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COD. PRATICA: 2008-001-649

MODULO DG1

РЕГИОНАЛНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание документа, отнасящ се до посочения в предмета въпрос и
последващото предложение на общинския съветник Марио Джованети,
взимайки предвид:
а) положителното становище за техническата и административната редовност,
дадено от отговорника за процедурата;
б) положителното становище от гледна точка на законността, изразено от
компетентния ръководител;
в) декларацията на ръководителя, че акта не води до тежести за сметка на
регионалния бюджет;
г) положителното становище на директора във връзка със съответствието на
предложения акт с насоките и целите, определени от дирекцията ;
На основание регионален закон от 1 февруари 2005 г., № 2 и изпълнителната
нормативна уредба;
На основание Вътрешния правилник на настоящия общински съвет,
С единодушно гласуване, изразено по установените от закона начини,
РЕШИ

1. Да приеме проучвателния документ и последващото предложение на
общинския съвет, заедно с предвидените становища и визи от вътрешния
правилник на общинския съвет, които се прилагат към настоящето решение,
като неразделна и съществена част, препращайки към съдържащите се в тях
обосновки;
2. Приема критериите и начините за провеждането на единната процедура,
предвидена от ал. 4 на чл.12 на Законодателно постановление №387/2003, както
е изменено и допълнено от чл.2, ал. 158, 161 и 174 на финансовия закон (бюджет)
за 2008 г., приложени към настоящето решение като неразделна и съществена
част, към които провинциите трябва да се придържат към разрешителните
процедури за изграждането и експлоатацията на съоръженията за производство
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
3. Решава, че общините трябва да пристъпят към определяне на административните
процедури за издаването на разрешителното само за подадените молби до 31
декември 2007;
4. Решава, че са включени в указанията, посочени в предишната точка 3 и молбите
за получаване на пропедевтични административни актове за предлагане на
молбата за издаване на единно разрешително, подавани до същата дата на
основание действащата нормативна уредба, преди влизането в сила на
финансовия закон (бюджет) за 2008;
5. Решава, че евентуалните подадени молби до общините на датата след 31
декември 2007 г. трябва да бъдат изпратени до компетентната провинция, която
пристъпва към съответното проучване;
6. Взима предвид, че на основание ал.10, чл.12 на Законодателно постановление №
387/2003 както е допълнено от чл.2, ал.158, буква h) от финансовия закон (бюджет)
2008, критериите и начините, предвидени от настоящия акт, ще бъдат след това
приравнени в резултат на издаването ръководството, на основание същата
алинея 10;
7. Отменя решение №1253 от 23 юли 2007 г., съдържащо "Ръководство за
провеждането на единната процедура на основание чл.12 от Законодателно
постановление №387/2003, отнасящо се до разрешителното за изграждане и
експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия,
захранвани от възобновяеми източници ";
8. изпраща настоящия акт, заедно с приложенията до провинция Перуджа и Терни, и
до всичките общини от региона;
9. Разпорежда цялостното публикуване на настоящия акт в Официалния бюлетин
на региона.
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СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛЧИК

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подписано от Франко Роберто Маурицио Сито

подпис на Карло Ливиантони

СЛЕДСТВЕН ДОКУМЕНТ

Относно: Критерии и начини за провеждането на единната процедура на
основание чл.12, ал. 4 от законодателно постановление №387/2003 за
единното разрешително за изграждането и експлоатацията на
съоръжения за производство на електричество от възобновяеми
източници. Изпълнение на чл. 5 от Регионален закон от 26 март 2008 г.,
№ 5.
На основание чл.5 от Регионален закон №5 от 26 март 2008 г., съдържащ
"Разпоредбите, свързани с бюджетната маневра 2008 относно приходите и разходите"
(Извънредна притурка №2 към SUR №15 от 28.03.08), с който се делегира на
компетентните провинции за територията единното разрешително за изграждането и
експлоатацията на съоръжения за производство на електричество от възобновяемите
източници, на основание ал.3, чл.12 от Законодателно постановление от 29 декември
2003 № 387 ("Изпълнение на директива 2001/77/ЕС, относно промоцирането на
електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници на
вътрешния пазар на електричеството"), както е изменен от Закон от 24 декември 2007 г.,
№ 244 (финансов закон (бюджет) 2008);
Взимайки предвид, че на основание същия член 5 от Регионален закон №5/2008,
регионът определя критерии и начини за провеждането на единната процедура, за
която става на въпрос;
На основание чл.12 от Законодателно постановление №387/03, както е изменено и
допълнено от ал.158 и последващи на чл.2 от финансовия закон 2008;
На основание действащия регионален енергиен план;
Взимайки предвид, че на основание основните принципи от действащия ред,
висящите административни производства са приключени съгласно действащите
норми към момента, в който те са били стартирани и поради това започнатите
производства за издаването на единното разрешително, на основание чл.7bis от
Регионален закон №1/2004 и чл.12 от Законодателно постановление №387/2003
на датата, преди влизането в сила на финансовия закон (бюджет) 2008, трябва да
бъдат приключени на основание действащата норматива към момента, в който
те са били започнати ;
Взимайки предвид, че също така се смята за подходящо даването на указания за
заявленията, предшестващи молбата за разрешително, подадени в общините или до
регионите на основание нормативната уредба, преди влизането в сила на финансовия
закон (бюджет) 2008;
Подчертавайки, че на основание предвиденото от чл.12, ал.5 от Законодателно
постановление №387/2003, така както е изменено от чл.2, ал.158, буква е) от
финансовия закон 2008, за инсталирането на съоръжения за възобновяеми
източници, за които не е предвидено издаването на никакво разрешително, не се
прилагат процедурите по единното разрешително, съгласно настоящия акт.
Поради тези причини се предлага на регионалния общински съвет:
1. Да приеме критериите и начините за провеждане на единната процедура, на
основание ал.4, чл.12 от Законодателно постановление №387/2003, както е
изменено и допълнено от чл. 2, ал. 158, 161 и 174 на финансовия закон 2008,
приложени към настоящето решение като неразделна и съществена част, към
които провинциите трябва да се придържат при изпълнение на разрешителните
производства за изграждането и експлоатацията на съоръжения за производство
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ;
2. Да разпореди общините да пристъпят към определяне на административните
производства за издаването на единно разрешително, само за молбите,
подадени до 31 декември 2007 г.;
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3. Да разпореди, че са включени в указанията на предишната точка 2 и исканията
за получаване на пропедевтични административни актове за подаването на
молбата за издаване на единното разрешително, подадени до същата дата на
основание действащата нормативна уредба преди влизането в сила на
финансовия закон 2008;
4. Да разпореди, че евентуалните подадени искания до общините на дата,
след 31 декември 2007 трябва да бъдат изпращани до компетентната
провинция, която процедира за съответното проучване ;
5. Да вземе предвид, че на основание ал.10, чл.12 от законодателно
постановление №387/2003, както е допълнено от чл.2, ал.158, буква з) от
финансовия закон 2008, критериите и начините, предвидени от настоящия
акт, ще бъдат след това приравнени в резултат на издаването на
ръководството, съгласно същата ал. 10;
6. Да отмени решение №1253 от 23 юли 2007 г. съдържащо "Ръководство за
провеждането на единната процедура на основание чл.12 от Законодателно
постановление №387/2003, отнасящо се до разрешителното за изграждането и
експлоатацията на съоръжения за производство на електрическа енергия,
захранвани от възобновяеми източници";
7. да изпрати настоящия акт, заедно с приложенията до провинция Перуджа и
Терни и до всичките общини от региона;
8. Да разпореди цялостното публикуване на настоящия акт в Официалния
бюлетин на региона.
Перуджа, дата 05/05/2008

Следовател
Пиерлуиджи Манна
подписано

СТАНОВИЩЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА РЕДОВНОСТ

На основание настоящия вътрешен правилник на общинския съвет: се изразява
положителното становище за техническата и административната редовност на
производството и се изпраща до ръководителя за компетентните решения.
Перуджа, дата 07/05/2008

Началник производство
Пиерлуиджи Манна
подписано
СТАНОВИЩЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ

На основание действащия вътрешен правилник на общинския съвет;
На основание следствения документ;
Взимайки предвид, че за акта е изразено:
- положителното становище за техническата и административната редовност, дадено
от началника производство;
Се изразява положителното становище за легитимността на акта и се заявява, че
акта не води до тежести за сметка на регионалния бюджет;
Перуджа, дата 08/05/2008

Началник Служба
Пиерлуиджи Манна
подписано
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II
РЕГИОН УМБРИЬ
Регионален общински съвет
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА”

ОТНОСНО: Критерии и начини за провеждането на единната процедура на
основание чл.12, ал. 4 от законодателно постановление №387/2003 за
единното разрешително за изграждането и експлоатацията на
съоръжения за производство на електричество от възобновяеми
източници. Изпълнение на чл. 5 от Регионален закон от 26 март 2008 г.,
№ 5.

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКТОРА
Директорът, на основание и по силата на чл. 6, от регионален закон № 2/2005 и
чл.13 от одобрения правилник с решение на регионалния общински съвет от 25
януари 2008, №108: на основание предвидените становища от действащия вътрешен
правилник на общинския съвет, след като провери съответствие на предложения акт с
насоките и целите, определени от дирекцията, изрази положителното си становище за
одобрението му.

Перуджа, дата 09/05/2008

ДИРЕКТОР
ЧИРА БЕКЕТИ
Подписано

Регион Умбрия
Регионален общински съвет
Регионален общински съвет "Промоциране на икономическото развитие и на
производствените дейности, промишлените политики и иновация на производствената
система, промоциране на занаятчийството и сътрудничеството, енергия, услуги и
търговия, защита на потребителите”

ОТНОСНО: Критерии и начини за провеждането на единната процедура на
основание чл.12, ал. 4 от законодателно постановление №387/2003 за
единното разрешително за изграждането и експлоатацията на
съоръжения за производство на електричество от възобновяеми
източници. Изпълнение на чл. 5 от Регионален закон от 26 март 2008 г.,
№ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

Общинският съветник, на основание действащия правилник на регионалния общински
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съвет,

предлага
на регионалния общински съвет приемането на настоящия акт
Перуджа, дата 12/05/2008

Общински съветник Марио Джованети

Настоящият акт е обявен за спешен
Перуджа, дата

Общински съветник

ПРИЛОЖЕНИЕ
Критерии и начини за провеждане на единната процедура, на основание ал.4 на чл.12
от Законодателно постановление от 29 декември 2003, № 387, както е изменено и
допълнено от чл. 2, ал.158, 161 и 174 от Закон от 24 декември 2007 г. № 244
(финансов закон (бюджет) 2008), относно разрешителното за строеж и експлоатация
на съоръжение за електрическа енергия, захранвани от възобновяеми енергийни
източници.

1. Относно.
1.1 При спазване на предвиденото от чл.12 от Законодателно постановление
от 29 декември 2003, № 387 (изпълнение на директива 2001/77/ЕС за промоцирането
на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници на
вътрешния пазар на електричеството), както е променен и допълнен от чл.2, ал.158,
161 и 174 на финансов закон (бюджет) 2008, с настоящия акт се определят начините
и критериите за издаването, от страна на делегираните провинции, на основание
чл.5 на регионален закон от 26 март 2008 г. №5, на единно разрешително за строеж и
експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия, захранвана
от възобновяеми енергийни източници.
1.2 Начините и критериите, предвидени от настоящия акт, се прилагат и за
интервенциите по промяна, подсилване, цялостен или частичен ремонт и
повторното активиране на съоръженията, съгласно т.1.1., както и свързаните работи
и инфраструктурите, необходими за строежа и експлоатацията на съоръженията.

2. Единно разрешително.
2.1. Като остава в сила посоченото в следващата точка 3, подлежат на единно
разрешително, на основание ал.3 на чл.12 от Законодателно постановление №
387/2003, както е изменено от чл.2, ал.158 на финансовия закон (бюджет) 2008:
А) съоръженията за производство на електрическа енергия, захранвана от
възобновяеми източници, на основание чл.2, ал.1, букви б) и д) на Законодателно
постановление 387/2003;
Б) хибридните централи, на основание чл.2, ал.1, буква г) от Законодателно
постановление 387/2003, съответстващи на разпоредбите на чл.8, ал.5 на същото
Законодателно постановление 387/2003.
2.2. При спазване на предвиденото от чл.12, ал.7 от Законодателно
постановление 387/2003, съоръженията за производство на електрическа енергия,
съгласно т.2.1., буква а) могат за бъдат разполагани и в зоните, определени за
земеделски от действащите градоустройствени планове.
2.3. На основание предвиденото от чл.12, ал.3 на Законодателно постановление
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387/2003, както е променено и допълнено от чл.2, ал.158, буква б) на финансовия
закон (бюджет) 2008 единното разрешително представлява, при необходимост,
вариант на градоустройственото средство.

3. Съоръжения, подчинени на молба за започване на дейност
3.1. На основание ал.5, чл.12 на Законодателно постановление 387/2003, както е
променено от чл.2, ал.158, буква ж) от финансов закон (бюджет) 2008 г., за
съоръженията с мощност за генериране, по-малка от посочените прагове в Таблица А,
приложена към законодателно постановление 387/2003, посочено по-долу:

ИЗТОЧНИК

I.
II.
MI.
IV.
V.

ПРАГОВЕ

Вятърен .............................................60 kW
Фотоволтайчен солар....................... 20 kW
Хидравличен ...................................100 kW
Биомаса........................................... 200 kW
Димни газове, остатъчни газове от процесите за пречистване и биогаз
kW

250

Се прилага разпоредбата за подаване на молба за започване на дейност, на
основание Регионален закон от 18 февруари 2004, №1 и последващи променени и
допълнения, в изпълнение на Указ на Президента на Републиката 380/2001.
4. Единна процедура.
4.1. На основание предвиденото от чл.5 от Регионален закон 5/2008 и от алинея 3 на
чл.12 от Законодателно постановление 387/2003, както е променено от чл.2, ал.158,
буква а) на финансовия закон (бюджет) 2008, единното разрешително се издава от
компетентната провинция, при спазване на ограничения и прогнозите на
действащия регионален енергиен план.
4.2. провинцията издава разрешителното при приключване на единното
производство, в което участват заинтересованите управи и което се извършва при
спазване на принципите за опростяване и съгласно начините, предвидени от закон от 7
август 1990 г., № 241 и последващи промени и допълнения. В единната процедура са
включени всичките видове разрешителни, становища или други актове за съгласие,
наричани по какъвто и да било начин, необходими за строежа и експлоатацията на
съоръжението, на основание действащите нормативни уредби, дори и сектори, и във
връзка със спецификата на съоръжението.
4.3 Процедурите, свързани с оценката на въздействието върху околната среда или
оценка на последиците, при необходимост, са разпоредени в рамките на
конференцията на услугите, на основание следващата точка 4.8. и следващи.
4.4. Положителното становище на оценката за въздействие върху околната среда
представлява във всички случаи задължително и необходимо условие за издаването
на единното разрешително.
4.5. Единната процедура стартира въз основа на хронологичния ред за
подаване на молбата за разрешително, стига тази молба да е подадена в
съответствие са разпоредбите на настоящия акт.
4.6. Издаването на разрешителното представлява право на строеж и експлоатация
на съоръжението в съответствие с одобрения проект. Разрешителното трябва да
предвижда задължението за възстановяване на състоянието на местата за сметка
на експлоататора в резултат на прекратената употреба на съоръжението или за
водноелектрическите съоръжения, задължението, на основание ал. 4 от чл.12 на
Законодателно постановление 387/2003, както е изменено от чл.2, ал.158, буква д)
на финансовия закон (бюджет) за 2008, за прилагане на мерките за повторно
въвеждане и възстановяване на околната среда.
7

4.7. Искащият единното разрешително подава молба до компетентната
провинция, прилагайки документацията, предвидена от т.8. Провинцията съобщава
на молителя, до 10 дни от получаване на молбата, компетентното организационно
звено и името на отговорника за единната процедура, като изпраща известието за
започване на процедурата, на основание чл.7 и 8 от закон 241/1990 и последващи
промени и допълнения.
4.8. Отговорникът за единната процедура изпраща копие на проекта и на
приложената към молбата документация до всяка организация и заинтересованите
лица. Отговорникът за процедурата свиква, на основание чл.12 от Законодателно
постановление 387/2003, до тридесет дни от получаването на молбата за
разрешително, конференцията на услугите, съгласно начините, предвидени от чл.14 и
следващи от Закон 241/1990 и неговите последващи изменения, на която участват
всичките заинтересовани администрации, във връзка със спецификата на
съоръжението и на мястото. За приключена оценка на аспектите, свързани със
свързването към електрическата мрежа, се изслушва, в рамките на дейността на
конференцията, ръководителя на мрежата, за която е предвидено свързването на
съоръжението.
4.9. Конференцията на услугите проверя приоритетно хода на молбата. Ако бъде
установена необходимостта от подлагане на заинтересования обект на процедурите
по оценка на влиянието на околната среда, предвидени на основание действащата
нормативна уредба, началникът на единната процедура прекратява конференцията и
приканва предлагащия да активира съответните процедури при компетентната
служба на региона.
4.10. Компетентната служба на региона за оценка на влиянието на околната
среда, след приключване на предвидените процедури, изпраща заключителния акт
с резултатите от тях до отговорника за единната процедура на провинцията.
4.11. Началникът за единната процедура, след като взе предвид резултатите от
процедурите по предишната точка .10., свиква конференцията на услугите за вземане
на крайните решения за разрешително за строеж и експлоатация на съоръжението.
4.12. Крайната мярка се взима, на основание чл.6 от Закон 241/1990 и последващи
промени и допълнения, от ръководителя на компетентната провинция до 15 дни от
резултата на конференцията за услугите, въз основа на резултатите от проведеното
предварително проучване от началника за единната процедурата.
4.13. На основание чл.12, ал.1 от законодателно постановление 387/2003, единното
разрешително представлява декларация за обществена полза, неотложност и
спешност на дейностите за реализиране.
4.14. На основание чл.12, ал.4 от Законодателно постановление 387/2003
максималният срок за приключване на единната процедура не може да надхвърля 180
дни. Горепосоченият срок започва да тече от датата на получаване на молбата
за разрешително от страна на провинцията, стига тази молба да е била
подадена в съответствие с разпоредбите на настоящия акт .
5. Фотоволтаични съоръжения.
5.1 За разрешителното за съоръженията за производство на електрическа
енергия чрез фотоволтайчна конверсия на слънцето, освен посоченото в предишните
точки, се прилага предвиденото от чл.5, ал.7, 8 и 9 на министерско постановление
от 19 февруари 2007 (ДВ бр. 45 от 23.02.2007);
5.2 Съоръженията, посочени в чл.2, ал.1, буква б1) от министерския указ от 19
февруари 2007 (не интегрирано фотоволтайчно съоръжение) с мощност по-голяма от
20 kW, които не подлежат на оценка на въздействието на околната среда или за които
"Процедурата по проверка" е приключила с изключване на проекта от оценка на
въздействието върху околната среда, не подлежат на единната процедура, а на
разрешително в компетентната община, ако е била от същата организация е била
установена липсата на задължения от каквото и да било естество и не се налага
никакво друго разрешително.
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5.3. На основание предвиденото от чл.2, ал.174 от финансовия закон (бюджет) 2008,
разрешителното от ал.3, чл.12 от Законодателно постановление 387/2003, за строежа
и експлоатацията на фотоволтайчните съоръжения, чиито отговорници са местни
организации, ако се налага на основание действащото национално или регионално
законодателство и във връзка с характеристиките и разположението на съоръжението,
се издава в резултат на единната процедура, проведена на основание ал.4 от същия
чл.12 за комплекса съоръжения.

6. Критерии за въвеждането на вятърни съоръжения
6.1. При изграждането на вятърни съоръжения се взима предвид, доколкото са
съвместими, критериите за въвеждане, предвидени от решение на регионалния
общински съвет № 729 от 11 май 2005 (обнародвано в регионалния официален
бюлетин №27 от 22 юни 2005), относно "Акт с насоки за пейзажното и околното
въвеждане на вятърните съоръжения на основани одобрения регионален енергиен
план с решение на регионалния съвет 402/2004".
7. Прекратяване на използването на съоръженията.
7.1. Притежателите на разрешителни за съоръженията са длъжни да съобщят на
компетентната провинция и компетентната за територията община окончателното
прекратяване на дейността на съоръжението и предоставят указания за вида
рециклиране и преработка, предвидени за материалите и оборудването, от което
се състои съоръжението, включително дейностите, свързани с инфраструктурите,
задължителни за строежа и експлоатацията му, съгласно действащата регионална
нормативна уредба и дейсваща в момента на окончателното прекратяване на
производството.
8. Документация, приложена към молбата за единното разрешително.
8.1. Към молбата за издаване на единното разрешително трябва да се приложи
проекта за реализиране на интервенцията, заедно с приложенията в подходящ мащаб,
взимайки предвид следното:
А) разработки, необходими за издаването на разрешителното, заедно с
всички полезни схеми за определяне на свързването на съоръжението към
електрическата мрежа;
Б) данни и описателни скици на мястото, включително картите и в мащаб
1:10.000 и 1:25000;
в) подадената молба до компетентния електрически орган за свързването
на съоръжението към електрическата мрежа;

-

г) специфична декларация на заинтересованата община, посочваща дали
интервенцията попада, дори и частично, в:
Зоните от особен природно-околен интерес (чл.14 от регионален закон 27/2000);
Зоните от особен земеделски интерес (чл. 20 от регионален закон 27/2000);
Защитени природни зони, учредени на основание закон 394/91; регионален
закон 9/95; регионален закон 29/99 и последващи промени и допълнения;
Зони, където има подземни водни източници от общ интерес (регионален
закон 52/83 таблица Il)
д) копие от удостоверението от камерата;

Техническият доклад, приложен към проекта, трябва, между другото, да съдържа:
1)
Общите данни на предлагащия, включително, в случай на фирма, и сбита
илюстрация на фирмения профил;
2)
Титуляра на земите, където се намира съоръжението, предмет на
молбата;
3)

Описание на характеристиките на използвания източник, с начините за
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отчитане на наличния потенциал и на заинтересованата зона, или начините за
снабдяване и за биомасата, и произхода на използвания източник. За вятърните
съоръжени ще бъдат описани анемометричните характеристики на мястото с начините
за отчитане и резултатите от годишните функционални часове;
4)
Описанието на интервенцията, на етапите, сроковете и начините за
извършване на строителните работи, както и плана за прекратяване на
употребата на съоръженията;

5)
Посочване на действащото градоустройствено предназначение на
зоната;
6)

Оценка на възможните социални, по заетостта и икономически ефекти на

интервенцията на местно ниво.
Допълнителна евентуална документация, считана за необходима с цел правилната
оценка на интервенциите, може да бъде поискана от компетентната провинция.

9. Заместващи права.
9.1. При неизпълнение от страна на организациите, титуляри на процедурите,
предвидени от настоящия акт, се прилагат действащите регионални разпоредби, що се
отнася до заместващите права.

10. Задължение за информираност.
8.1. провинциите и общините изпращат до служба „Енергия” на региона на всеки
шест месеца списъка с оторизираните инициативи, включително подлежащите на
решение за въздействие върху околната среда (DIA), на основание предишната точка 3,
със съществените данни на съоръжението.

11. заключителни разпоредби.
11.1. настоящата дисциплина се прилага за определяне на административните
процедури, чиято молба за единно разрешително е била подадена на дата след
28 март 2008 г.
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