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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 
10.11.2016 г. Решение № СМ-12-ЕО/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на 
планове и програми на: „Регионална програма за управление на отпадъците на 
общините Мадан, Златоград и Неделино за периода 2016-2020г.“ с възложител:
Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино, гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14, обл. Смолян

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
10.11.2016 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 10.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ  
№ СМ-12-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 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 (РЗИ 
Смолян) – Смолян. 

РЕШИХ: 
да не се извършва екологична оценка на „Регионална програма за 

управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино за периода 
2016-2020г.“  

Възложител: Регионално сдружение за управление на отпадъците на 
общините Мадан, Златоград и Неделино, гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14, обл. 
Смолян 

Характеристика на програмата: Така представената „Регионална програма за 
управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино за периода 
2016-2020г.“ обхваща всички населени места в общините Мадан, Златоград и 
Неделино. Стратегическите цели на регионалната програмата са:  

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

 Изпълнение на целите заложени в чл. 31 от ЗУО. 
 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  
 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията 

за управление на отпадъците; 
 Повишаване на капацитета на общинските администрации (ОбА) по опазване 

на околната среда и управление на отпадъците. 
Така представената „Регионална програма за управление на отпадъците на 

общините Мадан, Златоград и Неделино за периода 2016-2020г.“ на Регионално 
сдружение за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и 
Неделино, 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, 
горецитираната програма подлежи на преценяване на необходимостта от 
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извършване на екологична оценка. Чрез процедурата по преценяване 
необходимостта от ЕО ще се извърши и процедурата по оценка за съвместимост. 

„Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино за периода 2016-2020г.“ на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино, обхваща 
всички населени места в обхвата на общините Мадан, Златоград и Неделино, 
област Смолян и попада в обхвата на 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 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.; изм. и доп. ДВ бр. 81 от 
15.10.2010г.; изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.; изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30.11.2012г.) 
и подлежи на оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, която се извършва чрез процедурата по Екологична оценка, по 
реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие. 

В териториалният обхват на община Златоград попада една защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):  

- Защитена местност „Света Неделя”, бивше историческо място обявено със 
Заповед № 104/14.02.1970г. на Председателя на комитет за опазване на природната 
среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-315/31.03.2003г. на Министъра на 
околната среда и водите. 

В териториалният обхват на община Златоград 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.) съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

- BG0001032 „Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 
№ 122/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.).

В териториалният обхват на община Мадан не попадат защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада част от защитена 
зона 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.). 

В териториалният обхват на община Неделино попада изцяло една защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): 

 Защитена местност „Пещера-Годумска дупка“, обявена със Заповед № РД-
426/24.06.2009г. на Министерство на околната среда и водите. 

В териториалният обхват на община Неделино попада част от една защитена 
територия по смисъла на (ЗЗТ): 

 Защитена местност „Света Неделя”, бивше историческо място обявено със 
Заповед № 104/14.02.1970г. на Комитет за опазване на природната среда, 
прекатегоризирано със Заповед № РД-315/31.03.2003г. на Министерство на 
околната среда и водите. 

В териториалният обхват на община Неделино не попадат защитени зони от 
екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зона са: 

 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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 BG0001031 „Родопи-Средни” 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.). 

Регионалната програма за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино за периода 2016-2020г. е допустима за осъществяване при 
условие, че произтичащите от нея планове, проекти, програми и инвестиционни 
предложения, не влизат в противоречие с режима на гореописаните защитени 
територии, определен по реда на Закона за защитените територии и заповедите за 
обявяване и прекатегоризиране. 

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите по чл. 16 от нея, 
според която „Регионална програма за управление на отпадъците на общините 
Мадан, Златоград и Неделино за периода 2016-2020г“ на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино, 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 BG0001031 „Родопи-Средни”, BG0000372 „Циганско градище”, 
BG0001032 „Родопи-Източни”. 

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. Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино за периода 2016-2020г“ на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино не влиза в 
противоречие с други местни, регионални и национални планове и програми. 

2. Регионалната програма за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино за периода 2016-2020г.“ на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино 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 2014-2020г. 

3. Основни оперативни цели на програмата са: 
 Намаляване на количеството на отпадъците - целта ще се постигне чрез: 
- подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци, от 

хартия, метали,пластмаса и стъкло; 
- ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци; 
 Намаляване на риска за околната среда от Регионалното депо за ТБО - целта 

ще се постигне чрез: 
- Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса в 

дейностите по управление на отпадъците; 
- Подобряване на капацитета на служителите от ОбА за управление на 

отпадъците; 
4. В програмата са залегнали мерки, гарантиращи изпълнение на целите по 

чл.31 от Закона за управление на отпадъците. Планът за действие през програмния 
период включва следните мерки предвидени за реализиране чрез подпрограми 
както следва: 

- Подпрограма с мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци; 
- Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от 
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хартия, метали, пластмаса и стъкло; 
- Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и 

изискванията за биоразградимите отпадъци в т.ч. за биоотпадъците; 
- Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци 

и отпадъци от разрушаване на сгради; 
- Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространените отпадъци МРО; 
- Завишаване контрола върху експлоатацията на регионалното депо; 
- Подобрения в системите за сметосъбиране; 
- Разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците; 
- Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и 

информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 
- Информационно и организационно обезпечаване; 

5. За общинските програми за управление на отпадъците за периода 2016 -
2020г. на общините Мадан, Златоград и Неделино през 2016г. са проведени 
процедури по преценяване на необходимостта от екологична оценка. Програмите са 
одобрени от общинските съвети на съответните общини и са влезнали в законна 
сила. 

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 - Смолян с изх.№ 2917/28.10.2016г., програмата 
е с екологична насоченост, няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето 
на населението и ще подобри жизнената среда в общините Мадан, Златоград и 
Неделино.  

8. Програмата задава обща идейна рамка на действия по отношение на 
намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез реализиране на 
основните оперативни цели, 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 
опазване в защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни”, BG0000372 „Циганско 
градище” и BG0001032 „Родопи-Източни“.  

9. Постигането на регионалните и стратегическите цели на Регионалната 
програмата за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и 
Неделино за периода 2016-2020г.“, няма вероятност да доведе до пряко или косвено 
въздействие върху ключови елементи на защитените зони, включително значително 
безпокойство на видове, 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. 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. 

11. Регионалната програма за управление на отпадъците на общините Мадан, 
Златоград и Неделино за периода 2016-2020г., определя стратегическа рамка, на 
базата на която чрез бъдещи проектни задания ще се търси реализацията на 
конкретни мерки и дейности за изпълнение на произтичащите от ЗУО задължения на 
общините за предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 
образуването и управлението на отпадъците, за намаляване на цялостното 
въздействие от използването на ресурси и за повишаване на ефективността на това 
ползване, които няма да доведат до значителни отрицателни въздействия върху 
предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 



12. C peanil3aqilera Ha nporpaMara, He ce oqaKBa rpafiHa npoMFHa Ha
nanguaQra.

13. B xoAa Ha npoBeAeHara npoqeAypa 3a npeqeHnBaHe na neo6xo4t4Mocrra or
EO ne ca nocrbnunil ycrHo nnu Aeno3vpaHn nucMeHo xan6u, Bb3paxeHt4fl, craHoBt ula n
cvr}rann cpeu_ly peanil3aqnqTa Ha nporpaMaTa.

14. PeanrchpaHero Ha ,,Pen4oHar'rHa nporpaMa 3a ynpaBneHile Ha ornaAbqilTe Ha
o6qnHure Ma4an, 3narorpag u HegennHo 3a nepuoga 2016-2020r,", He npe4nonara
TpaHcrpaHilqHo Bb3Aeilcrene Bbpxy oKonHara cpeAa, KaKTo t4 yBpexqaHe Ha naMerHnqn
Ha KynrypaTa.

Hacronqoro peuteHt,te He orMeHr 3aAbnxeHxnTa Ha Bb3noxrrenn 3a r3nbnHeH],te Ha
l,f3l,tcKBaHrnTa Ha 3axoxa 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa /3OOC/ n Apyrn cneqtlanHn 3aKoHr tl
noA3aKoHoBx HopMarllBHll aKToBe r He Moxe Aa cnyx[ Karo ocHoBaH]te 3a oTnaAaHe Ha
orroBopHocrra cbmacHo Aeicreaqara HopMarnBHa ype46a.

Ilnanoee, nporpaMlt, npoeKT]r r,r r,rHBecr]rquoHHr,r npeAnoxeHxq, npot,t3Tnrtal4r ot,,Perroxanxa
nporpaMa 3a ynpaBneH[e Ha ornaAbqrre na o6uqlrxrre Magax, 3narorpa4 u He4ennno 3a nepxoAa
2016'2020r." Ha PerroHanHo cApyxeHue 3a ynpaBneH[e Ha ornaAbqrre xa o6uunrre MaAax,
3narorpaA r He4enrxo, nonaAatqn s o6xeara xa llptnoxe]tytn Ne 1 r Ns 2 xtu 3OOC hnr n3BbH
rnx, ll nonaAaq[ noA pa3nope46rre Ha qn. 31 or 3EP, noAnexar Ha oqeHxa 3a cbBMecrxMocrra rM
c npeAMera n qenxre Ha ona3BaHe Ha 3arqltreHrre 3oHr r Morar Aa 6uAar oAo6pexl caMo cneA
nonox]|rerHo peuenne/craHoBnule no OBOC/EO/OC lr npn cuo6parneaHe c npenopbrxre B
H3BbpueHllTe OqeHKl,l, KaKTO r C yCnoBxRTa, H3TCKBaH]{R 1,| MepK],t pa3nxcaH]{ B
pe ue H tr ero/cra xoe ],t rqero.

flpr npounHa Ha crparerrnTa, Ha Bb3noxlrrenn xnh Ha HsKoll or o6cronrencrBara, npt,t Kor{ro
e 6rno r3AaAeHo Hacroeuloro peureHre, Bb3noxnrengr/xostrRT Bb3noxltren rpn6ea Aa yBeAoMx
Pl4OGB-CuoneH Ao 14 p,xu cneA HacrbnBaHe Ha lt3MeHeHltf,Ta.

Peurexlero Moxe Aa 6uge o6xanBaHo npeg Mrnncrrpa Ha oKonHara cpeAa r BoAlre nlnnu
npeA AgunxrcrparhBeH cbA - rp.Cuonnx e 14-gxeeex cpoK or cuo6qaeaxero My Ha
3arHTepecoBaHrlre n[qa no peAa Ha AAutxrcrpar]rBHo-npoqecyanHre KoAeKc, vper PI4OCB -
Guonnn.

,Qupexmop Ha PnOCB-Cuonsu
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