
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  София

РЕШЕНИЕ № СО -  /  -  Е0/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.
4, т. 2 и чл. 14, ал. 2 от 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.), чл. 31, ал. 4 и 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 (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и 
доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО 
и по Приложение № 1 и 2 (част А) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено 
становище от Регионална здравна инспекция -  Софийска област

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на Програма за опазване на околната среда, в т.ч. 
Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков (Програмата) за периода 
2016 -  2020 г., при прилагането, на която няма вероятност да се окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
възложител: Община Самоков, ЕИК 000776491, адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34 
характеристика на програмата: Настоящата общинска програма за опазване на околната 
среда на община Самоков е изготвена в изпълнение на изискванията на чл. 79, ал. 1 от ЗООС. В 
съответствие с чл. 52, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците, като част от общинската 
програма за опазване на околната среда е разработена и Общинска програма за управление на 
отпадъците на територията на община Самоков с период на действие 2016 -  2020 г.
Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда е да се постигне 
оптимална екологична обстновка в района и да се осигури необходимата екологична защита за 
околната среда в общината. В Програмата са генерирани следните стратегически цели:

- Поддържане на екологичното равновесие на територията на общината;
- Постигане на по-добри условия за обитаване чрез повишаване качеството на околната 

среда;
- Повишаване на екологичната култура, информираност и активно участие на гражданитев 

решаването на екологичните проблеми.
За постигането на поставените цели на общинската програма за опазване на околната среда са 
посочени приоритети конкретизиращи ключовите области за интервенция и подкрепа, както 
следва:

- Приоритет 1: Опазване на биологичното разнообразие и неутрализиране на негативните 
процеси оказващи влияние върху околната среда;

- Приоритет 2: Борба с климатичните промени;
- Приоритет 3: Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда;
- Приоритет 4: Развитие на системата за екологичен мониторинг;
- Приоритет 5: Участие на обществеността по решаването на проблемите на околната 

среда;
- Приоритет 6: Повишаване на екологичната образованост.
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Програмната цел по отношение на управлението на отпадъците на общината е да даде ясна 
представа за състоянието на околната среда по компонент отпадъци във всичките му 
разновидности, да направи анализ и да очертае бъдещото разитие на община Самоков като 
разглежда предложения за различни сценарии за решаване на нерешените проблеми в сектора. 
С оглед прилагането на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво 
и настъпилите промени в националното законодателство, натоящата Програма е насочена към:

• Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците
-  препоръки за облагане с такса според количеството на образуваните отпадъци;

• Увеличаване на количествата оползотворени и рециклирани отпадъци -  мерки за 
въвеждане на разделно събиране и др.

• Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени отпадъци;
• Подобряване на екологосъобразното третиране на отпадъците;
• Намаляване на риска от стари замърсявания -  закриване и следексплоатационен 

мониторинг на съществуващото общинско депо, както и на закриването на 
нерегламенирани сметища.

• Мерки свързани с повишаване на общественото съзнание и екологичната култура на 
населението, както и стимулиране на участието му в системите за разделно събиране на 
отпадъци.

Поставени са следните единадесет оперативни цели за управлението на отпадъците в периода 
2016-2020 г.:

• Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
• Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
• Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 
транспортиране на отпадъците;
• Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците -  доизграждане и 
експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион Самоков
• Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
• Правно 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 администрацията, отговорна за 
управлението на отпадъците в общината;
• Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите „Отговорност на 
производителя” и „Замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците;
• Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по отпадъците 
в общината;
• Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци.

Община Самоков е разработила План за действие и организация за изпълнението на програмата 
за опазване на околната среда на община Самоков и План за действие на: програмата за 
управление на отпадъците.
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците (част 6т Общинската 
програма за околната среда) попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, както и в позиция 5.1. на 
Приложение № 2 от Наредбата за ЕО. С програмата се определя рамката за развитие на 
инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 от ЗООС. В тази връзка и предвид 
разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, Програмата е предмет на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 
2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ -  
София.
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В териториалния обхват на община Самоков попадат следните защитени зони от мрежата 
„Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

1. В00000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на 
Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

2. ВС0000308 „Верила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на 
Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

3. ВСг0000113 „Витоша” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на 
Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

4. В00000617 „Река Палакария” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 802/14.12.2007 г. (ДВ, бр. 
107/2007 г.).

5. ВС0001307 „Плана” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 
г.).

6. ВС0000301 „Черни рид” за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. 
на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

7. ВС0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.).

8. В00000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.).

9. В00002084 „Палакария” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
133/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2012 г.).

В териториалния обхват на община Самоков попадат следните защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

1. Природна забележителност (ПЗ) „Черна скала” -  к.к. Боровец, обявена със Заповед №

2. ПЗ „Юруковото” -  землище на с. Ковачевци, обявена със Заповед № 707/09.03.1970 г. 
на Министерство на горите и горската промишленост (МГГП, ДВ, бр. 34/70 г.).

3. Защитена местност (ЗМ) „Букова усойна” -  землище на с. Доспей, обявена със 
Заповед № 3700/29.12.1972 г. на МГОПС (ДВ бр. 13/73 г.).

4. ЗМ „Шумнатото тепе I” -  землище на с. Ново село, обявена като Историческо място 
(ИМ) със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС, прекатегоризирана в ЗМ със 
Заповед № РД-1071 /18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.).

5. ЗМ „Чакърови поляни” -  землище на с. Бели Искър, обявена със Заповед № РД- 
1055/18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.).

6. Природен парк (ПП) „Витоша” -  землище на с. Ярлово и с. Ковачевци.
7. Национален парк (НП) „Рила” -  землище на с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала 

църква, с. Бели Искър, гр. Самоков, с. Радуил.
Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, Програмата подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта (ОС) й с предмета и целите на опазване на описаната 
по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, 
процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.
Програмата, както сама по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и 
инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове,
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представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка 6 чл. 37, ал. 4 от 
Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на 
въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

1. Програмата е съобразена с относимите стратегически документи на национално и 
европейско ниво, имащи отношение към тях, включително и с такива, поставящи цели по 
опазване на околната среда.

2. Като елемент от системата за планиране развитието на община Самоков до 2020 г. 
Програмата е синхронизирана и съобразена с общинския план за развитие на общината за 
периода 2016 -  2020 г.

3. Програмата е с пряка екологична насоченост, като изпълнението й ще има положително 
отражение по отношение на всички аспекти на околната среда и опазване на човешкото 
здраве.

4. С предвижданията на Програмата няма да се наруши естествения облик на територията на 
общината. Някои дейности включват рекултивация и мониторинг на нарушении терени, 
при което ще се осъществява контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, с 
отстраняването на евентуални отрицателни последствия върху околната среда и 
ландшафта.

5. С програмата за управление на отпадъците на територията на община Самоков са 
набелязани цели, свързани с предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъци; увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци; подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 
транспортиране на отпадъците; прилагане на екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъците и др.

6. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, 
ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с 
Програмата е допустимо спрямо Заповедта за обявяване на защитени зони: В00002084 
„Палакария” за опазване на дивите птици, В00000113 „Витоша” за опазване на дивите 
птици и В00000495 „Рила” за опазване на дивите птици.

7. Не се очаква промени във видовия състав, числеността и структурата на популациите на 
опазваните видове (растения и животни) в характеристиките на местообитанията им.

8. Не се очаква трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, 
поради навлизане на чужди рудерални синантропни инвазивни видове.

9. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, 
местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете 
птици, предмет на опазване в защитени В00000495 „Рила” за опазване на дивите птици, 
В00000113 „Витоша” за опазване на дивите птици и В00002084 „Палакария” за опазване 
на дивите птици.

10. Реализацията на предвидените с Програмата дейности няма да засегне пряко природни 
местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет 
на опазване в защитените зони.

11. Програмата не противоречи на плана за управление на ПП „Витоша” и е допустима 
спрямо режима на защитените териториии, определен по реда на ЗЗТ, Заповедта за 
обявяване на ПП „Витоша” с Постановление № Ша 15422/27.10.1934 г. на министъра на 
народното стопанство (ДВ, бр. 178/1934 г.) и ПМС № 621/01.08.1952 г., разширен със 
Заповед № 1075/23.11.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната 
среда (ДВ, бр. 101/1981 г.) и Заповед № 82/08.02.1991 г. на министъра на околната среда 
(ДВ, бр. 24/1991 г.) и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-349/14.07.2000
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г. на министъра на околната среда и водите, Заповедта за обявяване на НП „Рила“, Заповед 
№ 114 от 24.02.1992 г. на министъра на околната среда и водите, чиято територия е 
намалена със Заповед № 397/15.10.1999 г. на МОСВ. Със Заповед № 397 от 15.10.1999 г. 
на министъра на околната среда и водите, Народен парк „Рила“ се прекатегоризира в 
Национален парк „Рила“, одобрен с Решение на Министерски съвет № 522/04.07.2009 г. 
План за управление, Заповедта за обяваване на ПЗ „Черна скала”, Заповед № 
1427/13.05.1974 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС), 
Заповедта за обяваване на ПЗ „Юруковото”, Заповед № 707/09.03.1970 г. на Министерство 
на горите и горската промишленост ДВ, бр. 34/70 г. (МГГП), Заповедта за обяваване на 
ЗМ „Шумнатото тепе I”, обявена като Историческо място (ИМ) със Заповед № 
3813/12.12.1974 г. на МГОПС, прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-1071/18.08.2003 
г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.) и Заповедта за обяваване на ЗМ „Чакърови поляни” 
Заповед № РД-1055/18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.).

12. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция -  Софийска област, с изх. № 13-81- 
124/01.11.2016 г., реализирането на Програмата няма да доведе до възникване на здравен 
риск за населението на община Самоков.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Програма за 
опазване на околната среда, в т.ч. Общинска програма за управление на отпадъците на 
община Самоков за периода 2016 -  2020 г., не отменя задълженията на възложителя за 
изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови 
нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 
съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на програмата, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при 
които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да 
уведоми РИОСВ -  София до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 88. ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи 
правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е одобрена 
програмата.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите -  София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд -  град София по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите -  София
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София 1618; п.к. 332; бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10;
Деловодство:(+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

е-таП: по$у@пеш-$оГ1 а.ог§


