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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 1 EO/2017 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 
 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1. т. 1 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 (Наредбата за ОС), представената информация и документация от 
Община Любимец и получено становище от Регионална здравна инспекция-Хасково 

 
Р Е Ш И Х: 

 
да не се извършва екологична оценка на Програма за опазване на околната среда 2016-
2020 г. на Община Любимец, при прилагането на която няма вероятност да се окаже 
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
 
Възложител: Община Любимец 
 
 
Характеристика на плана: 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на Община Любимец, изготвена 
на основание на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) обхваща периода 
от 2016 до 2020 година. Тя представлява стратегически документ, с който се формулират 
приоритетите, мерките и конкретните дейности за постигане на комплексно устойчиво 
икономическо, екологично и социално развитие и обвързването им със съществуващите 
устройствени планове и стратегически документи. 

Общинската програма съдържа: 
 Анализ на средата, представени са природно-географски и териториално-

административни данни. 
 Анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи (SWOT). 
 Визия на околната среда на Община Любимец.  
 Цели - осигуряване на достатъчно количество и качество на питейна вода в Община 

Любимец, чисти населени места в общината, по качествен въздух и намаляване на 
шумовото натоварване, подобряване на управлението на отпадъците и повишаване 
на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда. 

 План за действие. 
 Организация за изпълнение на програмата. 

В обхвата на ПООС на Община Любимец се включва цялата територия на Община 
Любимец с обща площ от 344.27 кв.м. На нейната територията попадат десет населени 
места, а именно: общинския център - град Любимец и девет села: Белица, Васково, Вълче 
поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко градище и Оряхово.  
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Разработената програма си поставя слените цели: 
1. Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да установи причините довели до тях и да предложи решения и 
действия за тяхното преодоляване. 

2. Да открои приоритетите в разглежданата област.  
3. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, предприятията на територията на общината за решаване на проблемите. 
4. Да аргументира проектите на общината в екологичен акспект, които тя ще 

предложи за финансиране. 
5. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
В рамките на програмата за опазване на околната среда има заложена една 

генерална стратегическа цел: подобряване на качеството на живот на населението на 
Община Любимец, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на 
богато природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда и 
развитие на екологичната инфраструктура. 

Заложени са следните специфични цели: 
1. Реконструкция и изграждане на съвременна инфраструктура за питейни и 

отпадъчни води в населените места на общината, с цел осигуряване на добро качество и 
достатъчно количество вода за населението. 

2. Подобряване качеството на атмосферния въздух и шумовото натоварване в 
населените места. 

3. Подобряване управлението на отпадъците и защита на почвите на територията на 
Община Любимец. 

4. Подобряване на чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване 
на площите за обществено ползване в населените места на Община Любимец. 

5. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие. 
6. Повишаване информираността на населението относно състоянието на околната 

среда и възможностите, които тя предлага за устойчиви икономически дейности. 
Въз основа на специфичните цели са дефинирани следните приоритети, в които 

общинската администрация е необходимо да насочи своите усилия:  
 Приоритет 1:  

 Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода за 
жителите на Община Любимец; 

 Подобряване на мониторинга и контрола върху състоянието на водите; 
 Запазване и подобряване на качеството на повърхностните и подземни води; 
 Изграждане и рехабилитация на необходимата инфраструктура за събиране, 

пречистване и отвеждане на отпадъчните води в населените места на 
общината. 

Приоритет 2: 
 Поддържане на нивата на замърсителите на въздуха в населените места до 

нормативно определените нива в страната; 
 Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и улична 

мрежа; 
 Увеличаване и поддържане на зелените площи в населените места; 
 Поддържане на нивото на шума до пределно допустимите норми. 

Приоритет 3: 
 Подобряване на системата за сметосъбиране в всички населени места; 
 Рекултивация на нарушените терени на територията на Община Любимец; 
 Поетапно чистене на нерегламентирани замърсявания; 
 Проучване на възможности и въвеждане на системи за разделно събиране на 

отпадъци и въвеждане на система за събиране на биоразградими отпадъци; 
Приоритет 4: 

 Създаване на система за поддържане и контрол на чистотата на населените 
места с цел повишаване на удовлетвореността на гражданите; 
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  Подобряване на общото състояние и поддържане на зелените площи в 
населените места. 

Приоритет 5: 
 Опазване и възстановяване на природните екосистеми, генетичното 

биоразнообразие и обезпечаване на биологичната сигурност, съгласно 
българското и международно екологично законодателство; 

 Обезпечаване постигането на устойчиво използване на биологичните ресурси 
в границите на Община Любимец. 

Приоритет 6: 
 Подобряване на административния капацитет в Община Любимец, работещ 

по прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, ангажиран с 
разработване и управление на проекти в областта на опазване на околната 
среда и с привеждането в изпълнение на общински програми и планове с 
екологична насоченост; 

 Създаване на условия за устойчиво и ефективно управление на защитени 
територии; 

 Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната 
среда.  

 
МОTИВИ: 

 
1. ПООС на Община Любимец е съобразена с националните и регионални 

приоритети в икономическото развитие и опазването на околната среда.  

2. В структурно и съдържателно отношение ПООС е разработена в съответствие с 
Методическите указания за изготвяне на общински програми за опазване на околната 
среда, и е подчинена на целите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
Националната стратегия за околна среда. 

3. Програмата за опазване на околната среда е разработена за територията на 
цялата Община Любимец, съобразена е с инвестиционните инициативи, които вече са 
стартирали и такива които предстоят да бъдат реализирани и не е в противоречие с други 
планове и програми. 

4. В обхвата на ПООС на Община Любимец се включват компоненти на околната 
среда, които могат да се подобрят: качествена питейна вода, постигане на добро състояние 
на природните води, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, 
екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, 
повишаване на информираността на населението.  

5. Предвидените в програмата инвестиционни предложение, планове, проекти и 
програми за които ще се изисква оценка на въздействието върху околната среда, 
екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на 
защитени зони ще се одобряват само по реда на съответния специален закон.  

6. Програмата за опазване на околната среда на Община Любимец за периода 2016-
2020 г. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве. 

7. При изпълнение на програмата се очаква: 
 поддържане на екологично чист район и подобряване на качеството на околната 

среда; 
 рационално използване на природните ресурси; 
 намаляване на рисковете за човешкото здраве; 
 подобряване на качеството на живот на населението на територията на Община 

Любимец, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда; 
 запазване на богато природно наследство чрез устойчиво управление на 

компонентите на околната среда и развитие на екологична инфраструктура.  

8. С териториалния обхват на дейностите в разглежданата програма не се 
предвижда да се засягат обекти на културно-историческо наследство, райони или 
ландшафти, които имат признат национален обществен или международен статут на 
защита. Териториалния обхват на дейностите в обхвата на общинската програма за 
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опазване на околната среда в община Любимец и план за действие към нея не засягат 
ценни и уязвими територии. 

9. С реализиране на програмата, ще се постигнат национални и европейски цели за 
екологосъобразното управление на компонентите на околната среда. 

10. При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 4, във 
връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че Програмата за опазване на 
околната среда на Община Любимец е допустима при съобразяване на произтичащите от 
нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с: 

 режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените 
територии (ЗЗТ), заповедите за обявяването им и с утвърдени планове за 
управление; 

 режимите на защитени зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР). 

11. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на Програмата за опазване на 
околната среда на Община Любимец и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
Програмата, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
защитени зони поради следният мотив: 

 Предвид генералната и стратегическите цели на  Програмата за опазване на 
околната среда на Община Любимец реализацията й няма вероятност доведат до 
значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Екологичната мрежа 
Натура 2000. 

12. Съгласно становище на РЗИ-Хасково липсва основание за наличие на 
значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на 
програмата. 

13. Реализирането на предвижданията на програмата не е свързано с  
трансгранично въздействие върху околната среда. 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 
действащата нормативна уредба. 

За всяко изменение/актуализация на програмата, промяна на възложителя или 
на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 14 дни след 
настъпване на измененията. 

На основание чл. 88, ал. 4 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в 
срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
Дата:20.02.2017 г. 

 


