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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 
11.07.2016 г. Решение № СМ-07-ЕО/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 
планове и програми на: „Програма за опазване на околната среда, с период на 
действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „Лечебни растения“; Раздел: „Програма за 
управление на отпадъците“ с възложител: Община Рудозем, гр.Рудозем, бул. 
„България“ №15, обл. Смолян. 

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
11.07.2016 г. 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 11.07.2016г.) 
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РЕШЕНИЕ  
№ СМ-07-ЕО/2016 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 и документация и получено становище на Регионална здравна 
инспекция – Смолян (РЗИ Смолян) 

РЕШИХ: 
да не се извършва екологична оценка на „Програма за опазване на околната 
среда, с период на действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „ Лечебни растения “; Раздел: 
Програма за управление на отпадъците“, прилагането на която няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве. 

Възложител: Община Рудозем, гр.Рудозем, обл. Смолян, бул. „България“ 
№15, ЕИК 000615075 

Характеристика на програмата: Програмата за опазване на околната среда, 
с период на действие 2016г.- 2020г. включва два раздела - Раздел: „Лечебни 
растения“ и Раздел: „Програма за управление на отпадъците на община Рудозем“. В 
обхвата на община Рудозем са включени 23 населени места: 1 град-общинския 
център гр. Рудозем и 22 села, от които най-големи са с.Чепинци и с.Елховец. 
Генерална стратегическа цел на Програмата за опазване на околната среда е: 

- Подобряване средата на живот на хората в Община Рудозем сред 
съхранените природни ресурси на една чиста и модерна община. 

Някои от специфичните стратегически цели и приоритети на програмата са: 
- Съхраняване на природата и запазване на добрите екологични показатели на 

общината чрез устойчиво управление на природните ресурси; 
- Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на 

инфраструктурата; 
- Целенасочена работа за повишаване на природозащитното съзнание на 

населението за информирано участие на обществеността в опазването на околната 
среда. 

- Целенасочена работа за запазване на добрите екологични показатели на 
общината и недопускане на дейности водещи до замърсяване на природните 
компоненти, ресурси и обекти. 

- Използване на възможностите на всички фондове (оперативни програми, 
национални, общински и др.) за доизграждане, обновяване и подобряване на 
инфраструктурата за опазване на околната среда.  

- Добро управление и повишаване на институционалния капацитет; 
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- Идентифициране и анализиране на проблемите в областта на околната среда 
на територията на общината, като се установят причините довели до тях и да се 
предложат мерки за тяхното преодоляване; 

Целта на раздел „ Лечебни растения ” към Програмата за опазване на околната 
среда е да осигури опазване на биологичното разнообразие на лечебните растения 
и на техните ресурси на територията на община Рудозем, като планира ползването, 
така че то да бъде екологосъобразно и устойчиво. С него се урежда управлението 
на дейностите по опазването и устойчиво ползване на лечебните растения, 
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки. Чрез 
програмата за „Лечебните растения“ е заложено постигането на три основни цели: 

- Опазване на естествените находища на лечебни растения в Община Рудозем 
от увреждане и унищожаване; 

- Осигуряване на устойчивото ползване на лечебните растения, недопускащо 
намаляване на генетичния и/или ресурсния им потенциал; 

- Постигане на ефективно прилагане на изпълнителната и контролна дейност 
на община Рудозем в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения 
и наредбите към него. 

Основни цели на Програмата за управление на отпадъците, с период на 
действие 2016г.- 2020г. на община Рудозем са: 

- Рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 
които страната си е поставила да постигне поетапно до 2020 г.; 

- Ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци; 

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

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци и 
намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци за населението 
и околната среда; 

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

управление на отпадъците; 
Така представената „Програма за опазване на околната среда, с период на 

действие 2016г.- 2020г.; раздел: „ Лечебни растения “ и раздел: „Програма за 
управление на отпадъците“ на Община Рудозем, попада в обхвата на областите, 
изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съобразно 
това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.5.1 от Приложение 2 на 
Наредбата за ЕО, цитираната програма подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка. 

„Програмата за опазване на околната среда на община Рудозем с период на 
действие 2016г.- 2020г., включваща раздел: „Лечебни растения“ и раздел: „Програма 
за управление на отпадъците“, подлежи на оценка за съвместимост (ОС) с предмета 
и целите на опазване на защитени зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО, 
по реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал.1 от Закона за биологично разнообразие и 
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 (Наредба за ОС, ДВ, 
бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ бр.81/2010г. и ДВ бр. 3/2011г.). 

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

 BG0000372 „Циганско градище”, 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.); 
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 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.).  

В териториалният обхват на община Рудозем не попадат защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на програмата върху защитените 
зони. Съгласно чл.37, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената 
информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, преценката 
на компетентния орган е, че „Програма за опазване на околната среда на община 
Рудозем, с период на действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „ Лечебни растения “ и 
Раздел: „Програма за управление на отпадъците“, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, в т.ч. и птици, предмет на опазване в защитените зони от 
мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0000372 „Циганско 
градище” и BG0001030 „Родопи-Западни”. 

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

М О Т И В И :  
1. „Програмата за опазване на околната среда на община Рудозем, с период на 

действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „Лечебни растения“ и Раздел: „Програма за 
управление на отпадъците“, не влиза в противоречие с други местни, регионални и 
национални планове и програми. 

2. Раздел: „Програмата за управление на отпадъците“ 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. Поставените в програмата за управление на отпадъците цели ще бъдат 
постигнати при изпълнението на следните мерки: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци; 
 Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло; 

 Разделно събиране и достигане на целите и изискванията за 
биоразградимите отпадъци в т.ч. за биоотпадъците; 

 Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради; 

 Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 
въпросите на управление на отпадъците. 

4. „Програмата за опазване на околната среда на община Рудозем, с период на 
действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „Лечебни растения“ е разработена на основание 
чл.50, т.3 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) и чл.79, ал.1 от Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС). Спазени са изискванията на действащото в момента 
законодателство по отношение на биоразнообразието и лечебните растения, в т.ч. и 
изискванията на чл. 55 от ЗЛР относно съдържанието на раздела. 

5. Поставените при разработването на Раздел „Лечебни растения“ цели, могат 
да бъдат постигнати при изпълнението на мерки, задачи и дейности свързани с 
опазване на лечебните растения в естествените им находища, в т.ч.: 
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 Изучаване, описание, характеристика и оценка на основните типове природни 
местообитания и находища на лечебни растения на територията на Община 
Рудозем; 

 Описание, характеристика и ресурсна оценка на лечебните растения в 
Община Рудозем; 

 Описание, характеристика и оценка на защитените лечебни растения; 
 Опазване на естествените местообитания на лечебните растения; 
 Поддържане и съхранение на екосистемите съдържащи лечебни растения; 
 Повишаване на културата на населението при добиването на различните 

части на лечебните растения за да не се допуска увреждането и унищожаването им. 
6. При стриктно спазване на екологичното законодателство, с прилагането на 

програмата и приложенията към нея не се очаква отрицателно въздействие върху 
компонентите и факторите на околната среда. 

7. Съгласно становище на РЗИ - Смолян с изх.№ 1787/05.07.2016г., 
изпълнението на програмата, включваща двете приложения ще доведе до 
подобряване на жизнената среда в общината, положително въздействие върху 
населението и човешкото здраве. 

8. С изпълнение на заложените в програмата цели и мерки, не се очаква да 
бъдат засегнати природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони BG0000372 „Циганско градище” и BG0001030 „Родопи-
Западни”. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус 
на местообитанията или видовете, предмет на опазване в зоните; 

9. Програмата задава обща идейна рамка за опазване и възстановяване на 
околната среда на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на 
икономиката и инфраструктурата в общината. Очертава се рамката на дейности, 
свързани с намаляване на вредното въздействие на отпадъците, както и опазване 
на лечебните растения и техните ресурси на територията на Община Рудозем. 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 
опазване в защитени зони BG0000372 „Циганско градище” и BG0001030 „Родопи-
Западни”; 

10. Съгласно представената информация, заложените в програмата за 
опазване на околната среда на община Рудозем 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 
BG0000372 „Циганско градище” и BG0001030 „Родопи-Западни”; 

11. 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, както и изменения в числеността 
и плътността на популациите им, които да окажат значително отрицателно 
въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000; 

12. При реализацията на програмата, няма вероятност от натрупване на 
отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, 
популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените 
зони, спрямо други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения; 

13. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от 
ЕО не са постъпили устно или депозирани писмено жалби, възражения, становища и 
сигнали срещу реализацията на програмата. 

14. Реализирането на „Програма за опазване на околната среда на община 
Рудозем, с период на действие 2016г.- 2020г.; Раздел: „Лечебни растения“ и Раздел: 
„Програма за управление на отпадъците“, не предполага трансгранично въздействие 
върху околната среда, както и увреждане на паметници на културата. 



llnanoae, nporpaMH, npoeKTlr u xHBecrlrqhoHHr,r npe4noxeHuR, npo[3Txqaul[ ot,,flporpaua ea
ona3BaHe Ha oxorlHara cpeAa xa o6qrxa Py4oseru, c neprog xa geicraue 2016r.- 2020r.; Paa4en:
,,Ieue6n[ pacreHnfl" n Pargen: ,,flporpaua 3a ynpaBneHle Ha ornagbqrTe", nonagaqr a o6xaara
na flprnoxexrs Ng 1 r Ns 2 xtu 3OOC t,lr]r l,r3BbH TAx, n nonaAalqx no4 pa3nopeg6nre Ha ,{n. 31 or
3EP, no4nexar Ha oqeHKa 3a cbBMecruMocrra t,tM c npeAMera r qenuTe Ha ona3BaHe Ha 3aulxreHr{Te
3oHu l,t Morar ga 6r,gar o4o6pexr caMo cneA nonoxlrerHo peueH[e/craxoerqe no OBOC/EO/OC n
npu cuo6pa3eBaHe c npenopbKr{Te B [3BbprueH[Te oqeHKH, KaKTo x c ycnoBxf,Ta, t.l3]tcKBaHn[ u
MepKx pa3nrtcaH yt B peuteH[ero/craxoarqero.

l-lpu npounHa Ha nporpaMara, Ha Bb3noxnTerfl tant,l Ha HHKol,r or o6croqrencrBara, npr Kouro
e 6ltno [3AaAeHo Hacronr{oro peueHl,te, Bb3nox]rrensr/Hosr,rsr Bt3noxytren rpn6ea Aa yBeAoMtl
PhOCB-CruonRH Ao 14 Ann cneA HacrbnBaHe Ha [3MeHeHnera.

Ha ocHoeaxre vn.88, an.4 or 3OOC, Hacrof,rrloro peueHne ry6r,r npaexo Aeicrere, axo B cpoK
5 rognxn or Bru{3aHero My B c.{ra xe e ogo6peHa nporpaMara.

Peutexrero Moxe Aa 6u4e o6xarrBaHo npeg Muxr,rcrrpa Ha oxonHara cpega u BoAHre nlnnn
npeA AgutlxucrparilBeH cbA - rp.Cuonnx a 14-Axeeex cpor or cuo6qaeaxero My Ha
3a[HrepecoBaH[Te rhqa no peAa Ha A4uuxucrparhBHo-npoqecyanH[n Kogexc, vpes Pl,lOCB -
CnaonRx.

,Qara: 11.07 .2016r.

,lhr
r4Hx. EKATEP]4HA rA.qxeaa (/rr77

/ ,Qupexmop Ha PnOCB-Cuonsu 
- 
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3annneA 3a 3aMgcTBaHB:
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