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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 25.07.2016 г. 
Решение № СМ-009-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) за инвестиционно „Туристическо селище „Водоема“, разположено в 
ПИ с идентификатор 80371.71.62, м. „Блатата“ в землището на гр. Чепеларе, общ. 
Чепеларе, обл. Смолян, с възложител: Димитър Кирилов Димитров - да не се 
извършва ОВОС. 

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
25.07.2016 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 25.07.2016г.)
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РЕШЕНИЕ  
№ СМ-09-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 управление на 
отпадъците 2016-2020г.“, прилагането на която няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Възложител: Община Смолян, гр.Смолян, обл. Смолян, бул. „България“ №12. 
Характеристика на програмата: „Програма за управление на отпадъците 

2016-2020г.“ e разработена на основание изискванията на чл. 57 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО). В обхвата влиза гр. Смолян и осемдесет и три са села, като две от тях са с 
население над 1000 жители: с. Смилян (1940 жители) и с. Момчиловци (1450 
жители). 

Целта на програмата е да се осигури екологосъобразното управление на 
отпадъците чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

Основните цели на програмата са: 
 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 
 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 
 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране и транспортиране на отпадъците; 
 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 
 Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 
 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 
 Укрепване на административния капацитет на Общината за управлението на 

отпадъците; 
 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 

"отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"; 
 Участие на обществеността; 
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 Управление на специфични потоци отпадъци. 
Така представената „Програма за управление на отпадъците 2016-2020г.“ на 

Община Смолян 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.

„Програма за управление на отпадъците 2016-2020г.“ на Община Смолян, 
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 териториалният обхват на община Смолян попадат следните защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 Резерват „Сосковчето”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на 
Министерство на горите и горската промишленост; 

 Поддържан резерват „Момчиловски дол”, бивш резерват обявен със Заповед 
№ 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, 
прекатегоризиран със Заповед № РД-372/15.10.1999г. на Министерство на околната 
среда и водите;  

 Поддържан резерват „Амзово”, бивш резерват обявен със Заповед № 
508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, 
прекатегоризиран със Заповед № РД-373/15.10.1999г. на Министерство на околната 
среда и водите;  

 Защитена местност „Соскучански дол”, бивша буферна зона на резерват 
„Сосковчето”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на 
природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-530/12.07.2007г. на 
Министерство на околната среда и водите;  

 Защитена местност „Хубча”, бивша буферна зона на поддържан резерват 
„Момчиловски дол”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за 
опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-
524/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Лятната гора”, бивша природна забележителност 
обявена със Заповед № 1799/30.06.1972г. на Министерството на горите и опазване 
на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-321/31.03.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Чернока”, бивша природна забележителност обявена със 
Заповед № 1799/30.06.1972г. на Министерството на горите и опазване на 
природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-322/31.03.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Крепостта-Градището”, бивше историческо място 
обявено със Заповед № 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната 
среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-320/31.03.2003г. на Министерство на 
околната среда и водите; 

 Защитена местност „Турлата”, бивше историческо място обявено със Заповед 
№ 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано 
със Заповед № РД-318/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите; 
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 Защитена местност „Врача”, бивше историческо място обявено със Заповед 
№ 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано 
със Заповед № РД-319/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Дълбок дол”, бивша природна забележителност обявена 
със Заповед № 521/20.05.1985г. на Комитет за опазване на природната среда, 
прекатегоризирана със Заповед № РД-374/03.04.2003г. на Министерство на 
околната среда и водите; 

 Защитена местност „Калето”, бивше историческо място обявено със Заповед 
№ 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано 
със Заповед № РД-314/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Падала”, обявена със Заповед № 558/06.08.1979г. на 
Комитет за опазване на природната среда; 

 Защитена местност „Ливадите”, бивша природна забележителност обявена 
със Заповед № 3384/08.12.1966г. на Министерството на горите и горската 
промишленост, прекатегоризирана със Заповед № РД-323/31.03.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Връх Средногорец”, бивше историческо място обявено 
със Заповед № 357/09.02.1973г. на Министерство на горите и опазване на 
природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-316/31.03.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите; 

 Защитена местност „Рожен”, обявена със Заповед № 558/06.08.1979г. на 
Комитет за опазване на природната среда; 

 Защитена местност „Момина вода-Ахматица”, бивше историческо място 
обявено със Заповед № 3813/12.12.1974г. на Министерство на горите и горската 
промишленост, прекатегоризирано със Заповед № РД-317/31.03.2003г. на 
Министерство на околната среда и водите; 

 Природна забележителност „Момата”, обявена със Заповед № 
535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда; 

 Природна забележителност „Сарийска чука-Главата”, обявена със Заповед № 
535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда; 

 Природна забележителност „Ледницата”, обявена със Заповед № 
1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост; 

 Природна забележителност „Смолянски езера”, обявена със Заповед № 
374/05.05.1982г. на Комитет за опазване на природната среда; 

 Природна забележителност „Невястата”, обявена със Заповед № 
425/18.05.1987г. на Комитет за опазване на природната среда; 

  Природна забележителност „Смолянски водопад”, обявена със Заповед № 
3796/11.10.1965г. на Министерство на горите и горската промишленост; 

 Природна забележителност „Бориковска пещера”, обявена със Заповед № 
283/04.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда; 

 Природна забележителност „Улцата”, обявена със Заповед № 
283/04.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда; 

 Природна забележителност „Градище”, бивше историческо място обявено със 
Заповед № 2194/12.12.1969г. на Министерство на горите и горската промишленост, 
прекатегоризирано със Заповед № РД-313/31.03.2003г. на Министерство на 
околната среда и водите. 

 Природна забележителност „Казанджи дере“, обявена със заповед РД-91/ 
04.02.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16 от 25.02.2014г.). 

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

 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.);

 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.);

 BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2010г.);

 BG0002105 “Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 103/2008г);

 BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.). 

От извършената проверка за допустимост на „Програма за управление на 
отпадъците 2016-2020г.“ на Община Смолян 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:  

 „Програма за управление на отпадъците 2016-2020г“ на община Смолян 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; 

 „Програма за управление на отпадъците 2016-2020г“ на община Смолян 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. 

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 управление на отпадъците 2016-2020г“ на 
община Смолян 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: BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0001031 
„Родопи-Средни”, BG0000372 „Циганско градище”, BG0002113 „Триград-Мурсалица” 
BG0002105 “Персенк”, BG0002073 „Добростан”. 

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 управление на отпадъците 2016-2020г“ на община Смолян не 

влиза в противоречие с други местни, регионални и национални планове и програми; 
2. Програмата за управление на отпадъците 2016-2020г“ на община Смолян 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 
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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 мерки, основните от които са: 

Мерките за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци:
- повторната (многократната) употреба, която предотвратява превръщането на 

материала в отпадък; 
- директна употреба – напр. повторно пълнене на опаковки; 
- обновяване - подобряване, поддръжка в изправност и др.; 
- поправяне/отстраняване на неизправности; 
- използване на отпадъка като източник за резервни части; 
- реставриране - този процес може да включва пълно разглобяване на продукта 

и подмяна на основни части, като реставрираният продукт може да е със същите 
или дори с по-добри качества. 

Мерки за намаляване на генерираните отпадъци при източника: 
- практики за ограничаване употребата на хартии, като се даде приоритет на 

електронните носители; 
- поставянето на стикер "против нежелана поща" – резултати от обсъжданията 

и сключени споразумения с рекламодатели и разпространители. 
- информационни кампании за разпространяване на добри практики за 

информиране и въздействие върху навиците на потребителите при закупуването и 
съхраняването на храни; 

- дискусии с производители и търговци на храни; 
- информационни кампании в училищни столове, детски градини и заведения за 

обществено хранене. 
- информационни кампании за разясняване на вредното въздействие от 

излишните покупки; 
- обсъждания с потребителски организации и отговорния бизнес за негативните 

характеристики на потребителското общество; 
- повишаване търсенето на екологосъобразните продукти; 
- повишаване на информираността и развитието на екологичното етикетиране 

на продукти; 
- проучване на натрупания опит на държавите от ЕС в домашното 

компостиране; 
- разпространяване на добри практики от разделно събиране на биоразградими 

отпадъци и методи за компостиране; 
- демонстрации, дни на отворени врати и др. 
- проучване на добрите практики и възможностите за ускоряване на напредъка 

в замяната на найлоновите торбички с пазарски чанти от текстил за многократна 
употреба или рециклируеми торбички; 

- борба с практиката на свръхопаковане (опаковане, което няма полезна 
функция, като например защита при транспортиране, а има съществена роля в 
продуктовия маркетинг); 

- депозитни системи. 
- спестяване на хартия в офисите, най-вече чрез повишаване на 

информираността за правилното използване на новите технологии; 
- разпространяване на добри практики от страна на публичната администрация 

и "зелените" обществени поръчки. 
- провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите 

се; 
- включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и 

устойчивото потребление в учебните програми; 
- системи за оценка на училищата. 
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- въвеждането на етикети за "еко-динамично развиваща се компания", 
присъждани на фирми които са предприели мерки за намаляване генерирането на 
отпадъци от опаковки и др.; 

- продажби на продукти, подходящи за повторна употреба; 
- предприемане на мерки за обратно приемане на отпадъци и предаването им 

за рециклиране и повторна употреба; 
- намаляване потреблението на енергия и емисиите на парникови газове; 
- осигуряване по-добра информация за основните въздействия върху околната 

среда на продуктите; 
- увеличаване броя на продуктите с екомаркировка или биологичните продукти; 
- по-добро представяне на тези продукти по рафтовете; 
- даване на конкурентно предимство на екологичните продукти. 
- инициативи за замяна на материали и техники, които не позволяват 

демонтаж, повторна употреба или рециклиране;  
- разработване на наръчници, които да се използват по време на строителни 

или ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради; 
- практиките за използването на продукти за повторна употреба и / или 

произведени от рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените 
обществени поръчки” и т.н.; 

- стартирани инициативи за присъждане на етикети "Устойчиви сгради" или 
„устойчив квартал” за сгради с екологосъобразно строителство. 

Мерки за насърчаване на повторната употреба: 
- насърчаване дейносттите на работилници за поправка; 
- информация за дейности на магазини за стоки втора употреба; 
- подпомагането на работилници и магазини чрез осигуряване на работна ръка 

по линия на програми по заетостта; 
- улесняване връзката с лица, които искат да се освободят от стоки с 

потенциал за повторна употреба; 
- информиране на широката общественост за ползите и възможностите за 

закупуването на стоки втора употреба; 
- информация за начините на събиране на едрогабаритните отпадъци до и 

други отпадъци, подходящи за повторна употреба, за да се избегне увреждането им. 
Рециклиране при източника 
- Използване след биологично третиране, като домашно компостиране. 
- Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след 

пречистване, на разтвори след дестилация и т.н. 
4. Съгласно становище на РЗИ - Смолян с изх.№ 2049/28.07.2016г., 

реализацията на програмата като цяло ще въздейства положително върху околната 
среда и чистотата на населените места в общината. Реализацията й от своя страна 
ще доведе до оздравяване на жизнената среда за населението, предполагайки и 
значително положително въздействие върху човешкото здраве. Програмата е с 
пряка екологична насоченост и не е необходимо изготвянето на Екологична оценка. 

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

6. 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. 

7. Съгласно представената информация, заложените в Програмата за 
управление на отпадъците 2016-2020г“ на община Смолян, мерки за постигане на 
специфичните и приоритетните цели, няма да доведат до увеличаване степента на 



$parrvrenraq'v+ Ha ruecroo6ntaHt+ cnpnMo nbpBoHaqaflHoro cbcroflHile, KaKTo a

npeKbcBaHe na 6norop[AopHt4 Bpb3Kr4 or 3HaL{eHne 3a Bn4oBere, npegMer Ha ona3BaHe
B 3OHhTe, C KOeTO Aa Ce Hapylrjr4 qenocTTa h KoxepeHTHocTTa Ha 3auluTeHn 3oHh

8G0001030 ,,Pogonra-3ana4Hn", 8G0001031 ,,Po4onn-Cpe4Hil", 8G0000372 ,,|-lnraHcro
rpaAn[qe", BG00021 13 ,,Tpnrpa,q-Mypcanrqa", 8G0002105 "f1epceHK", 8G0002073
,,!o6pocraH".

B. C peanv3a1vlflTa Ha nporpaMara, He ce oL{aKBa rpafiHa npoMlHa Ha naH4[lJa$ra.
9. llporpaMara 3arqaBa o6r.r.la vpeitna paMKa Ha geftcrarn no orHorueHne Ha

HaManFBaHe Ha Bpe,qHoro ausgeficraue Ha ornaAbqhre qpe3 npeAorBparnBaHe
o6paayaaHero ilM, yBennL{aBaHe Ha KonrqecrBara peqilKnnpaHil h onon3orBopeHil
ornaEbqH v HaManABaHe il npeAoTBpaTFBaHe Ha pncKa or AenoHnpaHeTo Ha oTnaAblll4,
ynpaBneHhe Ha ornarqbqilTe rapaHTnpau.lo L{14cra r 6eeonacHa oKoflHa cpeAa,
npeBpbqaHe Ha o6qecraeHocrra B Krror{oB Qarrop npil nphnaraHe ilepapnnara 3a

ynpaBneH4e Ha ornaAbl$4Te, nocTilraHeTo Ha KoilTo HFMa Aa AOBeAaT rqo OTpl4LlaTenHn

auaperlcraun Bbpxy 3au{ureHil 3oHr4 or Mpexara Harypa 2000. B ra3v Bpb3Ka,

npelleHKara Ha KoMnereHTHr4F opraH no oKofiHa cpe,qa e, qe 4eilnocrnre no
peanil3aqtAql|a Ha nporpaMaTa He Bnn3aT B npoTl4Bopeqhe c npeAMeTa il qenilTe Ha

ona3BaHe B 3aulilreHil 30Hl4 8G0001030 ,,Po4onu-3ana4Ht4", 8G0001031 ,,Po4onu-
CpegHil", 8G0000372 ,,LlrraHcro rpa4nu.le", 8G00021 13 ,,Tpurpag-Mypcanrqa",
8G0002 1 05 " llepcen r", BG00 0207 3,,!o6pocra H".

10. l-1pu peanv3aqn+Ta Ha nporpaMara, HFMa BeponrHocr or HarpynBaHe Ha

orp14qarenHH KyMynarilBHt4 ersgeilcraun Bbpxy npupoAHilTe uecroo6nraHVA,
nonynaLlilJATa n uecroo6uraHAAta Ha BilAoBere, BKn. nrur-14, nperqMer Ha ona3BaHe B

3au_lilTeHilTe 3oHt4, cnpFMo Apyril nnaHoBe, nporpaMil, npoeKTil 14 14HBecTilql4oHH14

npeAnoxeHue.
'11. B xo4a Ha npoBegeHara npoqegypa 3a npeLleHnBaHe Ha neo6xoAt4Mocrra or

EO ne ca nocrbnilnil ycrHo ilnn Aeno3ilpaHu nilcMeHo xan6n, Bb3paxeHilF, craHoBttu-1p tA

cilrHanh cpeqy peanil3auviflra Ha nporpaMaTa.
12. Peanu3rpaHero na ,,flporpaMara 3a ynpaBneHne Ha orna,qbqarc 2016-2020r"

Ha o6r.qrana Cuonnn He npegnonara rpaHcrpaHilLrHo eusgerZcrane Bbpxy oKoflHara
cpeAa, KaKTo 14 yBpexqaHe Ha naMeTHtlqh Ha KynTypaTa.

Hacroaqoro peueHhe He orMeHq 3aAbnxeHufra Ha Bb3rroxnrenf, 3a u3nbnHeHue Ha u3hcKBaHuRTa Ha

3axona 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpega /3OOC| u gpyru cneqhanHH 3aKoHr4 h noA3aKoHoBh HopMaruBHt4
aKToBe H He Moxe Aa cnyxll Karo ocHoBaHue 3a ornaAaHe Ha orroBopHocrra cbrnacHo Aeicreau{ara
HopMaruBHa ypeg6a.

flnanoee, nporpaMH, npoeKrh 14 14HBecrlr-llroHH14 npeAnoxeHue, nporsruqaqu or ,,flporpaMa 3a

ynpaBneHr4e Ha ornaAbqhre 2016-2020r" Ha o6rqhxa CMonnn, nona4au{x e o6xeara na flpunoxexnc Ng t h Ne 2

rurvr 3OOC hril4 r43BbH Tax, tA nonaAau{}r noA pa3nopeA6rre Ha qn. 31 or 36P, noAnexar Ha oqeHKa 3a

cbBMecrnMocrra hM c npeAMera h qenrre Ha ona3BaHe Ha 3all1ureHtare 3oHl4 14 Morar Aa 6ugar ogo6penu cauo
cneg nonoxurenHo peueHhe/cranoenule no OBOC/EO/OC h npr,r cro6pasaeane c npenopbKure B

r43BbpueHilTe oqeHKlr, KaKTo 14 c ycnoBuf,Ta, h3l4cKBaHht h MepKx pa3nr,rcaHn B peueHuero/cranoeuulero,
flpu nporrrnna Ha nporpaMara, Ha Bb3noxnrenr. unu Ha HqKor'r or o6cronrencrBara, nph rorro e 6uno

H3AaAeHo Hacrof,luoro peuJeHne, Bb3noxurenRr/xoeunr Br3roxuren rpe6ea Aa yBeAoMh PhOCB-CtvtorlsH Ao
14 Aau cneg HacrbnBaHe Ha u3MeHeHhf,Ta.

Ha ocHoeaHrae .{n,88, an.4 or 3OOC, Hacroculoro peueHhe ry6ra npaeno geicreue, aKo B cpoK 5 roAuHtt
or Brrr3aHero My B Ghna He e ogo6pena nporpaMara.

Peuenrero Moxe Aa 6uAe o6xanBaHo npe.q Mnnucrupa Ha oxonHara cpeAa ta BoAure ulunu npeg
AAMHHr4crparuBeH cbg - rp.Cr.aonnn a 14-AHeeeH cpoK or cuo6qaeanero My Ha 3auHTepecoBaHure nuqa no
peAa Ha AguunncrpartaBHo-flpoqecyanHlrn KoAeKc, vpes PI4OCB - CMoncr.

flara: 28.07.2016r.

14HX. EKATEP,HA 
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