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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., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.) 
 

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

ал. 1 от Наредбата за ЕО за изготвяне на „Регионална програма за управление на отпадъците на 

територията на Регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за 

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

следното: 

 

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

II от Съгласно представената информация от възложителя, Регионална програма за управление 

на отпадъците на територията на Регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от 

регионалната система) за периода 2021-2028 г. се изготвя на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на област 

Пазарджик, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на 

отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци 

както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. 

Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общината, резултати от 

проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, както и въз основа на 

анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с отпадъци.  

Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и може да бъде 

актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е 

създадена. 

При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за 

разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците (издадени на 

основание чл. 52, ал.10 от ЗУО и утвърдени със Заповед № РД-883 от 23.09.2021 г.), както и 

приложимите общински наредби на местно ниво. 

Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион 

Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) 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 
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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. 

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

(ЗБР): 

Програмата попадат 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 по опазване на околната среда, 

както и дейностите свързани с формираните отпадъци и тяхното екологосъобразно управление 

на териториите на общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, 

Пещера, Ракитово и Септември.  

Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик е допустима 

при съобразяване на произтичащите от тях други планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с: 

 режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ и заповедите за 

обявяването им; 

 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). 

 

Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 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-02-46-(3)/16.08.2022 г. 
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