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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 2 - ЕО/2014г. 
 

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. 2 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, 

чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/ и чл. 37, ал. 4 от Наредба 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/,  по представената от възложителя 

писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО 
 

 

Р Е Ш И Х 
 

 

да не се извършва екологична оценка на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 

на територията на община Минерални бани” която няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

защитени зони по Натура 2000 - „Родипи Средни”, с код BG 0001031 по Директива за хабитати (92/43/ЕЕС)  

 

Възложител: ОБЩИНА МИНЕРЛАНИ БАНИ 

 адрес: гр. Мин. бани, бул. „Васил Левски” № 3, обл. Хасково 
 
Характеристика на програмата: 

Настоящата Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Минерални бани за периода 

2014 – 2020 год., съгласно чл. 29 (3) т. 2 от Закона за управление на отпадъците е наложена от наличие на 

промяна във фактическите и/или в нормативните условия. Тези условия произтичат от следното: 

В Националната програма за управление на отпадъците регион Хасково обхваща общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани. На основание чл.19б ал.5 от ЗУО на 31.08.2010 г. е създадено Регионално 

сдружение. 

Община Хасково в периода 2009 – 2011 година е изпълнила проект “Интегрирано управление на отпадъците в 

регион Хасково”, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". В рамките на изпълнение на проекта са 

изготвени: 

Анализ и оценка на съществуващата ситуация по управление на отпадъците за регион Хасково в т.ч.  

 Събирана е наличната информация и са разработени варианти на решения за интегрирано управление 

на отпадъците в регион Хасково; 

 30- годишни прогнози за количествата на отпадъците и сценарии за тяхното управление; 

 Направена е инвентаризация на съществуващите депа в региона и е оценен риска за околната среда; 

 Морфологичен анализ на количеството и вида на генерираните отпадъци въз основа на обследвания за 

четири годишни сезона; 

 Финансов анализ и Анализ на Разходите и Ползите; 

 Дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион Димитровград, в т.ч. дългосрочен 

инвестиционен план;
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 Проучвания и анализи за избор на площадки за разполагане на планираната инфраструктура; 

 Утвърдени са ПУП за два инфраструктурни обекта за управление на отпадъците; 

 Издадени са съответните Разрешителни за строеж за изготвените технически проекти за двата 

инфраструктурни обекта: „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци” и „Регионална 

инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци”.  

Настоящата програма включва дейностите по поддържане на чистотата на обществените места, събиране, 

извозване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци и осъществяването на контрол върху тях, или на 

този етап в програмата за управление на отпадъците не се предвиждат дейности, попадащи в Приложения № 

№ 1 и 2 на ЗООС. 

Програма за управление на дейностите по отпадъци е включена в обхвата на Приложение № 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на преценяване на 

необходимостта от ЕО. 

Програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на общ. Минерални бани подлежи на 

процедура по оценка за съвместимост, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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, ДВ. Бр. 73/2007г.) и същата е проведена през 

процедурата по Екологична оценка. 

 
 
 

МОТИВИ: 
 

1. Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО) отчита и съобразява 

обстоятелствата и мотивите с които е съгласувана ОПУДО (2014-2020г). 

2. В проекта на ОПУДО са заложени основни цели съобразени с тези заложени в Националната програма 

за управление на дейностите по отпадъците. 

3. Проекта на програмата отчита специфичните за съответната територия на община Минерални бани, 

решения за управление на дейностите по отпадъците. Направен е анализ на съществуващото 

състояние и практики по управление на отпадъците. Посочени са мерки за изграждане на съоражения и 

инсталации за оползотворяване и обезвраждане на отпадъците на места, намиращи се възможно най-

близо до източника на образуването им, и чрез използването на най-подходящи методи и технологии. 

Предвидени са мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с цел поетапно намаляване на 

количествата им и недопускане на тяхното депониране. 

4. За изграждането на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани” с обща площ на действащото депо и предвидения терен за 

разширение 228.868 дка, в имоти с №№ 000519 и 000518, землище с. Гарваново, общ. Хасково, обл. 

Хасково по Алтернатива 1 и сценарии 1а е проведена процедура по ОВОС, в т.ч. оценка за 

съвместимостс предмета и целите на опазване на защитена зона ВG 0001031 „Родопи Средни” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, завършила с Решение по ОВОС № 

ХА-01-02/2011г., с което е одобрено осъществяването му и на което ще се извършва депонирането  на 

отпадъци. 

5. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която актуализацията на ОПУДО 2012 – 2017г. няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежана на Натура 2000, поради 

следните мотиви: 



                   6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14                  Директор: (+359 38) 66 46 08 
www.haskovo.riosv.com                                                                          Факс:    (+359 38) 60 16 11 

                    e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg                                                                          Телефони: (+359 38) 60 16 14 
 

3 

 Актуализация на ПУДО е свързана с прилагането на интегрирана и ефективна система за 

управление на отпадъците на всички нива чрез интегрирана рамка за управление на 

отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени 

от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците; изграждането на нови съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, със 

залегнали мерки за предотвратяване на възникването на нерегламентирани сметища на 

територията на общината; определянето на площадки, изграждането и експлоатацията на 

съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и възлагане на услуги по 

събирането, транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци 

 Дейностите произтичащи от актуализацията, нямат пряко отношение към защитените зони от 

мрежана на Натура 2000 и осъществяването им не би могло да влезе в противоречие с 

предмета и целите на опазване в тях; 

 
ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Програмата да се актуализира при промяна на фактическите и/или нормативни условия. 

 

2. Ежегодно да се предоставя отчет съгласно изискванията на чл.32 от Закона за управление на 

отпадъците; 
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по процедура за ОВОС на 
конкретни инвестиционни предложения в границите на плана за обекти и дейности, попадащи в 
Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 
решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Хасково до един месец 
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 и Административен съд Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на 
заинтерисованите лица. 

 
 
инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 

 

 
Дата: 16.05.2014г. 


