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Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., 

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

 

 

 

ИСКАНЕ 

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

от инж. Георги Павлов– кмет на община Стрелча 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Стрелча за 

периода 2021-2027г. (ПИРО) 

(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 Стрелча   ЕИК  000351864,   

Пълен пощенски адрес:    област Пазарджик,  гр. Стрелча,  пл. „Дружба” №2 

Телефон, факс и e-mail.     03532/20-20;       kmet.strelcha@gmail.com  или 

strelcha11@mail.bg 

Лице за връзка: Васил Кацаров- зам. кмет на община Стрелча тел. за връзка:   

 

2. Обща информация за предложения план/програма 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или 

административен акт 

Планът е изготвен съгласно Методическите указания за разработване и 

прилагане на планове за интегрирано развитие на общини за периода 2021- 2027 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Закона за регионално 

развитие (ЗРР) и Правилника за  неговото прилагане. 

mailto:kmet.strelcha@gmail.com
mailto:strelcha11@mail.bg
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Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането 

на ПИРО гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните 

изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените регионални и 

национални цели и приоритети на развитие в България 

 Като стратегически документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и 

потенциал  на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към 

устойчиво интегрирано развитие, по- добро качество на живот и по- висок жизнен 

стандарт за хората. 

 

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

         ПИРО е  разработен за срок от 7 години съгласно Закона за регионалното 

развитие и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална 

стратегия за развитие на региона и общия устройствен план на общината, като времето 

за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 

2027 година. 

 

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

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

  План за интегрирано развитие се разработва за цялата територия на 

община Стрелча като цели да предложи обща рамка и последователност от конкретни 

действия за устойчиво и интегрирано развитие  на местно ниво, обединени в  конкретна 

програма за действие. 
  

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

 

Защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие 

Натура 2000 е единна европейска екологична мрежа от територии със специален 

режим на защита, изграждана от държавите членки на Европейския съюз. Тези 

територии са определени с директиви на Европейския съюз: Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 

Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите 

птици (наричана накратко Директива за птиците) 

 

Таблица 5.1.2. Защитени зони по Натура 20001 
Код на 

зоната 
име тип Дата на определяне 

BG0001389 Средна гора 

Защитена зона по 

Директива за 

местообитанията, 

която припокрива 

Решение № 661/ 

16.10.2007г. на МС (ДВ бр. 

85/23.10.2007г.), изменение 

Решение № 811/16.11.2010г. 

на МС 

                                                           
1 Източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 
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Код на 

зоната 
име тип Дата на определяне 

защитена зона по 

Директива за 

птиците 

за опазване на 

дивите птици 

Заповед №РД 273/ 

30.03.2012г. на Министъра 

на околната среда и водите 

(ДВ бр.32/ 24.04.2012г.) 

BG0001039 Попинци 

природни 

местообитания и 

на дивата флора 

и фауна 

Решение №661/ 16.10.2007г. 

на МС (ДВ, 

бр.85/23.10.2007г.) 

BG0000426 Река Луда Яна 

природни 

местообитания и 

на дивата флора 

и фауна 

Решение №122/02.03.2007г. 

на МС (ДВ, 

бр.21/09.03.2007г.) 

 

Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Защитените 

територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско използване е 

ограничено. Те представляват не само ограничител в стопанското развитие, но те са и 

източник на доходи на местното население в контекста на устойчивото развитие.  

В пространствения обхват на община Стрелча са разположени 7 защитени 

територии, съгласно закона за защитените територии. 

 

Таблица 5.1.3. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. 

Наименование Категория Площ, ха 

Природна забележителност 

„Гарванов камък“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

18 ха 
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Наименование Категория Площ, ха 

Природна забележителност 

„Герекински гьол“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

25,9 ха 

Природна забележителност 

„Гораница“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

46,7 ха 

Природна забележителност 

„Киселицата“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

60,5 ха 

Природна забележителност „Скални 

образувания в местност Арабушка 

поляна“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

42 ха 

Природна забележителност „Скални 

образувания в местност Габровица“ 

Обявена е със Заповед №1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

42 ха 

Природна забележителност 

„Турчанов камък“ 

Обявена е със Заповед№1799 от 

30.06.1972 г., на МОСВ,  

ДВ бр. 59/1972. 

16,8 ха 

 

 

• Основни цели на плана/програмата 

Основната цел на ПИРО- Стрелча е да предложи обща рамка и последователност 

от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени 

в конкретна програма за действие. 

Визията за развитието на община Стрелча за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори. 

Визия за развитие: „Община Стрелча – привлекателно място за живеене и 

туризъм, устойчиво развиваща се община със съхранено природно наследство, растеж и 

стабилност на местната икономика, с образовано и интегрирано население, имащо 

достъп до социална подкрепа, култура и спорт“. 
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Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

Стратегически цели: 

СЦ 1. Подобряване условията за развитие на бизнес, инвестиционна активност и 

разкриване на работни места; 

СЦ 2. Развитие на туризма чрез разумно оползотворяване на природните ресурси и  

подобряване качеството на околната среда 

СЦ 3. Оптимизиране на средата за живот, труд и обитаване за развитие на местната 

общност; 

Като ключови  приоритети на ПИРО на община Стрелча за периода 2021- 

2027 г. са определени: 

Приоритет 1. Ускоряване растежа на местната икономика 

Приоритет 1. е насочен към модернизиране на развитието на общината чрез 

повишаване качеството на работната сила, въвеждане на иновативни производства, 

повишаване на инвестиционната активност и засилване ролята на предприемачеството. 

Ключовите дейности в този приоритет са подкрепа за нови инвестиции с 

повишена ефективност, установяване на иновационния подход във всички сектори на 

икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на инвеститори, 

адаптиране на националната и регионалната политика към нуждите и специфичните 

условия за малките и средни предприятия, които са структуроопределящи за 

икономическия растеж в община Стрелча; насърчаване на мерките за енергийна 

ефективност в предприятията и за преход към кръгова икономика, поддържане на 

ефективен регионален и местен пазар на труда. Важен акцент в местната политика са 

бизнес инициативи насочени към развитието на туризма и възраждане и поставяне на 

конкурента база на основните и традиционните  селскостопански практики. 

Мярка 1.1. Инвестиции в инфраструктура и подобряване на икономическите дейности 

Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на местния бизнес и привличане на  

инвеститори 

Мярка 1.3. Подкрепа за осигуряване на заетост и работна ръка за уязвими групи 

 

Приоритет 2. Териториална свързаност и устойчиво развитие 

Развитието на община Стрелча и региона е свързано с развитие на 

комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигиталната инфраструктура са 

факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на регионите и 

увеличаване на конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване 

на териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за 

осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното 

местожителство, до икономически и социални функции и услуги. 

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление на 

териториално ориентираните политики изисква местната и регионалната политика да 
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бъдат фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред трудности, средни 

градове, които са в процес на загуба на своите социални и икономически функции, 

слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от централните места в региона и 

страната, като и подкрепа за мерки, свързани с преструктурирането и адаптирането им. 

Местната транспортна инфраструктура е основен фактор, способстващ за 

разпространението на процесите на развитие и постигане на териториална свързаност. 

Според резултатите от проведеното анкетно проучване една от сериозните бариери за 

развитие на туризма е лошото състояние на транспортната инфраструктура. За 

гарантиране на териториалната свързаност планираните инвестиции в община Стрелча 

са насочени към подобряване на общинската пътна и улична мрежа в населените места. 

В контекста на устойчивото развитие на територията са програмирани 

дейностите, необходими за опазване на околната среда и превенция на риска, резултат 

от климатичните промени. Те са насочени към продължаване политиката на Община 

Стрелча за концентрация на инвестиции във водоснабдителната система за 

подобряване качеството на питейната вода за населението и канализационната мрежа за 

опазване качеството на водите. Предвидено е реализиране на проекти, които ще 

допринесат за намаляване на енергопотреблението и спестяване на въглеродни емисии. 

Във фокуса на устойчивото развитие е и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност чрез използване на приложимите възобновяеми енергийни източници на 

територията на общината. Геотермалните води са един все още ненапълно 

оползотворен природен ресурс. 

Ресурс за устойчиво развитие в община Стрелча е и съхраненото културно – 

историческо наследство, което има нужда от проучване, консервация и реставрация, 

експониране и социализиране. Необходимо е съхраняване на културните ценности и 

етнографска идентичност. Силната връзка между природните феномени и 

материалното и нематериално културно наследството са неразработения потенциал, 

който следва да бъде преосмислен и ускорен в контекста на съвременните тенденции за 

развитие та туризма.  

Мярка 2.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях 

Мярка 2.2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, вкл. улично осветление 

Мярка 2.3. Подобряване качеството на парковата среда и местата за спорт в населените 

места 

Мярка 2.4. Подобряване качеството на управление на водите 

 

Мярка 2.5. Оптимизация на системата за управление на отпадъците 

Мярка 2.6. Подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради, в които се 

предоставят обществени услуги 

Мярка 2.7. Повишаване на енергийната ефективност на  жилищни сгради 

Мярка 2.8. Превенция на риска за опазване, възстановяване и използване на 

природното наследство и биологичното разнообразие 
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Мярка 2.9. Проучване, социализация и валоризация на културно - историческото 

наследство 

Приоритет 3. Социално приобщаване, съхраняване и развитие на човешкия 

капитал 

Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел се 

обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително 

проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, които поставят 

Община Стрелча в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини в 

региони и в страната.  

Приоритетът включва мерки, които ще се реализират чрез интегрирани дейности 

и проекти поради широкия, но комплексен характер на адресираните нужди и 

проблеми. При планирането на мерките е търсена съгласуваност както на услугите в 

отделните сектори, така и на регионално и местно ниво, чрез подобряване механизмите 

и процедурите за взаимодействие между институциите, въвеждане на 

мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги, индивидуализиране на 

услугите, провеждане на интегрирани политики в различни сфери – образование и 

обучение, пазар на труда, социални, културни, спортни и здравни услуги и др. 

Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на партньорства 

между местните власти, частния сектор и държавата, активно и целенасочено 

използване на средствата по европейските програми, е важна предпоставка за тяхното 

изпълнение. 

Мярка 3.1. Осигуряване на достъп до образование и повишаване качестото на 

образователния процес в съответствие с пазара на труда 

Мярка 3.2. Инвестиции в здравна инфраструктура и по-добър достъп до здравно 

обслужване 

Мярка 3.3.  Разширяване на социалната инфраструктура и социалните услуги и 

създаване на условия за социално включване 

Мярка 3.4. Подкрепа за културни институции и дейности за съхраняване на културната 

идентичност 

Мярка 3.5. Обновяване на спортната инфраструктура и стимулиране на масов спорт 

Мярка 3.6. Добро административно управление 

Важна предпоставка за постигане на приоритетите и изпълнението на мерките е 

прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на политиката за 

развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между институции, работещи 

на различни нива на управление, създаване на партньорства между местните власти, 

частния сектор и държавата, активно и целенасочено използване на средствата по 

европейските програми. 

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

международни програми, други финансови институции) 
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Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализация на 

ПИРО се осъществява от бюджета на общината чрез средства от фондовете на ЕС и 

други финансови източници, като кмета на общината ежегодно планира необходимите 

за целта финансови средства. 

• 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 

При разработването на План за интегрирано развитие на община Стрелча за 

периода 2021-2027 г. е проведено анкетно проучване чрез публикуване на он- лайн 

анкета на сайта на община Стрелча. Прилагането на он-лайн комуникацията като 

ефективен инструмент за работа със заинтересованите страни се потвърждава от 

активното участие на 151 човека в проведеното анкетно проучване на общественото 

мнение. 

Резултатите от направеното проучване с въпроси, релевантни към аналитичната 

част напълно съвпадат с направените изводи от анализ на икономическото, социалното 

и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община 

(ЧАСТ I. на ПИРО). 

Проектът на ПИРО е публикуван на сайта на общината  за провеждане на 

обществени консултации. Всички заинтересовани лица имат възможност да се 

запознаят с проекта и да изпратят своите коментари и предложения. 

Публична дискусия- В осигурена от общинска администрация зала  проектът на 

ПИРО ще се представи пред широката общественост на 15.12. 2021 г.. Датата, мястото 

и часът са предварително обявени чрез средствата за масово осведомяване. 

 

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

Органът отговорен за прилагането на План за интегрирано развитие на община 

Стрелча за периода 2021-2027 г. е община Стрелча, представлявана от кмета на 

общината. 

 

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

Органът отговорен за приемането  на План за интегрирано развитие на община Стрелча 

за периода 2021-2027 г. е Общински съвет – Стрелча, съгласно нормативните 

изисквания на чл. 13 от Закона за регионалното развитие 

 

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: 
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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: 

С реализацията  на предвидените мерки и дейности в Плана за интегрирано 

развитие на община Стрелча за периода 2021-2027 г. не се очакват отрицателни 

въздействия върху околната среда в рамките на територията на общината и /или извън 

нея. Съществуват редица предпоставки за подобряване на екологичните 

характеристики на целевата територия, включително опазване на човешкото здраве 

след изпълнението на ПИРО. 

Като цяло в Плана няма инвестиционни предложения с потенциално значително 

въздействие върху околната среда, спрямо които да се определят критерии, нормативи 

и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване  или одобряване 

по отношение местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия. 

Списъкът с проекти в Програмата за  реализация на ПИРО е индикативен. При 

изпълнението на конкретни проекти и дейности, които попадат в обхвата на ЗООС и 

поднормативните актове към него ще бъдат спазени всички необходими процедури по 

съгласуване още на етапа на инвестиционното проектиране и/или кандидатстване за 

финансирате по съответната програма.  

 

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:  

Планът за интегрирано развитие на община Стрелча за периода 2021 – 2027 г. не 

влиза в противоречие с други местни, регионални и национални планове и програми. 

По същество планът е разработен и ще се прилага в общия контекст на актуалната 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа. 

 

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

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

  В ПИРО са включени мерки, които допринасят за опазване на околната среда, 

както и за постигане на националните цели за адаптация към изменението на климата – 

мерки за ограничаване изменението на климата и  и мерки за адаптиране към 

климатичните промени. 

          В Плана са заложени приоритети и цели, реализацията на които ще допринесат за 

общ положителен ефект върху  състоянието и устойчивото развитие  на компонентите 

на околната среда. 

 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

В Плана са описани състоянието и  компонентите на околната среда и 

свързаните с тях проблеми. На територията на община Стрелча не са налице  сериозни 

екологични проблеми, замърсявания и увреждания на околната среда, застрашаващи 

човешкото здраве. 
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Съществуващите екологични рискове са свързани преди всичко с липсата на 

пречиствателни станции за питейни и отпадни води и липсата на ефективна система за 

рециклиране на отпадъците.  

 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното 

законодателство в областта на околната среда: 

Чрез ПИРО се предвижда изпълнението на приоритетни в областта на 

екологията и околната среда дейности. 

 

е) наличие на алтернативи: 

Няма наличие на алтернативи 

 

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

Чрез ПИРО се определя развитието на община Стрелча за периода 2021 – 2027 

г., като Плана е изготвен съгласно Методическите указания за разработване и 

прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021- 2027 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство,Закона за регионално 

развитие (ЗРР) и Правилника за  неговото прилагане. 

 

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

предложения план/програма: 

ПИРО е с релевантни цели и приоритети за развитието на България в 

съответствие с Национален план за възстановяване и устойчивост, Национална 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г., Интегрирана 

териториална стратегия за развитие на Южен централен район за планиране от ниво 2 

за периода 2021 г. – 2027г.  и други стратегии, планове и програми, на национално, 

регионално, областно и общинско ниво 

 

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: 

Планът ще окаже изцяло положително въздействие върху опазване на околната 

среда и екологичното състояние в района. При стриктно спазване на екологичното 

законодателство, с прилагането на Плана  не се очакват  продължителни и необратими 

въздействия върху компонентите и факторите на околната среда 

 

б)  кумулативните въздействия: 

При реализацията на плана няма вероятност от натрупване на отрицателни 

кумулативни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда спрямо 

други планове, програми, проекти и инвестиционни намерения. 

 

в) трансграничното въздействие: 

Реализирането на ПИРО не предполага трансгранично въздействие върху 

околната среда. 

 

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) 
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С прилагането на Плана не се очаква отрицателно въздействие върху човешкото 

здраве, компонентите и факторите на 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: 

С реализацията на ПИРО не се очакват неблагоприятни въздействия от 

увеличаване на опасностите и последствията от възникване на аварии. 

 

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

брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Планът за интегрирано развитие се разработва за цялата територия на община 

Стрелча, включваща 5 населени места на обща площ 224,4 кв. км. Броят на 

населението, което вероятно ще бъде засегнато е 4485 души (НСИ 2020г) 

 

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): 

Не се очакват негативни последици върху засегнатите от реализацията на Плана 

територии 

 

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

общностен или международен статут на защита: 

С реализацията на ПИРО не се очаква  наличие на въздействие върху райони или 

ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на 

защита 

 

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: 

Към ПИРО са приложени графични материали на засегнатите територии. 

 

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: 

Към ПИРО е включена програма за реализация, в която се определя пакетът от 

мерки и проектни идеи за реализация на целите и приоритетите на развитие на 

общината през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, 

административните структури на управление, наблюдение и оценка на проектите, 

индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а от тук и на ПИРО. Системата 

от индикаторите е неизменна част от  цялостната система за наблюдение, оценка  и 

актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване на 

изпълнението му. 

 

7. Информация за платена такса и дата на заплащане. 

Заплатена е такса на основание чл.1, ал. 5, т. 4  от Тарифата за таксите, които се 

събират в системата на МОСВ. Прилагам копие на платежно нареждане. 
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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. 

 

Дата: 15.12.2021 г.                                         ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ       

                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА 


