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ДО  

КОСТАДИН ГЕШЕВ 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК 

ГРАД ПАЗАРДЖИК 

УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ГУРКО“  №3, ЕТ.4 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

 

от д-р Костадин Коев – Кмет на Община Велинград  

(име, фирма, длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка 

на „План за интегрирано развитие на община Велинград“ 

(наименование на плана/програмата) 

І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон 

трето лице): 

Име: Община Велинград 

Пълен пощенски адрес: 4600 гр. Велинград, Община Велинград , ул. „Хан Аспарух“ 35 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): 0359/2 32 02, obshtina@velingrad.bg 

 

Лице за връзка: Радка Халачева 

Пълен пощенски адрес: 4600 гр. Велинград, Община Велинград , ул. „Хан Аспарух“ 35 
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Тел./факс/ел. поща (е-mail):  

2. Обща информация за предложения план/програма 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт 

Основание за изготвянето на План за интегрирано развитие на община Велинград е е в 

изпълнение на чл.23 от  Закон за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие. 

• Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Периода на действие за изпълнението на програмата е 2021-2027 г.. 

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за 

по-малки територии) с посочване на съответните области и общини 

Териториалния обхват на Плана за интегрирано развитие на община Велинград 

(ПИРО) 2021 – 2027 г., е приложим за цялата територия община Велинград, област 

Пазарджик. Анализът на икономическото, социалното и екологично състояние, на 

нуждите и потенциалите за развитие е изготвен за територията на община 

Велинград. 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

     Съгласно Закона за защитените територии на територията на Община Велинград 

има 13 броя защитени местности с обща площ 1 115,6 ха и 3 броя природни 

забележителности с обща площ 12,5 ха. които са: 

Защитени местности 

- Арап чал - Опазване на застрашени видове - глухар и лещарка. 

- Бялата скала - Опазване на характерен ландшафт. 

- Валявиците - Запазване на естествени съобщества от ела и смърч. 

- Калпазанов гроб  -  Опазване на характерен ландшафт. 

- Клептуза - Опазване на характерен ландшафт. 

- Меандри на река Рибна - Опазване на естествения ландшафт и уникалните 

местообитания в местността Кара тепе. 

- Милеви скали - Опазване на характерен ландшафт 

- Порт артур - Опазване на характерен ландшафт. 

- Рогачица  -  Опазване на елово-смърчова гора. 

- Суха лъка - Опазване на характерен ландшафт. 

- Филибелийска поляна - Опазване на рядък вид планински божур. 

- Хайдушки кладенец - Опазване на характерен ландшафт. 

 

Природни забележителности 

 Пашови скали - Скален масив. 
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Преобладаваща част от защитените територии се намират в горските територии и 

се стопанисват от горските стопанства.   

 

Защитени зони по НАТУРА – 2000 

    В пределите на община Велинград попадат части от 4 защитени зони по НАТУРА – 

2000: Защитена зона Западни Родопи, Защитена зона Родопи-Западни, Защитена зона 

Рила буфер  и Защитена зона Яденица. 

 

• Основни цели на плана/програмата 

Основната цел на ПИРО е да се предложат насоки за синхронизиране на политиките 

на регионалното развитие и на пространственото планиране, съдържащи се в 

основните видове планове -  Интегрирани планове  на общините (ПИРО), 

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. (ИПГВР)  и 

Общите  им устройствени планове (ОУПО). От това произтича и основната цел на 

ПИРО – постигане на устойчиво комплексно (интегрирано) развитие на общината на 

основата на разполагаемите ресурси и потенциала на територията. 

 

• Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни 

програми, други финансови институции) 

Осигуряването на съответен финансов ресурс е едно от основните условия за 

изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО – Велинград.  Финансовото 

осигуряване на голяма част  от мерките (проектните идеи, готови проекти и  други 

дейности) с публичен характер, заложени в Програмата за реализация се очаква да бъде 

със средства от Оперативните програми, които ще действат през програмния период 

2021-2027 г. Друга, и то немалка част от мерките ще бъдат финансирани със средства 

от общинския бюджет. По правилата на действащите Оперативни програми, 

общините участват със собствени средства за съфинансиране на мерки с публичен 

характер, финансирани със средства от Европейския съюз.  

 

• Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за 

участие на обществеността 

Планът за интегрирано развити на община Велинград е еднофазно разработван 

документ, разработен при активното участие на всички заинтересовани лица, които 

са изразили становища в проведените анкети и фокус групи. Всички действия по 

изработката на ПИРО са публични и прозрачни. ПИРО подлежи на публично 

обсъждане. 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Кметът на община Велинград ще осъществява координация и контрол върху процеса на 

прилагане  на плана за интегрирано развитие на общината. 

 



 

 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

 Общински съвет – Велинград. 

ІІ. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, 

ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, 

включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на 

самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради следните основания 

(мотиви): 

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към 

чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо 

значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма 

определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им 

разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия: 

ПИРО Велингад за периода 2021 – 2027 г. определя стратегически цели, приоритетни 

области на развитие на мерки, в рамките на които общината има възможност да 

реализира конкретните инвестиционни предложения. В процеса на изпълнение на 

ПИРО на територията на община Велинград за всяко инвестиционно предложение или 

проект ще бъде изискано решение/становище за съгласуване/одобрение от 

компетентните органи по околна среда, когато е приложимо, съгласуванията на ЗООС. 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и 

степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми: 

Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие обхваща: 

- Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 

- Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво; 

- План за интегрирано развитие на община. 

Документите се намират в йерархична съподчиненост и се разработват, както следва: 

1. Националната концепция за регионално и пространствено развитие - за срок до 15 

години с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се 

планират за период до 30 години; 



2. Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2 - за срок 7 години с изключение на елементите на техническата 

инфраструктура, които се планират за период до 30 години; 

3. Планът за интегрирано развитие на община - за срок 7 години. 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с 

оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

В процеса на изпълнение на ПИРО на територията на община Балчик за всяко 

инвестиционно предложение или проект ще бъде изискано решение/ становище за 

съгласуване /одобрение от комплексните органи по околната среда, когато е 

приложимо съгласно изискванията на ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, 

намаляване или възможно най – пълно отстраняване на предполагаемите 

неблагоприятно последствия при прилагане на ПИРО ще бъдат съобразявани при 

извършване на съответните приложими процедури по реда на екологичното 

законодателство, като изпълнението на тези мерки и условия ще бъде отчитано на 

ниво „ проект“. 

Планът се очаква да окаже комплексно положително въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве, тъй като в него са включени мерки, които допринасят за 

опазването на околната среда. 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

На територията на община Велинград, която е обхват на ПИРО, не са установени 

екологични проблеми, върху които планът ще оказва пряко влияние при неговоро 

изпълнение. Предвид включените в ПИРО мерки, не се предполага възникването на нови 

екологични проблеми в резултат от прилагането на плана.   

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

План за интегрирано развитие на община Велинград няма пряко значение за 

изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда, 

доколкото той не е изрично дефиниран като част от системата документи в 

областта на околната среда, Индиректно реализацията на ПИРО се очаква да 

допринесе за подобряване екологичното състояние на община Велинград. 

е) наличие на алтернативи: 

ПИРО Велинград е изготвен на база задълбочени анализи на територията, както и 

активно участие на заинтересовани страни. В процеса на изготвянето му се стига до 

най – оптималната програма за реализация на базата на консенсума. Това дава 

основание да не се търсят алтернативи. 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Планът за интегрирано развитие на община Велинград е със срок на действие 7 години. 

Той е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториално устройство, опазване на околната среда, кадастъра и имотния регистър 

на територията на община Велинград и в съответствие с целите на кохезионната 

политика на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. 



В него са определени средносрочните цели и приоритетите за устройствено развитие 

на общината и връзките й с други общини. Осигурена е пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 

постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

С приемането на ПИРО се очаква трайно подобряване на икономическото, социалното 

и екологично състояние на общинската територия, което да окаже общо 

положително въздействие върху околната среда. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

ПИРО Велинград дава само цялостна концепция за устойчиво развитие на 

територията на общината.  

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, 

като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците: 

Предвидените в програмата за реализация на ПИРО мерки и дефинираните 

индикативни проекти ще се изпълняват сами при наличие на финансови източници. 

Поради тази причина не може да се направи прогноза за вероятни последици върху 

околната среда. 

На този етап се очаква последиците да бъдат положителни и за да се гарантира това, 

всяко конкретно инвестиционно предложение ще подлежи на процедура по преценка 

дали то попада в обхвата на приложение №1 към чл.92, т.1 и приложение №2 към чл.93, 

ал.1, т.1 и2 от ЗООС. 

б)  кумулативните въздействия: 

Предвид характеристиката на ПИРО, не се очаква натрупване на отрицателни 

въздействия върху видовете и местообитанията, включително птици, предмет на 

опазване на защитените територии и зони, спрямо осъществените, одобрените, 

нереализирани до момента или планирани други планове, програми, проекти и/или 

инвестиционни предложения. 

в) трансграничното въздействие: 

Предвид площта и местоположението на община Велинград, както и обхвата на 

проекта на ПИРО не се предполага трансгранично въздействие. 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, 

размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които 

е вероятно да бъдат засегнати) 

Реализацията на предвижданията в ПИРО няма вероятност да доведе до риск за 

здравето на хората или околната среда. 

 д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 

последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 



предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 

ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

Не се очаква реализацията на предвижданията на ПИРО да доведе до неблагоприятни 

въздействия произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от 

възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на 

населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Прилагането на плана се очаква да засегне пряко или косвено цялата територия на 

община Велинград с население от 33 529 жители (към 2019 г.). 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени 

характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандарти за 

качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване): 

В процеса на изпълнение на ПИРО Велинград за всяко инвестиционно предложение или 

проект ще бъде изискано решение/становище за съгласуване / одобрение от 

компетентните органи по околна среда, когато е приложимо съгласно изискванията на 

ЗООС. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най – 

пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при 

прилагането на ПИРО ще бъдат съобразени при извършване на съответните 

приложими процедури по реда на екологичното законодателство, като изпълнението 

на тези мерки и условия ще бъдат отчитани на ниво „ проект“. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен 

или международен статут на защита: 

Не се очаква въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат 

национален, общностен или международен статус на защита при реализирането на 

ПИРО. 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ 

територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения: 

Приложено в плана. 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на 

плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение 

на околната среда и човешкото здраве: 

Съгласно чл.23, т.4 от ЗРР кметът на общината представя всяка година доклад за 

наблюдение на изпълнението на ПИРО за одобрение от общинския съвет. 

Също така съгласно  чл.33 от ЗРР се предвижа изготвяне на междинна оценка в средата 

на периода на действие на ПИРО. Тя включва: 

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

- оценка на степента на постигане на съответните цели; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

- изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 



7. Информация за платена такса и дата на заплащане. 

Б. Електронен носител - 1 бр.  

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 

адрес на електронна поща. 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

Възложител:  

Д-р КОСТАДИН КОЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

(Оправомощена: Светла Томова 

Зам. – Кмет на Община Велинград 

Съгласно Заповед на №1759 от 13.11.2019 г.) 

 

 


