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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 4 - ЕО/2012г. 

 
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 Кърджали” която няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

защитени зони по Натура 2000 - „Родипи Източни”, с код BG 0001032 по Директива за хабитати (92/43/ЕЕС) и  

ЗЗ „яз. Студен кладенец” с код BG 0002013 по Директива 79/409/ЕЕС за птиците. 

 

Възложител: „ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

 адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41, обл. Кърджали 
 
Характеристика на програмата: 

В представената програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на общ. Кърджали са 

заложени основните принципи, които следва да бъдат спазвани при управлението на отпадъците, залегнали в 

нормативните разпоредби на българското екологично законодателство. Описана е и създадената организация 

на ниво общинска администрация отговорна за управлението на отпадъците. «Програма за управление на 

дейностите по отпадъците», която е част от «Общинска програма за опазване на околната среда», обхваща гр. 

Кърджали и принадлежащите 117 населени места в общината. 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. Кърджали 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. 
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МОТИВИ: 
 

1. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на общ. Кърджали е разработена съгласно 

изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 31 ал.1 и 2 от ЗУО, 

включително с тези посочени ръководството за разработване на общински програми за управление на 

дейностите по отпадъците. Периодът на действие на програмата е от 2011г. до 2021г. 

 

2. Заложените в Общинската програма приоритети кореспондират с приоритетите, залегнали в 

Националната програма по управление на дейностите по отпадъците и Общинската програма за 

опазване на околната среда.  

 

3. Проекта на програмата отчита специфичните за съответната територия на община Кърджали, решения 

за управление на дейностите по отпадъците. Направен е анализ на съществуващо състояние и практики 

по управление на отпадъците 

 

4. Посочени са мерки за изграждане на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 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. 

 

5. В програмата не се предвижда изграждане на обекти, изискващи хигиенно-защитни зони и не се очаква 

засягане на съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически). 

 

6. На основание чл. 37, ал.2 от Наредбата за оценка за съвместимост е извършена проверка за 

допустимост спрямо забраните по Заповед № РД-776/28.10.2008г. за обявяването на ЗЗ “Студен 

кладенец”, с код BG 0002013. Предвидените дейности в „Общинска програма за управление на 

дейностите по отпадъците” на общ. Кърджали не противоречат на забраните в т. 5 на горе цитираната 

заповед. 

 

7. Във връзка с чл. 37, ал.3 от Наредбата за оценка за съвместимост е извършена преценка за вероятната 

степен на отрицателно въздействие на „Общинска програма за управление на дейностите по 

отпадъците” на общ. Кърджали, според която няма вероятност предвидените в нея дейности да окажат 

отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в ЗЗ „Родопи-Източни”, с код BG 0001032 ЗЗ и ЗЗ “Студен кладенец”, с код BG 

0002013, поради следните мотиви: 

 

 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, тъй като отпадъците ще се 

транспортират до РЦУО - Кърджали за които са проведени необходимите процедури по глава шестта от 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР. 

 

 Характера на програмата не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 

местообитания и популации на видове, безпокойство на видове спрямо първоначалното им състояние 

Предложени са конкретни мерки за постигане на заложените в програмата цели, за намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

 

8. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили писмени 

възражения, бележки и предложения по документацията за програмата. 
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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: 12.03.2012г. 
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