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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 5 - 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. 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 „Програмата за управление на отпадъците на територията на 

община Кирково за периода 2015-2020г” 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)  

 

Възложител: ОБЩИНА КИРКОВО 

 адрес: с. Кирково, ул.Дружба №1, общ.Кирково, обл.Кърджали 
 
Характеристика на програмата: 

Настоящата Общинска програма за управление на отпадъците се разработва за периода 2015г. - 2020г. и е в 

съответствие с изискванията на чл.57 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 

Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на 

територията на Община Кирково, в съответствие с нормативните изисквания. Разработването се базира на 

наличните данни за отпадъците, резултатите от проведени проучвания за системите за управление на 

отпадъци в общината, както и въз основа на анализ на възможностите за финансиране на дейностите свързани 

с отпадъците. На база на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози, визиращи 6-

годишен период (2015-2020г.) за развитие на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците в 

общината. 

При разработването на програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите условия 

породени от стремежа на Община Кирково за постигане на устойчиво управление на отпадъците. 

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. Кирково 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 
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на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.) и същата е проведена през процедурата по 

Екологична оценка. 

 
 
 

МОТИВИ: 
 

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

за управление на дейностите по отпадъците.  

2. Основната цел на програмата е предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни 

услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното 

законодателство, националната политика по управление на отпадъците и стратегията за развитие на 

общината. 

3. Инструментите, гарантиращи постигането на основната цел са: 

 намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на 

отпадъци, 

 увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и подобряване на 

ефективността на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, 

 повишаване на капацитета свързан с управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда, 

 превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на 

отпадъците.  

4. Проекта на програмата отчита специфичните за съответната територия на община Кирково, 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. 

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

ПУО на община Кирково е допустим 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. 

6. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид 

характера и местоположението на ПУО на община Кирково и въз основа на критериите по чл.16 от нея, 

е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУО на община 

Кирково, 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:   

 целите на програмата са свързани със защита на околната среда, чрез управление на 

отпадъците и няма да доведе до отрицателни въздействия върху защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000.  

 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 
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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. 

3. 1Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на община 

Черноочене, 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 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: 03.07.2015г. 


