
Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ПАЗАРДЖИК 

                                                                               

ИСКАНЕ 

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

  

от Надежда Казакова – Кмет на Община Брацигово 

 (име, фирма, длъжност) 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

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

оценка на  „ Програма за опазване на околната среда на Община Брацигово“, за периода 

2021-2027г., 

(наименование на плана/програмата) 

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 Брацигово 

Пълен пощенски адрес: гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов  № 6а 

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): тел. 03552/ 21 05; e-mail: kmet@bratsigovo.bg 

Лице за връзка: инж. Анелия Методиева – Директор Дирекция „ Специализирана 

администрация“ 

Пълен пощенски адрес:  гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов  № 6а 

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): kmet@bratsigovo.bg 



 

 

2. Обща информация за предложения план/програма 

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

Общинската Програма за опазване на околната среда (ОПООС) е разработена на основание чл. 

79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от Общинския 

съвет. Програмата за опазване на околната среда е съобразена с всички действащи към 2021г. 

нормативни актове на територията на Република България и ЕС, указания, методики, 

ръководства на МОСВ и други, имащи отношение към опазване на околната среда.  

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Общинската Програма за опазване на околната среда (ОПООС) e разработен за периода 2021-

2027 г.  

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-

малки територии) с посочване на съответните области и общини 

Програмата за опазване на окобната среда е разработен за цялата територия на община 

Брацигово, като са определени зони за прилагане на интегриран подход, за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие. Плановия документ 

засяга единствено територията на община Брацигово, област Пазарджик. 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

Община Брацигово е богата на защитени територии и защитени зони, включени в 

Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Те 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.  

Защитени територии в община Брацигово 

№

  
Име  Местонахож-

дение/  

землище  

Площ  

(ha)  

Документи за 

обявяване  

Цел на обявяване  

1  Защитена 

местност Атолука  

с. Равногор  318,2  Заповед №1900 от 

05.08.1969 г., бр. 

82/1969 на ДВ 1-6-

6-1900-1969  

Опазване на вековна 

иглолистна гора от бял 

бор и смърч  

2  Защитена 

местност Тъмра  

с. Розово  604,1  Заповед №3751 от 

30.11.1973 г., бр. 

101/1973 на ДВ 1-

6-34-3751-1973  

Опазване на характерен 

ландшафт, скални 

образувания, стари 

римски пътища, мостове 

и развалини от 

крепостни стени.  

3  Резреват Купена, 

международен 

статус – Биосферен 

резерват  

с. Равногор,  

с. Розово 

1761,1  Заповед №2969 от 

24.11.1961 г., бр. 

11/1962 на ДВ  

Запазен природен 

ландшафт  

4  Защитена 

местност 

с. Исперихово  37,48  Заповед №РД-936 

от 20.12.2011 г., бр. 

Опазване на растителен 

вид атинска мерендера 



Находище на 

Атинска 

Мерендера  

10/2012 на ДВ  (Merendera attica) и 

неговото местообитание  

5  Защитена 

местност Винище  

с. Равногор  148,1  Заповед №357 от 

09.02.1973 г., бр. 

21/1973 на ДВ  

Опазване на характерен 

ландшафт.  

6  Защитена 

местност Корията  

с. Равногор  27,5  Заповед №357 от 

09.02.1973 г., бр. 

21/1973 на ДВ  

Опазване на характерен 

ландшафт.  

7  Защитена 

местност 

Находище на 

Стояново Лютиче  

с. Равногор  11,84  Заповед №РД-935 

от 20.12.2011 г., бр. 

10/2012 на ДВ  

Опазване на растителен 

вид стояново лютиче 

(Ranunculus stojanovii) и 

неговото местообитание  

8 Защитена 

местност 

Грамадите 

град Брацигово 1323,6  Заповед No.РД-412 

от 18.06.2007 г., бр. 

61/2007 на 

Държавен вестник  

Опазване на характерен 

ландшафт. 

Източник: ИАОС 

На територията на общината попадат общо осем защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, както следа: 

 Защитена местност „Атолука“ – с. Равногор; 

 Защитена местност „Винище“ – с. Равногор; 

 Защитена местност „Грамадите“ – град Брацигово 

 Защитена местност „Корията“ – с. Равногор; 

 Резерват „Купена“ – с. Равногор и с. Розово; 

 Защитена местност „Находище на атинска мерендера“ – с. Исперихово; 

 Защитена местност „Находище на стояново лютиче“ – с. Равногор; 

 Защитена местност „Тъмра“ – с. Розово. 

На територията на общината има защитено дърво – вековно дърво „Бук“, Д. Р. № 515 в с. 

Розово. 

Резерват Купена е обявен през през 1961 г. Създаден е за опазване на ландшафта, 

красивите пейзажи, интересните и ценни флора, фауна и биоценози. Тук са запазени вековни 

смърчово-бялоборови, бялоборови и букови гори. Резерватът се намира на северните склонове 

на Родопите на около 3 km югоизточно от Пещера. Обхваща територии с надморска височина 

от 600 до 1400 m. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от връх 

Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара река. Склоновете му 

са стръмни и трудно достъпни. В Купена има и интересни и красиви скални образувания. 

Такива например са отвесните и високи по 80-100 m бели варовикови стени – Стенето и самия 

връх Купена, също с отвесни стени, но със заоблено било, живописно обрасло с черен бор. 

През резервата протичат две реки – Пиздица и Новомахленска. В резервата са разпространени 

три типа почви: кафяви горски, канелени и хумусно-карбонатни. Специални ботанични и 

зоологични изследвания на резервата не са провеждани. Но със сигурност може да се очаква, че 

при обстойни проучвания, може да се установят много нови редки и интересни растения и 

животни.  

В границите на община Брацигово попадат части от следните защитени зони от мрежата 

„Натура 2000“, в съответствие с Директивата за хабитатите и Директивата за птиците: 

- „Бесапарски възвишения“ с код: BG0000254, обща площ – 6743,06 ха, в т.ч. площ в 

община Брацигово – 2753,25 ха или 40,8%; 



- „Бесапарски ридове“ с код: BG0002057, обща площ 14765,05 ха, в т.ч. площ в община 

Брацигово – 3756,64 ха или 25,44%; 

- „Западни Родопи“ с код: BG0002063 обща площ 133384,78 ха, в т.ч. площ в община 

Брацигово – 9700,27 ха или 7,27%; 

- „Родопи - Западни“ с код: BG0001030 обща площ 272851,4 ха, в т.ч. площ в община 

Брацигово – 7454,5 ха или 2,7%. 

 Защитена зона „Бесапарски възвишения“ (код в регистъра: BG0000254) по 

директивата за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците, 

частично попадаща в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско. Площта, която попада в 

община Брацигово е 2753,25 ha (40,8% от цялата площ на защитената зона) от общо 6743,06 ha 

за цялата защитена зона. Документи за обявяване Решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 

на ДВ 2-2-254-122-2007. На територията на защитената зона, включени в приложение I на 

Директива 92/43/ЕЕС има 7 вида природни местообитания с преобладаващата площ (30% от 

6743,06 ha) на местообитание 62A0 „Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества“. 

Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното 

значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. На хълмовете расте един 

локален ендемичен растителен вид – текирската мишорка (Gypsophila tekirae). Зоната е значима 

като място за храна на многобройни хищни птици, които гнездят по северните склонове и 

дерета на Родопите. Предпоставка за това е и съществуването на голяма колония от 

Spermophilus citellus (лалугер). За запазване на орнитофауната в обекта е особено важно да се 

спре дейността на мраморната кариера и създаването на нови лозя. 

 Защитена зона „Бесапарски ридове“ (Код в регистъра: BG0002057) по Директивата за 

птиците, частично попадаща в землищата на с. Бяга, с. Жребичко, с. Исперихово, с. Козарско. 

Площта, която попада в община Брацигово е 3 756,65 ha от общо 14765,05 ha за цялата 

защитена зона. Документи за обявяване Заповед № РД-786 от 29.10.2008 г., бр. 106/2008 на ДВ 

2-1-2057-786-2008. През 2013 г. се издава нова заповед № РД-78 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на 

Държавен вестник, чрез която се променят режима на дейностите в защитената зона. Защитена 

зона Бесапарски ридове включва 86 вида птици, 15 от които са в Червената книга на България 

(1985 г.). От срещащите се видове птици 43 вида са от Европейско природо-защитно значение 

(SPEC) (BirdLife International, 2004). Защитената зона предлага хабитати за 25 вида включени в 

Анекс 2 от Закон за биологичното разнообразие. Бесапарските ридове са от световно значение 

за опазване на Императорския орел (Aquila heliaca). Най-голямо земно покритие в зоната е на 

екстензивните зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 

представени с 44 % от цялата площ, следвано от сухи тревни съобщества, степи -13% и 

урбанизирани територии - 11%. Най-големият проблем за влошаване и загуба на ценни 

хабитати в защитената зона е промяната на земеползването от пасища и ливади в лозя и 

обработваема земя. Изграждането на мини за инертни материали също води до загуба на 

тревни хабитати. 

 Защитена зона „Западни Родопи“ (Код в регистъра: BG0002063) по Директивата за 

птиците, частично попадаща в землищата на с. Равногор и с. Розово. Площта, която попада в 

община Брацигово е 9700,27 ha от общо 133384,78 ha за цялата защитена зона. Документи за 

обявяване Заповед № РД-835 от 17.11.2008 г., бр. 108/2008 на Държавен вестник 2-1-2063-835-

2008. С две заповеди от 2011 г. и 2013 г. е правено увеличение на площта. В Западните Родопи 

са установени са 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са включени в Червената 

книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско природозащитно 

значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като застрашени в Европа в категория SPEC2 са 

включени 15 вида и съответно в SPEC3: 28 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания 

за 26 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се 

изискват специални мерки за защита. Западните Родопи поддържат най-многочислената 

популация на глухаря (Tetrao urogallus) в България. Те са едно от най-ценните места в страната 

от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, както и на лещарката (Bonasa 



bonasia), врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), пернатоногата кукумявка (Aegolius 

funereus), козодоя (Caprimulgus europaeus), черния кълвач (Dryocopus martius), белогърбия 

кълвач (Dendrocopos leucotos) и на осояда (Pernis apivorus). Най-голяма площ в територията на 

защитената зона заемат горите от бял бор (Pinus sylvestris), следвани от смърча (Picea abies). По 

малки по площ са еловите (Abies alba) и буковите (Fagus sylvatica) гори. Срещат се също гори 

от черен бор (Pinus nigra) и издънкови гори от горун (Quercus dalechampii), трепетлика (Populus 

tremula) и зимен дъб (Q. Sessiliflora). Около 10% от територията е заета от открити 

пространства – пасища и ливади, в които преобладават обикновената полевица (Agrostis 

capillaris), картъл (Nardus stricta) и др., както и на храсталачни съобщества. В територията на 

защитената зона попадат 3 големи язовира – „Доспат“, „Широка поляна“ и „Голям Беглик“, 

както и стотици малки торфища.  

 Защитена зона „Родопи – Западни“ (Код в регистъра: BG0001030) по Директивата за 

местообитанията, частично попадаща в землищата на с. Жребичко, с. Равногор и с. Розово. 

Площта, която попада в община Брацигово е 7454,5ha (2,7%) от общо 272851,4 ha за цялата 

защитена зона. Документи за обявяване Решение № 611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на 

Държавен вестник 2-2-1030-611-2007. Природните местообитанията, които се опазват са 42 

вида. Преобладаващо природно местообитание, попадащо под закрила е „Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови гори“ (код 91CA) с площ от 26,9% от цялата площ на ЗЗ, следвано 

от „Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)“ (код 9410) с 

площ от 18,7 % от цялата площ. ЗЗ „Родопи – Западни“ е най-голямата защитена зона в 

България и една от най-големите в Европа. Защитената зона е важна за опазването на кафявата 

мечка в Рило-Родопската си популация, включвайки и популацията в границите на Р. Гърция.  

На територията на община Брацигово има богата флора и фауна и интересни природни 

забележителности. За подобряване състоянието на околната среда и съхраняване на природните 

дадености е необходимо да се прилагат инициативи за повишаване екологичната култура на 

населението. 

д) Основни цели на плана/програмата 

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качества на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Приетата визия, 

определяща желаното и постижимо състояние в екологичен аспект на община Брацигово за 

периода 2021-2027 г. е следната: 

БРАЦИГОВО – ОБЩИНА СЪС СЪХРАНЕНА ОКОЛНА СРЕДА, УСТОЙЧИВО 

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ, ГРИЖОВНИ ЗА 

БЪДЕЩЕТО.  

Визията за околната среда описва перспективите за развитие на Oбщината в срок от 7 

години. Тя дава общата представа за характеристиките на околната среда в общината в 

контекста на концепцията за устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите направени от 

анализите за визия са ориентирани към различните сфери на развитие на местно ниво. 

 

Генерална стратегическа цел 

„Подобряване качеството на живот на населението в община Брацигово чрез осигуряване 

на зелена и благоприятна околна среда, обновяване на инфраструктурите и 

благоустрояване на населените места“. 

 

 



Специфични цели 

Стратегическата цел на Община Брацигово в областта на околната среда е да се 

ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по 

всичките й компоненти и фактори на въздействие, което ще доведе до намаляване на риска за 

здравето на населението.  

За постигането на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване 

на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели, оценени по 

приоритетност: 

Специфична цел № 1: Опазване на водите и водните обекти и развитие на 

водоснабдителната инфраструктура  

Мярка 1.1: Обезпечаване на добро състояние и управление на водните ресурси на 

територията на общината. 

o Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в община Брацигово.  

o Доизграждане на канализационната мрежа и осигуряване на необходимата 

инфраструктура за пречистване и отвеждане на отпадъчните води от населените места. 

Мярка 1.2: Превенция и управление на риска от наводнения и други природни бедствия 

o Корекция на речни корита, прочистване и укрепване на канали, дерета и др. 

Специфична цел №2: Устойчиво управление на отпадъците  

Осигуряване на законосъобразно управление на отпадъците, чрез предотвратяване, 

намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната 

среда. 

Мярка 2.1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци  

Мярка 2.2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и Прилагане 

на Стратегията и плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България 

за периода 2021 – 2027 г.  

Мярка 2.3: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране и обезвреждане на отпадъците 

Мярка 2.4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на 

общината за управление на отпадъците 

Мярка 2.5: Участие на обществеността и превръщането й в ключов фактор при прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците 

Специфична цел № 3: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие   

Мярка 3.1: Ограничаване на негативните влияния върху биологичното разнообразие 

o Опазване и възстановяване на природните екосистеми, генетичното биоразнообразие и 

обзепечаване на биологичната сигурност, съгласно българското и международно 

екологично законодателство.  

o Подобряване на контрола върху възможните негативни влияния върху биологичното 

разнообразие и обезпечаване постигането на устойчиво използване на биологичните 

ресурси в община Брацигово. 

Мярка 3.2: Устойчиво управление на защитените зони по Натура 2000  

o Включване на териториите с природозащитна стойност в цялостната схема за 

устройство на територията на община Брацигово.   

o Устройване и социализиране на защитените зони по Натура 2000 като част от 



рекреационния потенциал на общината. 

Специфична цел №4: Запазване и поддържане на доброто качество на атмосферния 

въздух  

Мярка 4.1: Реализиране на проекти и дейности за ограничаване вредното въздействие от 

употребата на твърди горива и внядряване на щадящи околната среда производства. 

o Поддържане на нивата на замърсителите на въздуха в населените места до нормативно 

определените нива в страната. 

Специфична цел №5: Поддържане и развитие на зелените площи за широко обществено 

ползване и подобряване чистотата на населените места 

Мярка 5.1: Подобряване чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване на 

площите за обществено ползване  

o Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна и улична мрежа. 

o Увеличаване и поддържане на зелените площи в населените места. 

Специфична цел №6: Подобряване на административния капацитет за управление на 

околната среда и ангажиране на местното население 

Мярка 6.1: Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на 

кадрите, компетентни по управление на околната среда в Община Брацигово 

Мярка 6.2: Подобряване на информационната обезпеченост и ангажиране на местното 

население за опазване на околната среда  

o Създаване на работещ механизъм за обмен на информация сред заинтересованите 

институции и организации, работещи в сферата на околната среда.  

o Осигуряване на публичен достъп до информация относно състоянието на околната среда 

и общинските дейности по управлението й чрез интернет платформа. 

Формулираните по-горе цели на Общинската програма за опазване на околната среда 

на Община Брацигово представят не само посоката на развитие на политиката на общината в 

тази област през следващите няколко години, но са и база за стратегията за устойчиво развитие 

на общината. Постигането на целите, заложени в настоящата програма, само по себе си е 

следваща стъпка към систематичното решаване на екологичните проблеми в Община 

Брацигово.  

 

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

програми, други финансови институции) 

Източници на финансиране на екологични проекти  

Основните източници за финансиране на екологични проекти са:  

 Общинския бюджет; 

 Държавния бюджет; 

 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;  

 Националния доверителен екофонд; 

 Публична инвестиционната програма на МС; 

 Кохезионен фонд;  

 Европейски фонд за регионално развитие; 

 Финансови ресурси по линия на МОСВ;  



 Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г.; 

 Финансов механизъм на ЕИП; 

 Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г. 

(СПРЗСР);  

 Програма за иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г.; 

 Специализирани кредитни линии на банкови институции; 

 Механизъм „съвместно изпълнени” в рамките на протокола от Киото към Рамковата 

конвенция по изменение на климата;  

 Споразуменията за двустранно сътрудничество; 

 Международни организации, финансови институции и др. 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

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

участие на обществеността 

Община Брацигово има добре функционираща система за информиране на населението 

за състоянието на околната среда. Информационното обслужване се състои в събиране и 

предоставяне на данни за състоянието на околната среда, информиране обществеността за 

включването й в предстоящи екологични мероприятия, за участие при разработване и 

обсъждане на проекти, за изпълнение на конкретни мероприятия и резултатите от тях и т.н. 

Съгласно нормативните изисквания на чл.17 от Закона за опазване на околната среда, 

всеки има право на достъп до налична информация за състоянието на компонентите на 

околната среда, както и за дейностите или мерките, включително административни мерки, 

планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху околната 

среда.  

Информирането на населението на община Брацигово за състоянието на околната 

среда, за изпълнението на мерките от Общинската програма за опазване на околната среда, 

както и за реализацията на проекти с екологична насоченост се осъществява чрез 

публикуването на информация на интернет страницата на общината. Извършва се уведомяване 

на населението за инвестиционни предложения и допускане изработването на проекти на 

подробни устройствени планове. 

Информацията се предоставя чрез публикуване в областни вестници, в местните 

медии, помества се на електронната страница на Община Брацигово, провеждат се 

информационни кампании.  

Проектът на „Програма за опазване на околната среда на Община Брацигово 2021 – 

2027г.“ е публикуван на сайта на Община Брацигово на 25.10.2021 г. за провеждане на 

обществени консултации.  

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

Отговорните лица по управление на дейностите, свързани с околната среда са: 

Общинския съвет, Кмета на общината, Кметове на населени места и Кметски наместници, 

както и специалистите по екология и опазване на околната среда от Общинската 

администрация.  

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. В своята дейност 

кметът на общината се ръководи от законите, от актовете на общински съвет и от решенията на 



населението. Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и 

представлява общината. Той е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.   

Правата и задълженията на Кмета на общината, свързани с опазването на околната 

среда са регламентирани от националното екологично законодателство.  

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

Органът отговорен за приемане/одобряване на Програмата е Общински съвет – Брацигово. 

 

Функциите на Общинския съвет са: 

 да определя размера на такса „битови отпадъци” и таксата за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване по Закона за местните данъци и такси; 

 да приема Програма за опазване на околната среда на общината и всяка последваща 

актуализация; 

 да контролира изпълнението на програмата и ежегодното внасянето на отчети по 

изпълнението й от кмета на общината; 

 да приема наредби, касаещи управлението на околната среда на общината и др. 

Кметът е длъжен да разработва и изпълнява Програма за опазване на околната среда и 

Програма за управление на отпадъците на територията на общината. Ежегодно в срок до 31 

март, Кметът представя в РИОСВ – Пазарджик отчет за изпълнение на двете програми. 

Защитата от шума в околната среда е уредена, чрез Закона за защита от шума, според 

който Кметът на общината е длъжен: 

 да упражнява контрол по спазване на Закона; 

 да организира и регулира движението на автомобилния транспорт; 

 при необходимост от извършване на измервания на нивото на шум, контролът се 

осъществява съвместно с РЗИ. 

5. (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 от 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 към 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: 

 Реализация на програмата не съдържа инвестиционните предложения, попадащи в обхата на 

Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или 

други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната 

среда. 

Като цяло в Програмата за опазване на околната среда на община Брацигово 2021-2027 г. на 

този етап 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 на местоположение, 

характер, мащабност и експлоатационни условия.  

Всяко конкретно проектно предложение, което попада в обхвата на ЗООС и поднормативните 

актове към него, ще бъде съгласувано с РИОСВ и ще бъдат спазени всички необходими 

процедури по съгласуване и издаване на ОВОС или преценка за необходимостта от ОВОС още 

на етапа на инвестиционно проектиране и/или кандидатстване за финансиране 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: 

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) очертава целите и 

действията, насочени към опазване, възстановяване и възпроизводство на естествената околна 

среда, поддържане на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните 

богатства и ресурси в контекста на устойчивото развитие на община Брацигово.  

Програмата се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните 

изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенните 

въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на политиката по устойчиво 

развитие – подобряване на качеството на живот и благосъстоянието. В този смисъл ОПООС 

цели не само по-устойчива околна среда, но и по-добро качество на живот на населението.  

Настоящата Програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г. е 

разработена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични 

документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на общината. При 

изготвянето на Плана за действие към ОПООС е обърнато специално внимание на Плана за 

интегрирано развитие на общинат Брацигово за периода 2021-2027 г. за постигане на 

съвместимост с целите, проектите и дейностите по опазване на околната среда. 

Общинската Програма за опазване на околната среда (ОПООС) е разработена на 

основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от 

Общинския съвет. Тя е необходима за устойчиво решаване на екологичните проблеми на 

територията, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна 

политика на Общинска администрация Брацигово за ефективно и целесъобразно използване на 

ресурсите. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

Общините в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда. 

 

 

 



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

оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Програмата се основава на следните основни принципи: 

Устойчиво развитие 

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на 

настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат 

собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на политики, при които се 

хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие и опазването на околната 

среда, като се предотвратяват бъдещи замърсявания и се съхранява биологичното 

разнообразие.  

Опазване на природните ресурси 

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа 

устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните ресурси 

следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват екосистемите и 

присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие. Моделите на потребление 

на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното непрекъснато и ефективно обновяване, 

както и запазване и подобряване на качеството им.  

Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики 

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да бъдат 

интегрирани в секторните политики и в тези на национално, регионално и местно равнище.  

Замърсителят плаща за причинените вреди 

Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват 

или могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува 

със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи околната 

среда. Замърсителят трябва да поеме екологичните разходи, за предприемане на превантивни 

мерки, ако в резултат на дейността му е възникнала непосредствена заплаха за екологични 

щети, както и за оздравителни мерки при настъпване на екологични щети. 

Прилагане на чисти технологии 

Необходимо е да се насърчава въвеждането на „чисти технологии” и постепенно да се 

преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху 

околната среда. Следва да се прилагат „най-добри налични техники” в индустрията и 

енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването, както и „добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно 

дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO). 

Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване състоянието на 

околната среда 

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната политика е 

необходимо да включват стимули за въвеждане на съобразени с опазването на околната среда 

технологии, иновации, дейности и практики, и да предвиждат постепенно премахване на 

субсидии, които подкрепят дейности, причиняващи вредни въздействия върху околната среда. 

Потребителят плаща 

Всеки, който ползва природни ресурси и услуги следва да заплаща реалната цена за тях 

и да покрие разходите за възстановяването им. 

 



Споделена отговорност 

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда трябва да участват в 

разрешаването на възникналите екологични проблеми. 

Достъп до информация за околната среда 

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за околната 

среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е 

необходимо да доказва конкретен интерес. 

Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие по 

въпроси на околната среда 

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на 

вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до 

правосъдие по въпроси на околната среда. 

В тази връзка, ОПООС на община Брацигово съдържат раздели, които са обособени по 

компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на специалните закони 

по околна среда, така и другите национални планове и програми, които се приемат в отделните 

сектори, като въздух, води, почви, отпадъци, шум. Поставен е акцент върху използването в 

максимална степен на наличните и потенциални благоприятни възможности, 

оползотворяването на природните ресурси чрез неутрализиране на заплахите, които средата 

поставя: 

 преустановяване замърсяването на водите и почвите - изграждане на канализационни 

системи и съоръжения за пречистване на отпадъчните води;  

 подобряване състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие;  

 развиване на екологично земеделие и отстраняване на факторите, водещи до 

деградация на почвите и влошаване на агротехническите им показатели;  

 разширяване и усъвършенстване на системата за управление на отпадъците;  

 намаляване замърсяването на атмосферния въздух и ограничаване на шумовите 

емисии.  

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

Община Брацигово е със съхранена природа и много добри параметри за състоянието на 

околната среда. Няма сериозни екологични проблеми. Липсват замърсители на основните 

компоненти на средата - въздух, води и почви. Съществуващите екологични рискове са 

свързани преди всичко с липсата на пречиствателни станции за отпадни води и липса на 

ефективна система за рециклиране на отпадъците. Всички нерегламентирани сметища в 

общината са ликвидирани. 

Факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда в община 

Брацигово са: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени 

дейности, които на този етап са незначителни. Елементи на въздействие върху човешкото 

здраве са газовете, съдържащи серни и азотни окиси, оловни и серно-кисели аерозоли, прах, 

малки метални частици; отпадъчните промишлени води, съдържащи масла, разтворители, 

нефтопродукти, ароматични вещества; твърдите битови отпадъци; транспортните шумови нива.  

 

 



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

на околната среда: 

Разработена в съответствие с националната законодателна рамка, Общинската програма за 

опазване на околната среда на Община Брацигово 2021-2027г., включва цели и мерки, които 

допринасят за постигане на националните и регионалните цели за развитие. 

 

е) наличие на алтернативи: 

          На практика в ОПООС са разгледани всички възможности и алтернативи за опазване на 

околната среда в община Брацигово в периода до 2027 г. 

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

Общинската Програма за опазване на околната среда (ОПООС) е разработена на 

основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от 

Общинския съвет. Настоящата Програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г. 

е разработена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични 

документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на общината. 

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

план/програма: 

За всяко конкретно предложение по плана на действие на програмата ще бъде прилаган реда на 

чл. 6 от ЗООС, котано същия го изисква. 

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

като се отчитат по-специално: 

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

Програмата за опазване на околната среда на  община Брацигово 2021-2027 г. ще окаже изцяло 

положително въздействие върху опазването на околната среда и екологичното състояние в 

района. Няма вероятност за вредни последици от включените мерки, проекти и дейности върху 

целевата територия и нейното население. 

б) кумулативните въздействия: 

Програмата е изцяло съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на нормативните изисквания и документи, свързани с опазването на околната среда, 

управлението на отпадъците, адаптация към климатичните промени, и др. Прилагането и ще 

окаже положителни комулативни въздействия върху различни свери на околната среда, живота 

и здравето на хората. 

в) трансграничното въздействие: 

От изпълнението на програмата не се очакват негативни трансгранични въздействия върху 

компонентите на околната среда. Напротив, предвидените мерки и дейности ще окажат 

положителен ефект върху трансграничното сътрудничество. Опазването на чистотата на 

въздуха, водите  и почвите. 

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) 



Изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда няма да  създава рискове 

за човешкото здраве и околната среда. Напротив с реализиране на дейностите заложени в 

програмата се цели намаляване на екологичните рискове: предотвратяване на замърсяване на 

почвите с отпадъци, управление на отпадъците, щадящо околната среда, рециклиране и 

преработка на отпадъците, пречистване на отапдъчни води, опазване чистотата на въздуха и 

почвите, защита на природните местообитания, запазване на биологичното разнообразие, 

превенция от горски пожари, природни бедствия и катастрофи, адаптация към климатичните 

промени и др. 

 

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 от ЗООС: 

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 

последствията от възникване на голяма авария. В общината няма не се предвижда изграждане 

на предприятия и /или съоръжения с висок рисков потенциал. 

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

населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Програмата е с пространствен обхват на въздействие цялата територия на община Брацигово, 

област Пазарджик, Южен централен район на Република България. Общината включва 7 

населени места – административния център град Брацигово и 6 села: селата: Бяга, Жребичко, 

Исперихово, Козарско, Равногор и Розово и две курортни селища – „Васил Петлешков”“ и 

„“Розовски вриз“. 

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

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

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

          Засегнатите от изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община 

Брацигво 2021-2027г. територи са урбанизирани и неурбанизирани. На територията на 

общината съществуват множество природни забележителности и защитени територии и зони, 

които не се обект на дейностите и проектите в програмата и няма да бъдат пряко засегнати от 

тях. Единственият ефект ще бъде положителен от цялостното подобряване на екологичните 

характеристики на общината. 

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

или международен статут на защита: 

Територията на община Брацигово е в обхвата на защитени зони по Натура 2000 и защитени 

територии по ЗЗТ и ЗБР. С реализацията на ОПООС се цели опазване на всички видове 

защитени територии и зони от замърсяване и вредно антропогенно и климатично въздействие. 

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: 

Община Брацигово е разположена на прехода между низинна и планинска територия, в 

Западно-Родопската област на Осоговско-Родопската зона, в красива котловина в най-

североизточния край на Баташката планина. Тя заема южната част на област Пазарджик, в 



Южен централен район (ЮЦР). Територията на общината е 229 кв.км., което съставлява 5,3% 

от територията на област Пазарджик /4332 кв.км./ и едва 1,03% от територията на Южен 

централен район /22306 кв.км./ (NUTS 2). 

Географското положение на община Брацигово благоприятства социално-икономическото й 

развитиепоради близостта на големи административни центрове,международни летища и 

добри транспортни връзки с областния град Пазаржик, град Пловдив и със столицата София. 

Общинската територия е разположена встрани от националните и трансевропейски 

транспортни коридори, но същевременно е в много добри комуникационни връзки с тях и със 

съседните общини. Оста за простраствено развитие от наднационално ниво, която има по-пряко 

отношение към община Брацигово е София-Пловдив-Одрин-Истанбул, която се припокрива 

частично с една от основните национални оси София-Пловдив-Стара Загора-Бургас. През 

територията преминава и основният път (III-З75) свързващ град Пловдив с населените места в 

Западните Родопи. 

 

 

 

Община Брацигово граничи със следните общини: на юг и югозапад – община Батак; на 

запад – община Пещера; на север – община Пазарджик; на североизток –  община 

Стамболийски; на изток – община Кричим и на югоизток – община Девин. 

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: 

Координиращ орган за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПООС 2021-2027 г. 

е РИОСВ - Пазарджик. Орган за контрол по изпълнение на Програмата е Общинският съвет. 

Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет и обществеността за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта се изготвя Отчет за 

изпълнение на Програмата за предходната година, който се представя в срок до 31 март и се 

публикува на Интернет страницата на общината. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ – 

Пазарджик.  

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за: Същността на 

общинската политика за опазване на околната среда; Напредъка по изпълнението на целите, 

приоритетите и мерките; Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване; 

Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на политиката. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD


За осъществяване на мониторинга се използват следните документи: Въпросници; 

Протокол за предаване на въпросниците; Протокол за приемане на попълнените въпросници; 

Анкетни карти; Протоколи от провеждане на публични мероприятия; Матрични карти за 

оценка на индикаторите; Мониторингови доклади. 

Контролът като основна функция на системата за управление има за цел да създаде 

условия за подобряване работата на общинската администрация и за формулиране на правилни 

управленски решения във връзка с изпълнение на тази политика.  

Предвид разпределението в обхвата на работа и функционалните задачи, присъщи на 

контрола, неговата основна задача е свързана с осигуряване на законосъобразност при 

изпълнението на политиките за опазване на околната среда, както и целесъобразност 

изразяваща се в процеса на детайлизирано проследяване работата по изпълнение на 

ангажиментите на длъжностните лица по тази политика. 

Същностната характеристика, дефинираща обхвата и съдържанието на контролния 

процес във висока степен се определя от съществуващите законови изисквания по отношение 

осигуряване на законосъобразност в публични институции и органи на местната власт. 

Община Брацигово има разработена и функционираща вътрешна система за финансово 

управление и контрол, която на практика покрива изискванията за контрол върху 

законосъобразността на прилаганите инструменти при изпълнение на общински политики. 

В този смисъл съществуващите субекти на контрол, вътрешни за общината и техните 

правомощия се уреждат от действащата вътрешна система за финансово управление и контрол. 

Формите и методите на работа за тях се предопределят от нормативните изисквания с вътрешен 

и външен характер. 

Реализирането на Програмата за опазване на околната среда на община Брацигово е 

непрекъснат процес на изпълнение на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. 

Отчита се натрупания опит, трудностите и неуспехите, извършват се корекции на 

съществуващите вече насоки за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и 

промени във вътрешната и външна среда.  

 

 

 

7. Информация за платена такса и датата на заплащане. 

Преводно / Платежно нареждане № 145894 / 03.12.2021г. 

Б. Електронен носител - 1 бр.  

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

електронна поща. 

 

 Дата:                                                      Възложител: ………………………… 

                                                                                        НАДЕЖДА КАЗАКОВА 

                                                                                        Кмет на Община Брацигово 

 

 

 
 

 

 


