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И С К А Н Е 

за Преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, съгласно чл. 8 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми на Предпроектно проучване нa Изследване за осъществимост за 

целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград 
 

Уважаеми г-н Директор, 

 Моля да бъде издадено Решение за Преценяване необходимостта от 

екологична оценка на Предпроектно проучване нa Изследване за осъществимост 

за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград приоритет 

за развитие на туризма в Община Белица.  

 

Във връзка с това предоставям Информация, изискваща се по чл.8, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС 

№139/ДВ бр. 57 /2004 г, обн. ДВ бр. 57 от 2004 г., посл. изм и доп., ДВ, бр. 94 / 2012 г. 

1. Информация за Възложителя  

Име: Читалище "Георги Тодоров 1885" 

Ид. No: 000014516 МОЛ Гергана Кокарешкова 

Мая Падарева, Секретар на читалището, тел. 0885 006 891 

Пълен пощенски адрес:  

гр. Белица, ул. "Владимир Поптомов" №95  Тел.074442227  

Лице за връзка: Габриела Антонова тел. 0885 006 891 e-mail : Gantonova@abv.bg 



2. Обща информация за предложения план/програма  
 
 Предпроектно проучване нa Изследване за осъществимост за целогодишен 

курорт „Семково“ община Белица област Благоевград е приоритет в Обща стратегия 
за позициониране на ски туристически продукти на Белица и Македонска Каменица на 

националните и международния туристически пазар Бенефициент: Народно читалище 

„Георги Тодоров-1885” в партньорство с Гражданско сдружение „Футболен клуб 

Каменица – САСА” Македонска Каменица и приоритет на Плана за развитие на 

Община Белица за развитие на туризма. 

 Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с 

изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за 

развитието на екологичен и устойчив туризъм в община Белица. Сериозният 

туристически потенциал на наличните ресурси следва да бъде развиван чрез създаване 

и промоция на устойчив регионален туристически продукт, основан на атрактивните 

природни ресурси, културно-историческото наследство, съхранените занаяти, празници 

и обичаи в община Белица и съседните общини. Пазарен потенциал притежават лятната  

планинска рекреация, зимният ски туризъм и екотуризмът.  

Продуктовата стратегия и политика на предлаганата дестинация е насочена към 

целогодишно развитие и позициониране на вътрешния и регионалния пазар в по-ниски 

ценови сегменти на специализирани туристически продукти за деца, младежи, 

семейства с деца, любители на природата, планинския туризъм, приключенски и 

екотуризъм и спортни занимания сред природата. 

Oбновяването, позиционирането и реализацията на комплексния продукт КК 

„Семково” на Община Белица и неговия интегриран туристически продукт ще се 

осъществяват в условията на жестока конкуренция между производителите на 

туристически услуги на вътрешните и международния пазар и затова е необходимо да 

се прилагат съвременни методи и средства за реконструкции и разширения на отделни 

обекти, които да не допускат негативно въздействие върху компонентите на околната 

среда и на факторите, които й въздействат. 

Основното съдържание на Предпроектни проучвания на изследване за 

осъществимост за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград 

включва основния акцент за развитие на туризма в Общината, като се прави обзор на 

състоянието на цялата Община Белица и се конкретизира основната цел за развитие на 

туризма, повишаване на заетостта на определена група от жители и фирми на общината 



чрез осъществимост за курорт „ Семково” като целогодишно ползвана дестинация от 

туристи у нас и чужбина като се предлагат и мерки за опазване на околната среда. 

Курортен комплекс „Семково“ се намира на 17 км от гр. Белица в местността 

«Семкови поляни» в Средна Рила на 1550 – 1600 м н. в. Територията на курортен 

комплекс Семково е 115 хектара. Земята е собственост на ДГФ, като на частни 

собственици е около 5 дка. Комплексът се състои от широки поляни, обградени със 

смърчови и борови гори. Хижа Семково е разположена на 1750 м н.в.. Плавище на 

север от курорта. Освен като курорт Семково се развива като зимен курорт за масов ски 

туризъм. В курортната местност са разположени 7 ски писти, от които 3 по северните 

склонове на планината. Общата им дължина и 3,2 км и се обслужват от 8 ски влека. 

Трите писти на северния склон са сравнително трудни.  

Основното съдържание на Предпроектни проучвания на изследване за 

осъществимост за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград 

включва основния акцент за развитие на туризма в Общината, като се прави обзор на 

състоянието на цялата Община Белица и се конкретизира основната цел за развитие на 

туризма, повишаване на заетостта на определена група от жители и фирми на общината 

чрез осъществимост за курорт „ Семково” като целогодишно ползвана дестинация от 

туристи у нас и чужбина като се предлагат и мерки за опазване на околната среда 

 
       В Предпроектното проучване са направени проучвания за: 
     Необходимост. Основава се главно на резултатите от проучване на пазара на 

продукта чрез предлагане на възможности за развитие на отделните спортове, 

предлагане на различни услуги с високо качество на клиента,ползване на ски влековете, 

леглова база, паркинги. Прогнози, както и съответните политики на определени 

фактори, развитие на инфраструктурата и др. необходимостта от инвестиции в 

изграждането на отделни  проекти. Осъществимост за курорт „ Семково” като 

целогодишно ползвана дестинация от туристи у нас и от чужбина с високо качество и 

съответно повишаване на интереса и към други обекти в района, свързани с развитие на 

туризма. 

- Финансовата жизнеспособност. Проучване на възможности за финансиране. В 

следващ етап ще се използват всички възможности за финансиране на отделните 

предложени проекти от бизнеса, отделни фирми и Община Белица.  

- Организация осъществимо. Да се разработи и предложи рационален план, 

рационална организация за да се гарантира безпроблемното изпълнение на 

проектите. 



- Икономическа жизнеспособност - оценка на проекти в регионалните цели за 

икономическо развитие, ефективното разпределение на икономическите ресурси 

за увеличаване на предлагането, създаване на работни места, подобряване на 

околната среда, подобряване на ефективността и други аспекти.  

- Опит в други страни в Европа. 

- Направено е подробно описание на дестинацията и основната й цел чрез 

осъществимост за курорт „ Семково” като целогодишно ползвана дестинация от 

туристи у нас и чужбина да се развива и Община Белица като обект със съвременно 

развитие на туризма: Географско местоположение на Община Белица и КК 

Семково , територия, население, природни ресурси,  антропогенни ресурси, 

обща (инженерна инфраструктура), Туристическа суперструктура и туристопоток, 

Туристически продукт, услуги и потенциал за развитие.  

- Пазарни позиции и развитие на туристическите зони „Семково 

- Въздействие върху околната среда 

     КК "Семково" е разположен на 17 км. от гр.Белица, в Рила планина сред 

красива природа. Това е един от най- старите зимни курорти в България. Разполага с 

добра инфраструктура за ски спорт, особено подходяща за начинаещи, но за част от 

съоръженията е необходимо обновяване. През лятото е възможен и преход от 

Семково до Центъра за реадаптация на танцуващи мечки. Освен невероятната 

природа на територията на Община Белица има изградена инфраструктура и има 

маркирани и немаркирани туристически маршрути, които свързват планинския 

курорт Семково, Парка за танцуващи мечки и град Белица с забележителностите 

около тях.  



 



 Освен изградените шест туристически екомаршрута, може да се достигне до 

близки и далечни обекти и чрез туристически маршрути с изходен пункт град Белица. 

В пределите на Община Белица могат да се видят всички видове забележителности – 

природни, културно-исторически, архитектурни и туристически.  

3. Основание за изготвяне на плана/ програмата – нормативен или 

административен акт  

Предпроектното проучване нa Изследване за осъществимост за целогодишен 

курорт „Семково“ община Белица област Благоевград е изготвено във връзка с 

осъществимост на курорт „ Семково” като целогодишно ползване на дестинация от 

туристи у нас и чужбина като приоритет в Плана за развитие на Община Белица чрез 

респективно развитие на туризма и  приоритет в Обща стратегия за позициониране 

на ски туристически продукти на Белица. 

 
4. Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата  

 Предложените Проекти в направеното Предпроектно проучване ще се 

реализират в периода до 2025 г., съобразно получаване на съответно финансиране.  

5. Регионален териториален обхват  

 Териториалният обхват на Предпроектното проучване е КК Семково, но 

изследването за осъществимост обхваща и предлагането на възможности за посещение 

и на много други обекти на туризма на територията на  Община Белица с основна цел 

развитие на туризъм с високо качество на регионално, национално и международно 

ниво.  

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ 

• Защитени територии 

 Северната част на община Белица е разположена в територията на Национален 

парк "Рила". Национален парк «Рила” е с площ: 81046.0 хектара. КК «Семково» 

тангира с границата на НП«Рила” 

• Защитени зони 

 На територията на община Белица попадат части от следните защитени зони по 

Натура 2000, но територията на КК»Семково»не попада в границите на Защитените 

зони, но е в близост до тях. 

Защитените зони в границите на Община Белица по Директива за опазване на дивите 

птици и за опазване на местообитанията: 



По Директива за опазване на дивите птици 79/409/ЕИО 

ЗЗ «Рила” (НАТУРА 2000 код BG0000495)   

По Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО 

ЗЗ„Рила” (НАТУРА 2000 код BG0000495) Територията на КК»Семково» не попада в 

границите на ЗЗ, а е разположена в близост до границите й. 

 ЗЗ„Река Места” (НАТУРА 2000 код BG0001021 Територията на КК»Семково» не 

попада в границите на ЗЗ, а е разположена в близост. 

 

 Територията на Община Белица в т.ч.и територията на КК»Семково» не попадат 

в границите на Защитена зона „Родопи – Западни” (НАТУРА 2000 код BG0001030) в 

т.ч.  но при изпълнение на отделни туристически програми могат да бъдат включвани и 

туристически обекти, които са в границите на ЗЗ. 

 Не се очаква негативно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗТ 

и ЗЗ при предвиждане на мерки за спазване на действащото законодателство при 

проектиране, строителство, експлоатация и закриване на предложените в ПП за 

осъществимост обекти. 

7. Основни цели на плана 

 Главната цел на Предпроектно проучване (Feasibility study) за Изследване за 

осъществимост за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград е 

развитие на туризма в Община Белица.  

8. Финансиране на плана/програмата /държавен, общински бюджет или 

международни програми, др.финансови институции/ 

 Източниците на финансиране за проектите в Семково са изцяло публични. Във 

връзка с това се препоръчва да се търсят възможности за финансиране на 

рехабилитацията на път Белица – Семково от фондове на ЕС и централно финансиране 

за останалите публични инвестиции.  



9. Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата; наличие на 

изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на 

обществеността. 

I етап - 2015 – 2019 г В прогнозен период от 5 години може да се очаква постепенното 

модернизиране на хотелската база и стабилизиране на потока от туристи с леко 

увеличение на същия. 

II етап- 2020 – 2024 г В средносрочен план може да се очаква допълнителна 

модернизация и построяване на допълнителни легла от частни инвеститори. 

 След 2025 Максималният капацитет на ски пистите в Семково е определен и се 

приема на  1720 бр. скиори. От този брой се приема максимален брой легла 1720 бр. 

 

 Към 01.01.2015 г. налични са 1286 легла, като до края на периода се предлага да 

се увеличат до 1720 легла т.е.с 434 легла 25%. В прогнозен период от 5 години /2015 – 

2019 г./ може да се очаква постепенното модернизиране на хотелската база и 

стабилизиране на потока от туристи с леко увеличение на същия. 

 Ще се пристъпи и към премахване на недостатъците в туристическата бизнес 

инфраструктура: път Белица – Семково, водоснабдяване, канализация, осветление, 

паркинги и др.  

 При така разработените капацитет и допускания за развитието на курорта ще се 

извърши оценка на пазарните, инвестиционните, икономическите и финансовите 

показатели за развитие на Семково. 

 

 Срок за изпълнение на отделните предвидени проекти за реализация на Курорт 

Семково като целогодишен курорт с национално и международно значение се предлага 

до 2025 г.   

 Провеждат се Обществени обсъждания за реализация на Курорт Семково като 

целогодишен курорт с национално и международно значение  

 При необходимост от изготвяне на Доклад за екологична оценка и при 

постъпване на повече от две отрицателни становища по Доклада за ЕО, обществено 

обсъждане ще бъде проведено. 

  



 За предвидените инвестиционни проекти ще бъдат изготвени 

прединвестиционни проучвания. На този етап за всяко инвестиционно намерение ще 

бъде изготвяно и внасяно, в РИОСВ – Благоевград, уведомление за инвестиционно 

предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда и уведомление по чл. 10 от Наредбата за 

оценка за съвместимост. След провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и 

ОС, при реализиране на съответното инвестиционно предложение ще бъдат спазвани и 

изпълнявани заложените в съответните Решения на РИОСВ Благоевград мерки и 

условия. 

 10. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Орган отговорен за прилагането на ПП, е кметът на Община Белица. 

Адрес : гр. Белица ул.»Андрейчин» 15; 

тел:07444/2323 факс: 07444 2277 E-mail: obelica@abv.bg  

Кмет на Община Белица  Ибрахим Палев 

11. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Орган отговорен за приемане и одобряване на ПП е Възложителя Читалище "Георги 

Тодоров 1885" и Община Белица. 

Приложението на проекта за осъществимост, маркетинговата стратегия и плана за 

развитие на Семково е тясно свързано със създаване на дружество /кооперация/ за 

управление на дейностите по изпълнението на трите проекта. 

В дружеството следва да се включат: Община Белица, ДГФ, Части инвеститори в 

Семково, УАСГ и ТУ, НПО, Представители на местното население, Представител на 

собственици на вили в Семково. 

Срокът на действие на дружеството е определен на 2 години от момента на неговата 

регистрация с цел прилагане на проекта за осъществимост, плана за развитие и 

маркетинговата стратегия за развитие на Семково. 

 



Приложения: 

1. Информация по ал. 2 на чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО 

на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп. ПМС №301/ДВ, бр. 

3/2006 г., посл.изм.и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г. за Преценяване необходимостта от 

извършване на екологична оценка на Предпроектно проучване нa Изследване за 

осъществимост за целогодишен курорт „Семково“ община Белица област Благоевград 
2. Картен или друг актуален графичен материал  

3. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗООС, Закона за устройство на 

територията или съответния друг специален нормативен или  административен акт, за 

преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се 

екологична част. 

4. Уведомление по чл. 10, ал. 1 и ал.2 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 за  

5. Електронен носител – 2 бр. СD. 

6. Документи за платени такси съгласно чл. 1, ал.5, т.4 (400 лв.) от Тарифата за таксите, 

които се събират в системата на МОСВ.  

                 

            С уважение  

 


