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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

Съобщение на основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка /Наредба за ЕО/  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 

г., Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 

Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. 

ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 

Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.), 

което се приема и като уведомление съгласно чл.10, ал.1 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)(обн. 

ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018г.) 
 

Във връзка с постъпило уведомление по образец съгласно приложение № 3 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата за ЕО относно:  

Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за 

периода 2021-2028 г., с възложител: Община Стрелча, РИОСВ-Пазарджик информира за 

следното: 

I. По отношение на изискванията за екологична оценка (ЕО) по глава шеста, раздел 

II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация от възложителя, Програмата за управление на 

отпадъците на община Стрелча за периода 2021-2028 г. се изготвя на основание чл. 52, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните 

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво и е 

продължение на местната политика за развитие на системите за управление на различните 

потоци отпадъци, генерирани на територията й. Изпълнението на Програмата ще окаже 

съществен принос за ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредните 

въздействия на отпадъците. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически 

инструмент на Община Стрелча за планиране и аргументиране на необходимите ресурси, 

мерки и действия за предоставяне на необходимите качествени услуги по управление на 

отпадъците за населението и бизнеса, в съответствие с нормативните изисквания и най-добри 

практики.  

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Стрелча 2021-

2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и при необходимост ще бъде актуализирана 

при промяна във фактическите или нормативни условия. 

Програмата за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021-2028 г. 

попада в обхвата на т. 5.1 към Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и на основание 

чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, следва да бъде предмет на процедура по преценяване 

на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Предвид разпоредбата на 

чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на 

РИОСВ-Пазарджик. 
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ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Програмата попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. 

изм. ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г.) 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 (Наредбата за ОС)(изм. и 

доп. ДВ. бр. 106 от 15 декември 2021 г.). 

В обхвата на настоящата програма попадат дейностите, свързани с формираните на 

територията на Община Стрелча отпадъци и тяхното екологосъобразно управление. 

Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците.  

Програмата обхваща територията на Община Стрелча, като в нейните предели попадат 

следните защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закон за защитените територии (ЗЗТ): 

 Природна забележителност (ПЗ) Скалните образувания в местност „Гарванов камък“ 

– обявена със заповед заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Герекински гьол“ – обявена със заповед 

заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Гораница“ – обявена със заповед заповед № 

1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Киселицата“ – обявена със заповед заповед № 

1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Турчанов камък“ – обявена със заповед 

заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Арабушка поляна“ – обявена със заповед 

заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.); 

 ПЗ Скалните образувания в местност „Габровица“ – обявена със заповед заповед № 

1799/30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59/1972 г.). 
 

В пределите на Община Стрелча попадат следните защитени зони от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

 Част от защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, 

обявена със заповед № РД-273/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и 

водите (ДВ, бр. 32/2012 г.); 

 Част от защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-274/31.03.2021 

г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и включена в 

списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 

г. (ДВ, бр. 85/2007 г.); 

 Част от защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-320/31.03.2021 

г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.) и включена в 

списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 

г. (ДВ, бр. 85/2007 г.); 

 Част от защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 
 

Програмата за управление на отпадъците на Община Стрелча за периода 2021-2028 г. е 

допустима при съобразяване на произтичащите от нея други планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с: 

 режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ и заповедите за 

обявяването им; 
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 режимите на защитените зони от националната екологична мрежа „Натура 

2000“, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР; 

 плановете за управление на речните басейни (ПУРБ  и ПУРН). 
 

Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча за периода 2021-2028 г. 

попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка 

за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 и 

във връзка с ал. 1 от ЗБР. 

 

Възложителят е информиран за следващите действия, които трябва да предприеме 

за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, в т.ч. ОС, с писмо изх. № ПД-02-32-(13)/26.01.2022 г. 
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