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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 9 EO/2016 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 управление на отпадъците на 
Община Любимец 2016-2020 г., при прилагането на която няма вероятност да се окаже 
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
 
Възложител: Община Любимец 
 
Характеристика на програмата: 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Любимец е разработена 
на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 
управление на отпадъците (НПУО). ПУО на Община Любимец е разработена съгласно 
Методически указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211 от 31.03.2015 г. на Министъра на околната 
среда и водите. 

В обхвата на ПУО на Община Любимец се включва територията на цялата община с 
площ от 344.27 кв.м., с всички десет населени места, а именно: град Любимец и селата: 
Белица, Васково, Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко 
градище и Оряхово. 

Периодът на действие и изпълнение на ПУО на Община Любимец е 2016-2020 
година. С въведената йерархия за управление и третиране на отпадъците настоящата 
програма определя поетапно постигане на целите съответстващи с Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020 /НПУО/. За постигане на целите за предвидени 
подпрограми: 

 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци; 
 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и 
катрон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 
битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъците; 

 Подпрограма за изпълнение изискванията и целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителните отпадъци; 

 Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риск от депониране на 
отпадъците; 
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 Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на общината по управление на отпадъците; 

 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 
 
Основна цел на ПУО на Община Любимец е:  
Намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци, изпълнение на 

нормативните изисквания при поносими разходи за населението на община Любимец в 
периода на действие на програмата. 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец са 
разработени Подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане на 
изпълнението, както на конкретните програмни цели, така и на четирите стратегически цели 
на националния план: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 
Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 
Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците. 

 

МОTИВИ: 
 

1. Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец е съобразена с 
националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на 
околната среда.  

2. Програмата представя в дългосрочен план достигането на Националните цели за 
рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци 
на депата за отпадъци. Тя е инструмент, чрез който се цели достигането на 
екологосъобразно третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и 
рециклирането на образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на 
политиката по управление на отпадъците. 

3. При изпълнение на програмата се очаква: 
 минимизиране на риска за околната среда по отношение на компонентите на 

околната среда, причинени от депониране на битовите отпадъци; 
 намаляване на рисковете за човешкото здраве; 
 подобряване на жизнената среда на населението на територията на община 

Любимец; 
 намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда. 

4. Програмата за управление на отпадъците няма да окаже въздействие върху райони или 
ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на 
защита. 

5. След преглед на представената Програма за управление на отпадъците на община 
Любимец беше установено, че Програмата е разработена за територията на цялата 
община, представляваща площ от 344,27 кв.км. В териториалния обхват на община 
Любимец попадат следните защитени територии и зони: 

 ЗМ "Долната ова" в землището на гр.Любимец, обявена със Заповед 
№1938/03.07.1970г. за опазване на естествено находище на блатно кокиче. 

 ЗМ ”Бакърлия” в землището на с. Йерусалимово, обявена със Заповед № РД-
472/11.07.2001г. за дългосрочно опазване популациите на световно и европейско 
застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения както и 
типични за Сакар местообитания и ландшафти както и част от орнитологично важно 
място южен Сакар, скални пейзажи и насаждения. 



 3

 ПЗ "Глухите камъни" в землището нас. Вълче поле, обявена със Заповед № 
3702/29.12.1972г.  за опазване на тракийски скални ниши. 

 ПЗ "Меден камък" в землището на с. Вълче поле, обявена със Заповед № 
3702/29.12.1972г. за опазване на тракийски скални ниши. 

 ПЗ "Птичи камък" в землището на с. Вълче поле, обявена със Заповед № 
3702/29.12.1972г. за опазване на скални образувания. 

 Защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 

 Защитена зона BG0000578 „Река Марица“, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

 Защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 
опазване на природните местообитания. 

 Защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.  

 Защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № 758/19.08.2010г. за 
опазване на дивите птици. 

 Защитена зона BG0002020 „Радинчево”, обявена със Заповед № 783/29.10.2008г. 
за опазване на дивите птици. 

 Защитена зона BG0002106 „Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № РД-
845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици.  

При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата 
за ОС се установи, че Програмата за управление на отпадъците 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, 
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. 

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на Програмата за управление на 
отпадъците 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 
горецитираните защитени зони поради следните мотиви:   

 Реализирането на оперативните цели на Програмата за управление на отпадъците 
на община Любимец, включващи: намаляване количеството отпадъци; намаляване 
на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите; подготовка за 
повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци; ециклиране на 
биоразградими отпадъци; рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци; 
подобряване на капацитета при управление на отпадъците; подобряване качеството 
на информацията; подобряване информираността и участието на населението и 
бизнеса в дейностите по управление на отпадъците, които няма вероятност доведат 
до значително отрицателно въздействие върху територии от Екологичната мрежа 
Натура 2000. 

6. Съгласно становище на РЗИ-Хасково (с изх. № РД-02-1157#1/08.08.2016 г.) при 
прилагането на програмата не би следвало да има риск за човешкото здраве. 

7. Реализирането на предвижданията на Програмата за управление на отпадъците на 
Община Любимец не е свързано трансгранично въздействие върху околната среда. 

 
При изпълнение на следното условие: 

 
1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Програмата 
за управление на отпадъците на Община Любимец, попадащи в обхвата на Приложение 1 
и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл.31 от 
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ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост 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. 
 

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:22.08.2016 г. 

 

 


