния вариант на
НПДЕВИ, заедно с мерките, които да се имат предвид при прилагането на НПДЕВИ, се
очаква да бъде положително, поради произтичащите от осъществяването на Плана
комплексни и дългосрочни положителни резултати при осигуряване на устойчив преход
към ниско въглеродна икономика, основана на широко използване на възобновяеми
енергийни източници. Тези резултати, както и останалите дейности и въздействия по
отношение на околната среда, имат общонационален характер и мащаби, а също така и
трансгранично въздействие, вследствие очакваното значимо намаляване на емисиите от
парникови газове. Това в голяма степен обуславя и голямото значение, което пълното,
ефективно и екологосъобразно прилагане на НПДЕВИ ще има за подобряването на
енергийното и екологичното състояние в страната.

3.

Степента, в която условията и мерките от Становището по екологичната
оценка са предвидени в Плана

Условията и мерките, произтичащи от Становището на Министъра на околната
среда и водите по Екологичната оценка на Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници са отразени напълно в проекта, на документ, който ще бъде
внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет на Р България и съответно ще
премине през съгласувателна процедура по чл. 32, ал. 3 от УПМСНА.

Мерките и условията от Становището са включени като отделно приложение и в
пояснителната част към мерки 3, 5, 8, 16, 17, 20 и 25 от Раздел „Планирани мерки” на
НПДЕВИ.
По този начин няма да бъде нарушена структурата на вече приетия от ЕК Проект на
Национален план.

