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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 02 - ЕО/2015г. 

 
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), съгласно чл. 14, ал. 
1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми и по представената от Възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от същата наредба, 
чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. дв. бр.3 от 11 Януари 2011г. изм. и доп. дв. бр. 94 от  
2012г), представента информация и документация от община Крумовград, становище на РЗИ Кърджали  
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
град Крумовград 2014-2020г., при прилагането на който няма няма вероятност да се окаже 
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
 
Възложител: ОБЩИНА КРУМОВГРАД 
 адрес: 6900 Крумовград  пл. „България” №5, област Кърджали 
 
Характеристика на плана: 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград се разработва 
съгласно Закона за регионалното развитие: "Интегриран план за градско развитие" е план за 
икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, 
разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни 
програми, финансиращи проекти в градовете.”  Държавната политика за регионално развитие е насочена 
към създаване на  условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините 
(чл. 2 от Закона за регионално развитие). Устойчивото интегрирано градско развитие, реализирано чрез 
ИПГВР, е изведено като първа приоритетна ос за изпълнение стратегията на Оперативната програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР). Затова през периода 2014 - 2020г. чрез ОПРР ще се подкрепят 
на практика само проекти, включени в ИПГВР. ИПГВР се разработват на базата на наличните одобрени 
стратегически документи, (наричани по-нататък общо „стратегически документи”), както и на базата на 
националните, регионални и общински секторни стратегии и програми, като допринасят за реализацията 
на заложените в тях стратегически и специфични цели, приоритети и мерки. ИПГВР ще реализира 
програми, проекти и действия, заложени в общинския план за развитие, областната стратегия и 
регионалния план за развитие на районите за планиране. Същите следва да са обезпечени териториално 
с устройствените планове от различни нива – действащи, актуализирани или, при необходимост, нови. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград (ИПГВР - Крумовград) е 
проект, чрез който ще се осигурят възможности за решаване на важни проблеми в развитието на града. 
Едновременно с това ще се създадат условия за по-ефективно усвояване на потенциала и предимствата 
на градската територия и на Община Крумовград като цяло. Интегрираният план за градско 
възстановяване и развитие се основава на прилагането на единен подход за пространствена, времева и 
функционална координация и интеграция на политически и управленски действия, мобилизация на 
ресурси, както и разработване и осъществяване на стратегически за развитието на града проекти.  

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград по своята същност е:  

 средносрочен планов документ, съдържащ конкретни параметри за развитието, с който се планира 
и ресурсната обезпеченост на изпълнението му;  

 програмен документ разработен за цялата  територия на град Крумовград. 
Териториалната устройствена макрорамка за изработване на ИПГВР – Крумовград, е Общият устройствен 
план на града, в който е определена по-дългосрочна стратегическата Визия за развитите на града за 
следващите двадесет години.  
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Специфичен момент е изработеният нов Общинския план за развитие на Крумовград за програмния 
период 2014-2020 год. Това е добър шанс за постигане на нещо много важно - на успоредяване, 
балансиране и синхрон на целите, приоритетите и мерките в пакета от тези три нови основни планови 
инструмента за управление на територията на общината  - ИПГВР, ОУП и ОПР, както и предпоставка за 
по-успешната им реализация впоследствие. 
След преглед на представената информация, беше установено, че в ИПГВР на община Крумовград не са 
включени площи попадащи в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, както и защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. В близост до площите включени в ИПГВР на 
гр. Крумовград са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета с Решение на МС № 
122/02.10.2007г., защитена зона BG0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед 765/28.10.2008г. ИПГВР на гр. Крумовград попада в обхвата на 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, 
обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, 
ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през 
процедурата по Екологична оценка. 
 

МОТИВИ: 
 

1. ИПГВР на гр. Крумовград се изготвя в съответстиве с националното и европейско законодателство 
в областа на околната среда. 
 

2. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград е основен документ 
за развитие на града за периода до 2020г., който в значителна степен ще определи възможностите 
за ползване на средства от Оперативните програми 2014-2020 г. за развитието на града. С 
помощта на ИПГВР се търси подкрепа за реализиране на важните стратегически цели за градско 
развитие, които най-общо могат да бъдат формулирани като: 

 Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на условията за живеене, за бизнес и 
рекреация; 

 Подобряване на инфраструктурата и икономическата среда; 

 Подобряване на публичните услуги; 

 Подобряване на екологичното състояние и стандартите на обитаване; 

 Пълноценно използване на потенциала за сътрудничество и синергия между различните 
сектори, фактори на селищната среда, заинтересовани страни в града, общината и 
агломерационния ареал; 
 

3. Планът ще определи къде да бъдат финансирани конкретни инвестиционни проекти, насочени към 
определени градски територии/зони/райони, към физическото им обновяване и благоустройство, 
за да се създаде привлекателна градска среда, която на свой ред да привлича бъдещи 
инвестиции, да подобри услугите и да доведе до допълнително развитие. 
 

4. Целите и приоритетите на плана са в синхрон с целите и приоритетите на стратегията на 
Европейския Съюз „Европа 2020", Националната програма за реформи (2011-2015 г.) и 
Националната програма България 2020, както и плановите и стратегически документи за 
регионално и градско развитие. 

 
5. В настоящия вариант на ИПГВР, за всяка от групите за въздействие са описани дейности, които 

ще допринесат за постигане на целта на съответната група.  
 

6. Сред дейностите има и такива, от които ще произтекат конкретни инвестиционни предложения, 
които биха могли да бъдат отнесени към позициите на Приложение 2 от ЗООС и/или да имат 
значително (положително или отрицателно) въздействие върху околната среда.  
Идентифицираните дейности са определени по групи на въздействие, както следва: 
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 Група проекти 1 - Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното 
енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната 
инфраструктура и в жилищния сектор. Административни сгради: ремонт, обновяване и 
енергоефективни мерки на сградата на общинска администрация – 1, ремонт, обновяване и 
енергоефективни мерки на сградата на общинска администрация – 2, ремонт, обновяване и 
енергоефективни мерки на сградата на „РСПБЗН”, ремонт, обновяване и енергоефективни 
мерки на сградата на РУ „Полиция”, ремонт, обновяване и енергоефективни мерки на сградата 
на Гранична полиция, ремонт, обновяване и енергоефективни мерки на административна 
сградата на бившето АПК. Осигуряване на достъп на инвалиди, ремонт, обновяване и 
енергоефективни мерки на административна сградата на Бюро по труда. Енергийна 
Ефективност в жилищния сектор: повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради 
(кв. Дружба, кв. Запад, център);  

 Група проекти 2 - Градска среда: благоустрояване и вертикална планировка на градската 
среда в ж.к. Запад, рехабилитация, доизграждане и залесяване на паркова среда около 
паметника на  „Капитан Петко Войвода“, изграждане на спортен атракционен комплекс до 
МБАЛ „Живот +“ ЕООД, ремонт на мост на р. Крумовица към кв. „Изгрев“, изграждане на зона 
за отдих с пешеходна алея по протежение на река Крумовица, изграждане на велосипедни 
алеи от кв.Запад до кв.Изгрев, ремонт на улици, тротоари, поставяне на пейки и беседки (с 
приоритет района на центъра), изграждане на Обществен паркинг, реконструкция и 
обновяване  на площад България; 

 Група проекти 3 -Икономическо развитие на гр. Крумовград: изграждане на покрит пазар в 
две части – за търговци и за производители (селскостопанска продукция); 

 Група проекти 4 - Образователна инфраструктура: довършване на енергоефективните мерки 
на СОУ „Васил Левски“ (2 сгради), енергоефективни мерки в ЦДГ „Юрий Гагарин“, ремонт на 
дворно пространство на ОДЗ „Митко Палаузов“, ремонт и енергоефективни мерки на Общински 
детски комплекс гр. Крумовград, ремонт, оборудване и енергоефективни мерки на ПГ по 
автотранспорт „Хр.Смирненски”; 

 Група проекти 5 - Здравна и социална инфраструктура: ремонт и енергоефективни мерки на 
МБАЛ „Живот +” ЕООД гр. Крумовград, изграждане на дневен център за възрастни, 
осигуряване на социални жилища за настаняване на уязвими групи; 

 Група проекти 6 – Други: ремонт на културната инфраструктура – сграда на ДНА (МНО) зала 
със сцена, зали за репетиции на фолклорни певчески и танцови състави, създаване на 
съвременен интерактивен музей и археологически музей на рударството – музей на открито, 
възстановяване на първия конак в Крумовград. 
 

7. Целите на плана се препокриват с основните цели и приоритети на стратегиите плановете и 
програмите на местно и национално ниво, както и с одобрения общ устройствен план на гр. 
Крумовград. 
 

8. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-745#1/02.04.2015г. реализацията на ИПГВР на 
гр. Крумовград няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното 
здраве. 
 

9. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 
предвид характера и местоположението на ИПГВР на гр. Крумовград и въз основа на критериите 
по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според 
която планът, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните 
близко разположени защитени зони поради следните мотиви:  

 ИПГВР е свързан с планове и програми, които имат отношение и задават рамка за развитие и 
устройство на територията на гр. Крумовград, като проектите потвърждават намерения на ОУП 
на гр. Крумовград и попадат в неговите граници, в тази връзка: не се очаква ИПГВР да доведе 
до нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, до фрагментация и прекъсване 
на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните, до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
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опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер, 
както и до генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие, включително значително безпокойство върху предмета 
и целите на опазване в защитените зони. 

 
10. Реализацията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград не е 

с трансгранично въздействие върху околната среда. 
 
11. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили 

писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана. 
 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА: 
 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от ИПГВР за гр. 
Крумовград, попадащи в обхвата на Приложение № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи 
под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и 
целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, 
както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището. 

 
 

Насоящото 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 по околна среда.  

 
При промяна на плана, 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. 

 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред Министъра 
на Околната среда и водите в 14-дневен срок. 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 
 
 

Дата: 14.04.2015 г. 


