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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 07 - 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. 
1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми и по представената от Възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от същата наредба, 
чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. дв. бр.3 от 11 Януари 2011г. изм. и доп. дв. бр. 94 от  
2012г), представента информация и документация от Община Кърджали  
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва екологична оценка на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 
2014 -2020, при прилагането на който няма няма вероятност да се окаже значително въздействие 
върху околната среда и човешкото здраве 
 

Възложител: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, бул. България 41 
 адрес: бул. България № 41, Р.България 6600, гр. Кърджали, област Кърджали 
 

Характеристика на плана: 
Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на 
конкретни цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 
устойчиво развитие. Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в 
стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, най-общо се 
насочват към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване 
на жизнения стандарт. Визията и главната цел на ОПР се декомпозират в пет приоритета. Към шесте 
приоритета са формулирани 12 специфични цели, които обобщават диагностицираните проблеми и 
области за интервенции през периода 2014-2020 г. в община Кърджали. 
Приоритет 1. Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на бизнес: 

 Специфична цел 1 Подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес климата на територията на 
община Кърджали 

 Специфична цел 2 Подкрепа за развитие на туристическите обекти и атракции 
Приоритет 2. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда 

 Специфична цел 1 Развитие на общинската транспортна система 

 Специфична цел 2 Подобряване на условията на жизнената среда 
Приоритет 3. Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности 

 Специфична цел 1 Подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на качеството 
на образователната услуги 

 Специфична цел 2 Подобряване на достъпа до социални услуги 

 Специфична цел 3 Модернизация на спортната база и съоръжения 

 Специфична цел 4 Развитие на културния живот в община Кърджали 
Приоритет 4. Управление на околната среда 

 Специфична цел 1 Опазване и възстановяване на околната среда 

 Специфична цел 2 Разширяване и подобряване на съществуващата водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура 

Приоритет 5. Повишаване на капацитета и обслужването на гражданите и бизнеса 

 Специфична цел 1 "Подобрение на обслужването на гражданите и бизнеса и капацитета на 
администрацията 

 Специфична цел 2 Ефективно партньорство за изпълнение на политики 
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Петте приоритета представляват областите за въздействие, където ще се концентрират финансовите 
ресурси на общината и икономическите агенти (местни и външни) през настоящия програмен период 2014 
- 2020. Интервенциите трябва да доведат до постигане на генералните цели на общинския план. 
Настоящата стратегия попада в обхвата на 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта й с предмета и 
целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 
Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през процедурата по Екологична оценка и 
същата е проведена през процедурата по Екологична оценка. 
 

МОТИВИ: 
 

1. Общинският план за развитие на община Кърджали (ОПР) е изготвен в изпълнение на нормативни 
разпоредби на ЗРР (чл.9, чл.13-15) и ППЗРР (чл.5, чл.34-42). В допълнение на закона, 
стратегическата рамка и структурата на плана се дефинират на базата на Методически указания 
на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за изготвяне на 
стратегически документи. 

2. Общинският план за развитие (ОПР) на община Кърджали е за периода 2014 - 2020 г. ОПР и е 
водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите 
за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, 
възможности и ресурси на общината.  

3. По същество ОПР и неговата програма за реализация са инструмент за управление на общината 
през втория планов период от членството на България в ЕС (2014 - 2020 г.).  

4. Планът е отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира, в 
съответствие с динамично променящите се условия и съгласно нормативните разпоредби на 
Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР), селищната 
среда, заинтересовани страни в града, общината и агломерационния ареал; 

5. Планът ще определи къде да бъдат финансирани конкретни инвестиционни проекти, насочени към 
определени територии/зони/райони, към физическото им обновяване и благоустройство, за да се 
създаде привлекателна среда, която на свой ред да привлича бъдещи инвестиции, да подобри 
услугите и да доведе до допълнително развитие. 

6. Целите и приоритетите на плана са в синхрон с целите и приоритетите на стратегията на 
Европейския Съюз „Европа 2020", Националната програма за реформи (2011-2015 г.) и 
Националната програма България 2020, както и плановите и стратегически документи за 
регионално и градско развитие. 

7. В настоящия вариант на ОПР, за всяки от преоритите са описани дейности, които ще допринесат 
за постигане на целта на съответният преоритет.  

8. Сред дейностите има и такива, от които ще произтекат конкретни инвестиционни предложения, 
които биха могли да бъдат отнесени към позициите на Приложение 2 от ЗООС и/или да имат 
значително (положително или отрицателно) въздействие върху околната среда.  

9. Съгласно становище на РЗИ Кърджали, реализацията на Общинският план за развитие на община 
Кърджали за периода 2014-2020г няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху 
хората и тяхното здраве. 

10. ОПР подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горепосочената защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, 
ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС. 

11. На територията на община Кърджали попадат части от следните защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000: 

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

 BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г.  
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 BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
766/28.10.2008г.  

 BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
528/26.05.2010г. 

В община Кърджали са обявени следните защитени територии: 

 ЗМ "Средна Арда", обявена със Заповед № РД-380/24.07.2000г. с цел опазване на 
местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т.ч. египетски и 
белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка,син скален дрозд, 
тракийски кеклик, прилепни колонии и съхраняване на забележителен източнородопски 
ландшафт, в землищата на с.Висока поляна е с.Звезделина. 

 ЗМ "Юмрук скала", обявена със Заповед № РД-569/31.10.2000г. с цел опазване на 
популациите на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения в т.ч. 
черен щъркел, египетски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, белоопашат мишелов, 
черношипа ветрушка, сокол скитник, тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, 
червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, 
чурвеногушо коприварче, скална зидарка, белочела сврачка и др., както и за опазване на 
типични за Източни Родопи скални и горски хабитати, в землището на с.Калоянци.  

 ЗМ "Находище на Венерин косъм", обявена със Заповед № 1114/03.12.1981г. с цел да се 
запази находище на рядък вид от българската флора, в землището на гр. Кърджали. 

 ПЗ "Находище на Родопски силивряк", обявена със Заповед № 233/04.04.1980г. в 
землището на с. Прилепци. 

 ПЗ "Находище на Родопска горска майка", обявена със Заповед № 542/23.05.1984г. в 
землището на с. Перперек. 

 ПЗ "Скални гъби", обявена със Заповед № 1427/13.05.1974г. в землището на с. Бели пласт.  

 ПЗ "Каменни гъби", обявена със Заповед № 1427/13.05.1974г. в землището на с. Зимзилен. 

 ПЗ "Скален прозорец", обявена със Заповед № 415/12.06.1979г. в землището на с. 
Костино. 

 ПЗ "Раджиб тарла", обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. в землището на с. Чифлик.  
12. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се 

установи, че ОПР 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 и 
заповедите за обявяването им, 

 режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

13. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, 
предвид характера и местоположението на ОПР и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така 
изготвения ОПР, 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: 

 предмет на ОПР не са конкретни планове, проекти, програми или инвестиционни 
предложения, а общата идейна рамка на визията за развитие на община Свиленград, поради 
което няма вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие върху ключовите 
елементи на защитените зони, включително върху структурата, числеността и плътността на 
популациите на опазваните в защитените зони природни местообитания, местообитания на 
видове, числеността  и структурата на популациите на видове, вкл. птици; 

 част от формулираните специфични цели за постигане на приоритетите и основната цел на 
ОПР са свързани с интелигентен икономически растеж чрез технологично обновяване и 
иновации, развитие на знанията и уменията, устойчивото развитие на базата на използване на 
“зелена” енергия и технологии и постигане на социална интеграция и социално включване. 

14. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили 
писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА: 
 

1. При извършване на дейности в границите на защитените територии да се спазват режимите, 
въведени със заповедите за обявяването им и плановете им за управление, ако има такива. 

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от ОПР за община 
Свиленград, попадащи в обхвата на Приложение № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи 
под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им 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. 

 
Насоящото 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 по околна среда.  

 
При промяна на плана, 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. 

 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред Министъра 
на Околната среда и водите в 14-дневен срок. 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 

 

Дата: 24.07.2015 г. 


