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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 4 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. 37, ал. 4 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 възложителя и получено 
становище от РЗИ-Хасково 

 

Р Е Ш И Х: 

 

да не се извършва екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която се разработва 

за периода 2016 -2020 година, при прилагането на която няма вероятност да се окаже 

значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве 

 

Възложител: „Местна инициативна група - Любимец и Ивайловград“ 

 

Характеристика на плана: 
Настоящата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за 

ВОМР) се разработва в съответствие с разпоредбите на членове 45 и 46 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, Програма за Развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., Мярка 19 от 
ПРСР и Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). Подмярка 19.2 "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" получава 
подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез 
ПРСР 2014 - 2020 г. Периодът на действие на Стратегията за ВОМР е от началната дата на 
одобрението и ще продължи да се изпълнява до 2023 г. Планира се изпълнението на 
стратегията да се реализира на етапи, чрез приемане на годишни планове.  

В обхвата на Стратегията попадат териториите на община Любимец и община 
Ивайловград Населени места на територията на община Любимец – гр. Любимец, с. 
Белица, с. Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. Йерусалимово, с. 
Лозен, с. Малко градище, с. Оряхово; населени места на територията на община 
Ивайловград – гр. Ивайловград, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. 
Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Вис, с. Глумово, с. Гнездаре, с. Горно Луково, с. 
Горноселци, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. 
Железино, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. 
Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова Ливада, с. Одринци, с. 
Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, 
с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид,  с. 
Черничино, с. Чучулига. 
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Настоящата стратегия е основана на визията за достъпни, качествени и ефективни 
услуги, отговарящи на нуждите на потребителите, които с ангажираното участие на всички 
страни осигуряват по-добро качество на живот в подкрепяща общност и пълноценна 
реализация. Визията е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за 
общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората 
да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения и подпомагат 
тяхното развитие. Основен акцент в предоставянето на всички услуги е предлаганата грижа 
към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен контрол върху 
собствения му живот и неговата реализация по начин, както иска да го живее – да може 
пълноценно да развие своя потенциал, да е защитен в максимална степен от злоупотреби и 
да има право на избор. Изпълнението на стратегията ще се фокусира върху 
предоставянето на модерни и отворени услуги и възможности насочени към трайни 
резултати и устойчивост.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 

1. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността. 
2. Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната 

среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за 
превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното 
наследство. 

3. Фокусиране върху иновациите, чрез насърчаване на въвеждането им в практиката. 
4. Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила. 
5. Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни 
дейности и устойчиво производство на земеделски продукти. 

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 

1. Развитие и стимулиране на земеделието и туризма, както и предприемачеството и 
устойчив бизнес. 

2. Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 
развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 
инициативи от общ интерес. 

3. Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 
страни в развитието на територията като основа за териториално развитие. 

4. Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 
териториален потенциал и продукти от местен характер. 

 
Гореописаните цели ще бъдат постигнати, чрез прилагането на конкретни мерки и 

дейности, които ще се финансират само от Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР) и по-специално:  

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” 
Цели - По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални дълготрайни 
инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на 
стопанството.  
Обхват на мярката - Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, 
имащи отношение към подобряване на производствената дейност на земеделските 
стопанства. Мярката се прилага на цялата територия на МИГ – териториите на общините 
Любимец и Ивайловград. 

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработващия сектор/маркетинга/развитието” 
Цели - По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални дълготрайни 
инвестиции, които водят до:  

- Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от 
хранително-преработвателния сектор; 

- Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на 
стойност и преработка на земеделска продукция.  
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Обхват на мярката - Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, 
имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и 
предприятията за преработка на земеделски продукти. Мярката се прилага на цялата 
територия на МИГ – териториите на общините Любимец и Ивайловград. 

Мярка 6.4. “Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности” 
Цели - По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални инвестиции, с цел:  

- Насърчаване развитието на неземеделски дейности за подобряване на качеството 
на живот на територията на МИГ; 

- Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване 
на вече съществуващите работни места; 

- Намаляване на сезонните колебания в заетостта. 
Обхват на мярката - Подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, 
свързани с неземеделски дейности на цялата територия на МИГ – териториите на 
общините Любимец и Ивайловград. 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 
Цели - Стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално 
икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и 
основни местни услуги в селските райони. 
Обхват на мярката - Мярката се прилага на цялата територия на МИГ – териториите на 
общините Любимец и Ивайловград. 

Мярка 7.5. «Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура» 
Цели - Обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация и 
надграждане на културното и природно наследство в населените места и обкръжаващата ги 
среда. 
Обхват на мярката - Мярката се прилага на цялата територия на МИГ – териториите на 
общините Любимец и Ивайловград. 
 

Мярка финансирана от ЕЗФРСР извън ПРСР, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба 
22 от 14 декември 2015 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.: 

Мярка 10. „Повишаване атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез 

популяризиране на местния бит и обичаи и културно-историческо и природно 

наследство” 
Цели: 

- Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-
историческо и природно наследство. 

- Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на 
културното наследство и природни дадености/ресурси. 

- Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством 
организиране на различни събития в подкрепа на удължаване на туристическия 
сезон. 

Обхват на мярката: 
- Географски: На територията на действие на МИГ територията на общините 

Любимец и Ивайловград. 
- Обхват на подпомагане: Ще се подпомагат проекти в обществена полза и 

реализирането на проектните дейности не носят приход на бенефициентите. 
 

МОTИВИ: 

1. Стратегията за ВОМР е изготвена при спазване условията и редът за прилагане на 
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) ПРСР 2014 
– 2020 г.  
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2. СВОМР съобразява съотносимите мерки и условия за предотвратяване, намаляване или 
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 
осъществяването на ПРСР 2016-2020 г. върху околната среда, заложени в Становище по 
ЕО № 16-9/2014 г. 

3. Предвижданията на СВОМР съобразяват и не противоречат на целите на съотносимите 
национални, регионални и местни планове и програми, в т.ч. на плановите и стратегически 
документи, поставящи цели по опазване на околната среда. 

4. Предвид характера и обхвата на мерките, не се очаква изпълнението на СВОМР да 
доведе до задълбочаване на съществуващи или възникване на нови екологични проблеми 
за територията, обхваната от стратегията. 

5. На територията на общините Любимец и Ивайловград попадат части от защитени зони 

BG0001034 „Остър камък”, BG0000578 „Река Марица, BG0001032 „Родопи Източни”, 

приети от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. и BG0000212 „Сакар”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания, както и части от 

защитени зони BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № 758/19.08.2010 г., BG0002020 

„Радинчево” обявена със Заповед № 783/29.10.2008 г., BG0002071 „Мост Арда” обявена 

със Заповед № 784/29.10.2008 г. BG0002019 „Бяла река” обявена със Заповед № 

575/08.09.2008 г., BG0002012 „Крумовица” обявена със Заповед № 765/28.10.2008 г. и 

BG0002106 „Язовир Ивайловград” обявена със Заповед № 845/17.11.2008 г. за опазване 
на дивите птици. 

6. В територията на община Любимец попадат следните защитени територии: 
 

1 ЗМ - "Долната ова" № 1938/03.07.1970 гр. Любимец 

2 ПЗ - "Глухите камъни" № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 

3 ПЗ - "Меден камък" (Кован кая) № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 

4 ПЗ - "Птичи камък"  № 3702/29.12.1972 с. Вълче поле 

 5 ЗМ ”Бакърлия” №РД-472/11.07.2001 
с. Йерусалимово, 
с. Изворово 

 

7. В територията на община Ивайловград попадат следните защитени територии: 
 

1 ЗМ - "Дупката" № 328/08.05.1992 гр. Ивайловград 

2 ЗМ - "Ликана" № 328/08.05.1992 с. Свирачи 

3 ЗМ “Меандри на Бяла река” №РД-474/11.07.2001 
с. Железари, с. 
Меден Бук 

4 ЗМ "Хамбар дере" №РД-427/29.10.1999 
с. Казак, с. Бял 
градец 

5 
ЗМ „Находище на Триделнолистен 
ериолобус- Ливадите” пи 416 №РД-30/16.01.2013г.  с. Белополяне 

6 
ЗМ „Находище на Триделнолистен 
ериолобус- Даневата чешма”  №РД-20/11.01.2013г.  с. Белополяне 

7 
ПЗ "Находище на градински чай" до 
р. Марешница № 542/23.05.1984 с. Горноселци 

8 
ПЗ "Находище на градински чай" до 
р. Луда река № 542/23.05.1984 с. Горно луково 
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9 
ПЗ "Находище на божур" мест. 
Халка баир (вр. Победа) № 415/12.06.1979 с. Железино 

10 ПЗ "Находище на божур" с. Хухла № 282/04.05.1979 с. Хухла 

11 ПЗ "Пещера" мест. Коджа кае № 531/25.09.1978 с. Белополяне 

12 
ПЗ "Находище на снежно кокиче" 
мест. Петков баир № 531/25.09.1978 гр. Ивайловград 

 

8. При извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за 

ОС се установи, че Стратегия за водено от общностите местно развитие е допустима 
при съобразяване на произтичащите от него 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; 

9. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 
преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която стратегията, 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните защитени зони при спазване на поставеното условие в настоящото 
решение. 

10. Съгласно становище на РЗИ-Хасково (с изх. № РД-02-669#1/14.05.2016 г.) не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград.  

11. Предвидените дейности не предполагат трансгранични въздействия върху околната 
среда. 

 

При изпълнение на следното условие: 
 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Стратегия 
за водено от общностите местно развитие, попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или 
Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл. 31 от 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 СВОМР, 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. 

 

 



 6 

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:16.05.2016 г.  

 


