
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

Проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху
екосистемите и екологичния статус на реките“ ANCHOR

1

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ

I. Социално-икономически критерии за оценка на допустимостта

№ Критерии: ДА НЕ Н/П Източник на проверка

1. 1
Съответствие с устройството на територията.
Проектът за ВЕЦ е в съответствие с устройствени планове и схеми на областно и
общинско ниво.

План за устройство на територията.
Проектна документация.

2.
Обществена значимост.
Проектът за ВЕЦ е от обществена значимост. ВЕЦ ще обслужва обществена
инфраструктура. Проекта е финансиран с публично-частно партньорство.

Проектна документация; Публични
източници в т.ч. медии, интернет и др.

3.

Необходимост от допълнителна инфраструктура за изграждането и оперирането.

3.1. Транспортен достъп до площадката на ВЕЦ.
Има ли изграден транспортен достъп до площадката на реализация на ИП?

а. В непосредствена близост до ИП има действащ път;

б. Необходимо е изграждането на път до площадката на проекта:

в. Изграждането на път до ИП не е възможно и е необходимо използването на
алтернативни средства за достъп.

Проектна документация; Кадастрални
планове.ГИС данни и др.

3.2. Достъп до електропреносната мрежа.
Има ли достъп до електропреносната мрежа?

а. Произведената енергия се използва за собствени нужди;
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б. В непосредствена близост до ИП има възможност за присъединяване към
мрежата;

в. Необходимо е изграждането на собствено трасе за достъп до електропреносната
мрежа.

4.

Регионални икономически ефекти.

Инвестиционният проект има положителен икономически ефект за местната
икономика и население, който може да бъде характеризиран в следните три категории
в зависимост от неговото значение:

а. Значителен икономически ефект върху местната икономика- Общият размер на
инвестицията е над 100 млн. лв., годишният размер на платените данъци (с
изключение на ДДС) е над 10 млн. лв.  и годишният размер на платените работни
заплати и осигуровки е над 0,5 млн.лв;

б. Голям икономически ефект върху местната икономика- Общият размер на
инвестицията е между 20 млн. лв. и 100 млн. лв., годишният размер на платените
данъци (с изключение на ДДС) е между 2 млн. лв. и 10 млн. лв. и годишният размер
на платените работни заплати и осигуровки е между 0,2 млн. лв. и 0,5 млн. лв.;

в. Малък икономически ефект върху местната икономика- Общият размер на
инвестицията е между 2 млн. лв. и 20 млн. лв., годишният размер на платените
данъци (с изключение на ДДС) е между 0,5 млн. лв. и 2 млн. лв. и годишният размер
на платените работни заплати и осигуровки е между 0,1 млн. лв. и 0,2 млн. лв.;

г. Несъществен икономически ефект върху местната икономика- Общият размер на
инвестицията е под 2 млн. лв., годишният размер на платените данъци (с
изключение на ДДС) е под 0,5 млн. лв. и годишният размер на платените работни
заплати и осигуровки е под 0,1 млн. лв.

Проектна документация. Финансов
анализ. Допълнителна информация при
необходимост и сравнение с действащи
ВЕЦ подобни на проектното
предложение.
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5.

Рекреация и туризъм.

5.1. Инвестиционното предложение води до следните положителни ефекти:
Осигуряване на по-достъпна среда посредством изграждане на транспортен достъп и
електрификация на действащи или нови туристически обекти и съоръжения.

а. Инвестиционният проект ще послужи за електроснабдяване на туристически
обекти или съоръжение;

б. Реализацията на инвестиционния проект ще подобри транспортната
инфраструктура до туристическите обекти в района.

Проектната документация.
Информация от общински и области
планове  и стратегии за развитие,
Министерство на туризма.
Информация от публични източници в
т.ч. регионални медии, интернет и др.

5.2. Инвестиционното предложение води до следните отрицателни ефекти:

Нарушаване на естествената среда и непрекъсваемостта на реката в зависимост от
вида на използваната технология.

а. Инвестиционното предложение попада в зона с характерни природни
забележителности;

б. Инвестиционното предложение попада в зона с активно практикуване на водни
спортове;

в. Инвестиционното предложение попада в зона за практикуване на риболов.

6.

Опазване на културното наследство.

6.1. Инвестиционното предложение води до следните положителни ефекти:
Потенциален положителен ефект може да бъде осигуряването на по-достъпна среда
посредством изграждане на транспортен достъп и електрификация на културно-
историческите обекти подходящи за туризъм, като следва да се предвидят мерки за

Проектната документация.
Информация от общински и области
планове  и стратегии за развитие,
Министерство на туризма.
Информация от публични източници в
т.ч. регионални медии, интернет и др.
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смекчаване на ефекта от нарушаването на ландшафта.

а. Инвестиционният проект ще послужи за електроснабдяване на културно-
исторически обекти;

б. Реализацията на инвестиционния проект ще подобри транспортната
инфраструктура до културно-историческите обекти в района.

6.2. Инвестиционното предложение води до следните отрицателни ефекти:
Ефекта върху обектите от културно - историческо наследство се очаква да бъде
отрицателен доколкото се нарушава естествения ландшафт. Колкото по-голямо е
значението на културно-историческите обекти толкова по-силно са уязвими на
влиянието на ИП..

а. Инвестиционното предложение попада в зона с културно-исторически обекти с
местно значение;

б. Инвестиционното предложение попада в зона с културно-исторически обекти с
национално значение;

в. Инвестиционното предложение попада в зона с културно-исторически обекти със
световно значение.

7.


