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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми 

(ЕО) за програма. 

Съгласно чл. 15, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Регионална 
инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 
05.05.2017 г. Решение № СМ-06-ЕО/2017г. на Директора на РИОСВ – Смолян за 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 
планове и програми на: „Програма за управление на отпадъците в Община 
Сатовча за периода 2017г. – 2020г.”, с възложител: Община Сатовча, с. Сатовча, 
обл. Благоевград, ул. „Тодор Шопов“ №37. 

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
05.05.2017г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 05.05.2017г.)
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РЕШЕНИЕ  
№ СМ-06-ЕО/2017 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 
планове и програми 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 
31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 от възложителя 
информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и по чл.10, ал.1 и ал.2 от 
Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция– 
Благоевград (РЗИ Благоевград) 

РЕШИХ: 

да не се извършва екологична оценка на „Програма за управление на 
отпадъците в Община Сатовча за периода 2017г. – 2020г.” 

възложител: Община Сатовча, с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. „Тодор 
Шопов“ №37. 

характеристика на програмата: Така представената „Програма за управление 
на отпадъците в Община Сатовча за периода 2017г. – 2020г.”, обхваща всички 
населени места в община Сатовча - 14 села. Основна цел на програмата е да 
допринесе за устойчивото развитие на община Сатовча чрез реализиране на 
интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване 
на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, 
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване 
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците. Стратегическите цели, гарантиращи постигането на основната цел са: 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване.  

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 
чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на 
цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 
околната среда.  

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.  
- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията 

на управление на отпадъците. 
За постигането на стратегическите цели, в настоящата програма за управление 

на отпадъците в Община Сатовча за периода 2017г. – 2020г. са разработени 
следните подпрограми: 

 Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците; 
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 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло; 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биологично 
разградимите битови отпадъци в т.ч. за биологичните отпадъци; 

 Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Подпрограма с мерки за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ; 
 Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на Общината по управление на отпадъците; 
 Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране 

на обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 
Така представената „Програма за управление на отпадъците в Община 

Сатовча за периода 2017г. – 2020г.”, попада в обхвата на областите, изброени в чл. 
85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за 
бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на 
ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително 
отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно 
това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.5.1. от Приложение 2 на 
Наредбата за ЕО, горе цитираната програма подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка.

В териториалният обхват на община Сатовча попадат две защитени 
територии, съгласно Закона за защитените територии, а именно: 

 Поддържан резерват „Конски дол“, бивш резерват обявен със Заповед № 
2079/24.08.1962г. на Главно управление на горите, прекатегоризиран със Заповед № 
РД-380/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите, актуализиран по 
площ със Заповед № РД-784/13.10.2014г. бр.93/2014г.;  

 Защитена местност „Манастирището“, бивша буферна зона на резерват 
„Конски дол”, обявена със Заповед № 886/02.10.1986г. на Комитет за опазване на 
природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-423/18.06.2007г. на 
Министерство на околната среда и водите. 

В териториалният обхват на община Сатовча попадат части от следните 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР):  

 BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

 BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
802/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007г.); 

 BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, 
бр. 41/2011г.) и Заповед РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 107/2013г.); 

 BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
532/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010г.). 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 
за ОС, предвидената „Програма за управление на отпадъците в Община Сатовча за 
периода 2017г. – 2020г.”, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с 
предмета и целите на опазване на защитените зони.  
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От извършената проверка за допустимост на „Програма за управление на 
отпадъците в Община Сатовча за периода 2017г. – 2020г.” по реда на чл. 37, ал. 2 и 
във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:  

„Програмата за управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 
2017г. – 2020г.” е допустима за осъществяване при условие, че произтичащите от 
нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в 
противоречие с режимите  на гореописаните защитени зони, определени със 
заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие; 

„Програмата за управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 
2017г. – 2020г.” е допустима за осъществяване при условие, че произтичащите от 
нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в 
противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по 
реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с 
утвърдените планове за управление. 

Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с РЗИ – 
Благоевград относно изясняване на степента на въздействие и риска за човешкото 
здраве. 

М О Т И В И :  

1. Програмата за управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 
2017г. – 2020г. не влиза в противоречие с други местни, регионални и национални 
планове и програми. 

2. Програмата за управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 
2017г. – 2020г. е изготвена в съответствие с Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със 
Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, както и 
със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на 
отпадъците и Националната програма за предотвратяването на образуването на 
отпадъци 2014 - 2020. В програмата са залегнали мерки, гарантиращи изпълнение 
на целите по чл.31 от Закона за управление на отпадъците. 

3. В „Програмата за управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 
2017г. – 2020г.”, са заложени мерки, с чието изпълнение ще се гарантира 
изпълнението на целите на програмата. Някои от основните мерки са: 

• Извършване на анализ на състава на битовите отпадъци и на други главни 
източници на отпадъци (институции и офиси) на регулярна основа, с осигурена 
приемственост в методологиите; 

• Сътрудничество, с други общини и региони в изграждането на партньорства 
за повишаване на общественото съзнание или за провеждане на съвместни 
мероприятия за предотвратяване на отпадъците и участие в съвместни проекти; 

• Извършване на периодични информационни кампании за предотвратяването 
на битови отпадъци, ориентирани към намаляване на образуваните отпадъци, 
устойчиво потребление и участие в разделното събиране (разделяне при 
източника); 

• Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, 
чашки и др., предназначени за многократна употреба; 

• Насърчаване на домашното компостиране чрез обучение, комуникационни 
инструменти, дни на отворени врати и др.; 

• Организиране на информационна кампания за насърчаване потреблението 
на екологосъобразни продукти; 

• Възлагане на „зелени“ обществени поръчки, чрез които публичните органи се 
стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие 
върху околната среда през целия им жизнен цикъл; 

• Провеждане на местна политика за разширена отговорност на 
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производителя; 
• Недопускане на локални замърсявания чрез осъществяване на периодичен 

контрол в населените места; 
• Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на 

общината; 
• Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от 

замърсяване с отпадъци; 
• Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари 

замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на 
замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на 
длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на 
изпълнение; 

4. С приемането и прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален 
баланс между различните законодателни, институционални, икономически и 
технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. 
Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в 
областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените 
мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното 
финансиране. 

5. Предложения в програмата план за действие обхваща периода 2017 - 2020 
година и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на 
поставените цели. Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и 
приоритетите на програмата. 

6. При стриктно спазване на екологичното законодателство, с прилагането на 
програмата, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

7. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх.№ 4931/20.04.2017г., за така 
представената „Програма за управление на отпадъците в Община Сатовча за 
периода 2017г. – 2020г.” не е необходимо да се извърши екологична оценка. 

8. Съгласно представената информация, заложените в Програмата за 
управление на отпадъците в Община Сатовча за периода 2017г. – 2020г., мерки за 
постигане на специфичните и приоритетните цели, няма да доведат до увеличаване 
степента на фрагментация на местообитания спрямо първоначалното състояние, 
както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на 
опазване в зоните, с което да се наруши целостта и кохерентността на защитени 
зони BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0002076 „Места” и BG0002063 „Западни-
Родопи“ и BG0000220 „Долна Места”. 

9. При реализацията на предвидените в програмата дейности няма вероятност 
от пряко или косвено въздействие върху ключови елементи на защитените зони, 
включително значително безпокойство на видове, в т.ч. и птици, предмет на 
опазване в засегнатите защитени зони, както и изменения в числеността и 
плътността на популациите им, които да окажат значително отрицателно 
въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000. 

10. Програмата задава обща идейна рамка на действия по отношение на 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им, увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци, 
управление на отпадъците гарантиращо чиста и безопасна околна среда, 
превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията за 
управление на отпадъците, постигането на които няма да доведат до отрицателни 
въздействия върху защитени зони от мрежата Натура 2000. В тази връзка, 
преценката на компетентния орган по околна среда е, че дейностите по 
реализацията на програмата не влизат в противоречие с предмета и целите на 
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ona3BaHe B 3auilreHil 3oH14 8G0001030 ,,PO4Onr-3ana4Hr", BG0002076 ,,Mecra" v
BG0002063,,3ana,qum-Pogonr" ra 8G0000220,,,!ofl Ha Mecra".

11. l-1ptt peanil3allhflTa Ha nporpaMara, HFMa BeponrHocr or HarpynBaHe Ha
orp14LlareaHil KyMynarnBHil nus4erZcraun Bbpxy npupoAHilTe ruecroo$NTaHwA,
nonynal{l4ure w uecroo6ttraluflra Ha BilAoBere, BKfl. nrilLlLt, npeflMer Ha ona3BaHe B
3au-lLlTeHilTe 30H14, CnpHMO Apyrfi n"naHoBe, nporpaMu, npoeKTh t4 l4HBeCTIqr,1OHH14
npeAnoxeHrH.

12. C peanr3allilfiTa Ha nporpaMara, He ce oqaKBa rpailHa npoMFHa Ha
naHgua$ra.

13. B xoAa Ha npoBeAeHara npoqetrypa 3a npeLleHflBaHe ua Heo6xoAr4Mocrra or
Eo ne ca nocrbntAntlycrlo unil Aeno3vpaHl nilcMeHo xan6u, Bb3paxeHilr, craHoBtlu)atn
ck4fHanu cpet{y peanil3aqviqra Ha nporpaMaTa.

14. Peanu3ilpaHero Ha ,,flporpaMara 3a ynpaBneHne Ha ornaAbqrre a O6r4raHa
Caroaqa 3a nepiloaa 2017r. - 2020t.", He npe,qnonara rpaHcrpaHilL{Ho B'rr34efrcraue
Bbpxy oKonHara cpeAa, KaKro 14 yBpeMaHe Ha naMerHilqil Ha Kyarypara.

HacroRqoro peueH[e He orMeHn 3aAbnxeHlgra Ha Brr3nox],rreng 3a tl3nbrHeHtae Ha
]'l3xcKBaH[sra Ha 3aroxa 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpe4a /3OOC/ ta Apyrr cnequarrHl 3aKoH5 r,l
noA3aKoHOBl't HOpMaruBH[ aKTOBe t4 He MOXe Aa Cnyx]t Karo ocHoBaHle 3a orna.qaHe Ha
orroBopHocrra cbmacno geft creatqara HopMar[ BHa ype46a.

l-lnaxoee, nporpaMtt, npoeKT,t l,r 14HBecr[qtaoHHyt npe4floxeHl,tn, npou3Tt4qaqH or,,lporpanaara
3a ynpaBneH[e Ha ornaAr'lll,lre e O6quxa Caroeqa 3a nepxoga 2017r. - 2020r.,,, nona4aq1a B
o6xaara xa llprnoxeHus Ns 1 u Ne 2 xurra 3OOC ]1nh u3BbH :.:ytx,n nonagal4lt nog pa3nope46rre naqn. 31 or 3EP, noArexar Ha oqeHKa 3a cbBMecrlrMocrra ],tM c npeAMera 1,l qer],|re Ha ona3BaHe Ha
3aqHTeH[Te 3oH1'l 14 Morar Aa 6ugar ogo6penu caMo cneA nonoxhrenHo peueH[e/cranoauqe no
oBoc/Eo/oc u npr,r cuo6pasneaHe c npenopbxnre B [3BbpuJeH[re oueHKu, xaKro ]r c ycroBr{flra,
r,r3r,rcxBaH hg x MepK[ pa3n [caH h B peueH [ero/cra xoaruqero,

Ha ocHoeaHre vn.88, an.4 or 3OOC, Hacronuloro peuJeHr4e ry6n npaaxo geficrere, a6o B cpo6
5 rogrxu or Brt{3aHero My B ct,lna ne e ogo6peHa nporpaMara.

Ha ocHoeaxre vn.88, an.S or 3OOc, npl,t npoMqHa Ha nporpaMara, Ha Bb3noxr{rerfl nnu Ha
HsKol'l or o6croqrencrBara, npx Korro e 6rno [3AaAeHo Hacroflriloro peueH1,1e,
Bb3noxvlrenRr/roelsr Bb3rloxt{Ten rpn6ea.qa yBeAoMu cBoeBpeMenno PhOCB-CMonqH.

Peurexuero Moxe Aa 6u4e o6xarrBaHo npeg Mrxncrrpa Ha oKorHara cpeAa u Bogt4re ulnnu
npeA AAMllH]'lcrparrBeH cr,A - rp.EnaroeBrpa4 a 14-gneeeH cpoK or cr,o6qaBaHero My Ha
3a}rHrepecoBaH}rre nHqa no pe4a Ha AgunxncrparlBHo-npoqecyanH[, KoAeKc, upea P]4OCB -
Cruonsn.

,Qara: 05.05.2017r.
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14Hx. EKATEP]4HA rA+qx EBAry 
'

flupexmop Ha PnOCB-Cmonsu

s/s


