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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

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), чл. 14, ал.2 
от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредба за ЕО), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и 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 (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от

получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-68-3/27.05.2022 г. и 
БДЧР-Варна с изх. № 05-10-628/А5/27.06.2022 г.

да не се извършва екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на 
Община Айтос за периода 2021 Г.-2028 г ”, прилагането на която няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител ОБЩИНА АЙТОС

Характеристика на плана:
Програмата за управление на отпадъците на Община Айтос 2021 -2028г (ПУО) е 

разработена на основание чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Съгласно изискванията на чл.52, ал.З, ал.2 от 
ЗУО настоящата нова Програма се изготвя във връзка с настъпили промени във 
фактическите условия, а именно:

Промени в законодателството по управление на отпадъците - нов, пети Национален план 
за управление на отпадъците 2021-2028 година, и Националната програма за 
предотвратяване на отпадъците, неразделна част от Плана, приети с Решение №459 на 
Министерския съвет от 17.06.2021 г. Планът и отделните програми към него подпомагат 
централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни 
за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски 
източници на финансиране;

Изтекъл период на действие на Програма за управление на отпадъци на Община Айтос 
2015 - 2020 г . ., приета с Решение№133/26.05.2016г. на Общински съвет Айтос.
Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Айтос 2021-2028г е изготвена 
в съответствие със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите 
за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински/регионални 
програми за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.“

Наредбата за ЕО с Вх. № ПД-123(2)/15.03.2022 г., доп. инф. от 21.04.2022 г., 13.06.2022 г. и
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Времевият хоризонт на настоящата програма е в съответствие с периода на действие на 
новия Национален план за управление на отпадъците, съгласно чл.52, ал.З, т.1 от ЗУО. 
Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за 
прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя е секторна програма и е 
неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на Община Айтос.

Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за общината, 
който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и 
финансовите изисквания към реализацията им. Програмата за управление на отпадъците 
отразява актуалното състояние и планира мерките и дейностите с отпадъците на територията 
на Община Айтос, в съответствие с действащите нормативни изисквания.

В нея се включват мерките за предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, 
транспортирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци 
отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите, както и от административни, 
търговски, промишлени и други източници. При разработването на програмата е спазена 
йерархията за третиране на отпадъците, изградена съгласно изискванията на Европейският 
съюз, а именно:

1. Предотвратяване образуването на отпадъците;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране;
4. Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия);
5. Обезвреждане.

Към програмата за управление на отпадъците на Община Айтос е разработена и 
общинска програма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО). ПУО е 
инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно третиране на отпадъците и 
чрез която оползотворяването и рециклирането на образуваните отпадъци са основен 
принцип в изграждането на политиката по управление на отпадъците.

В обхвата на Програмата за управление на отпадъците на Община Айтос 2021 -2028г. са 
разработени пет програми и две подпрограми, с включени мерки, които водят до 
изпълнението както на конкретните програмни цели, така и на трите стратегически цели.

Стратегическа цел 1 - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 
Програма за предотвратяване образуването на отпадъци с 
Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

Стратегическа цел 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци

Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци.

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци с Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци с опаковки

Стратегическа цел 3 - Намаляване на количествата и на риска от депонираните 
битови отпадъци

Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. 
Инвестиционните мерки включват основно изграждане на инфраструктура, като тук могат да 
се посочат: реализация на проекти за изграждане на инсталации за предварително третиране
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на битови отпадъци; закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране; 
закупуване на съдове и транспортни средства за разделно събиране и транспортиране на 
хранителни отпадъци, създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и др.

Неинвестиционните мерки или както се наричат често „меки“ мерки включват 
разнообразие от дейности, в т.ч. нормативни промени; развитие на административен 
капацитет (назначаване и обучение на служители); разработване на методики, инструкции и 
др. административни актове; изпълнение на контролни дейности; провеждане на 
информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др.
На територията на Община Айтос попадат следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии:
- защитена местност „Хисар”, обявена със Заповед №РД-1007/04.08.2003 г. на министьра 

на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 81/2003 г.), намираща се в землището на гр. Айтос;
- природна забележителиост „Айтоска кория", обявена със Заповед №1799/30.06.1972 г. на 

Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. ДВ, бр. 59/1972 г,), намираща се 
в землището на гр. Айтос;

- природна забележителиост „Находище на бодливо сграбиче" обявена със Заповед № 
1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. ДВ, бр. 
59/1972 г.) и намалена по площ със Заповед № РД-545/01.06.1983 г. на Комитета за опазване на 
природната среда при Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 49/1983 г.), намираща се в землището 
на гр. Айтос;

- природна забележителност „Скално образувание „Трите братя" обявена със Заповед № 
1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. ДВ, бр. 
59/1972 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-44/20.01.2017 г. на министьра на 
околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 20/2017 г.), намираща се в землището на гр. Айтос.

На територията на Община Айтос са разположени целите или части от следните защитени 
зони /33/:

- 33 BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и 
водите (обн., ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.);

- 33 BG0000393 „Екокоридор Камчия -  Емине” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-335/31.03.2020г. на 
министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.53/25.06.2021 г.);

- 33 BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите 
(обн, ДВ,бр.50/02.06.2020г.).

На територията на общината са разположени следните защитени територии (части или 
цели) по смисъла на Закона за защитените територии:

- Р. „Ропотамо“, обявен със Заповед № 318/07.05.1992 г. (ДВ, бр. 41/1992 г.);
- ПР „Велов вир“; обявен със Заповед № 2080/24.07.1962 г. (ДВ, бр. 71/1962 г.);
- ЗМ „Мурватска река“, обявена със Заповед № РД-927/28.12.2007 г. (ДВ, бр. 8/2008 г.);
- ЗМ „Беглик Таш -  Ропотамо“, обявена със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. (ДВ, бр. 

70/2012г.);
- ЗМ „Стамополу“, обявена със Заповед № 332/16.05.1991 г. ( ДВ, бр. 43/1991 г.);
- ПЗ „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в м. Маслен нос“, обявена със 

Заповед № 4051/29.12.1973 г. (ДВ, бр. 29/1974 г.);
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- ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр. 
3/1985 г.);

- ПЗ “Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“, обявена със Заповед № 
2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр. 3/1985 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС се 
установи, че “Програма за управление на отпадъците на Община Айтос за периода 2021 -  
2028г.“ ще бъде допустима при съобразяване на произтичащите от нея ППП/ИП с:

- Режимите на защитените зони, определени със Заповедите за обявяването им и 
Плановете за управление (ако има такива)

- Режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването им и с утвърдените Планове за управление (ако има такива);

- Режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяване и измененията им 
и Плановете за управление (ако има такива).

Общинските планове за развитие попадат в обхвата на т. 5.1. „Общинска/Регионална 
програма за управление на отпадъците - част от общинските програми за околна среда " от 
Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ. бр. 57/2004 г., изм, и доп.), и на основание чл. 2. ал. 2. 
т, 1 от същата Наредба, представения план подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО.

Програмата попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура 
по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, 
която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез 
процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

1. Програмата за управление на отпадъцие е инструмент, чрез който се цели достигането на 
екологосъобразно третиране на отпадъците чрез която оползотворяването и рециклирането на 
образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по управление на 
отпадъците. Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, съобразена е с 
Европейската стратегия за устойчиво развитие, както и новия пакет „Кръгова икономика“. 
Целта на програмата е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на 
общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 
отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 
образуването на отпадъците, там където е възможно.

2. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея 
е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
дивите птици и местообитанията им, както и върху природните местообитания, видовете и 
популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради:

- Програмата представлява стратегически документ, който има задача да фокусира 
управленските процеси в Общината, свързани със събиране, транспортиране, третиране,
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оползотворяване и контролиране на битовите отпадъци и всички останали специфични 
отпадъчни потоци в Община Айтос.

3. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-628/А5/27.06.2022 г., предвидените 
дейности в ПУО са в съответствие със заложените в ПУРБ 2016-2021 мерки по отношение на 
«Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности», «Опазване на химичното 
състояние на подземните води от замърсяване и влошаване». Реализацията на ПУО за периода 
2021-2028 г. Няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и 
водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани сдействащата 
нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове за управление на водите -  
ПУРб и ПУРН, вкл. И описаните в писмо на БДЧР с изх. № 05-10-628/A3/23.05.2022 г.

4. Предвидените дейности в ПУО са в съответствие със заложените в ПУРБ 2016-2021г. 
мерки по отношение на „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“, 
„Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване

5. Съгласно получено становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-68-3/27.05.2022г., приема 
програмата, при спазване на определено условие, заложено в становището, копие от което се 
прилага към решението.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За инвестиционни предложения, произтичащи “Програма за управление на отпадъците на 
Община Айтос за периода 2021 -  2028 г.“, попадащи в обхвата на Приложения №1 и 2 към 
ЗООС, както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на плана на следващо ниво на 
подробност да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни 
предложения, планове и програми или за други, както и за проекти, попадащи само под 
разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (респективно Наредбата за ОС) 
да се проведат изискващите се процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите 
на опазване на защитените зони. Одобряването на дейностите следва да се извършва само след 
положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 
извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.

2. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-68- 
3/27.05.2022г, копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

3. Да се спазват условията, заложени в становища на БДЧР с изх. № 05-10- 
628/A3/23.05.2022 г. и изх. № 05-10-628/А5/27.06.2022 г. и , копие от което се прилага към 
придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-81-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ пограмата, или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.
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Съгласно чл. 88, ал. 6 решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането 
му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на 
чл.133 на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

С уважение,
ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ- 
Заповед № 419/10.05.2022 г. на минис< среда и водите
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