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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 Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча 

за периода 2021-2028г.  

(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:  Ст. Панова- ст. спец. Екология тел. за връзка:    

 

2. Обща информация за предложения план/програма 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или 

административен акт 

Програмата за управление на отпадъците на Община Стрелча 2021 – 2028г 

(ПУО) е разработена на основание чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Съгласно изискванията на чл.52, ал.3, т. 2 от ЗУО настоящата нова Програма се изготвя 

във връзка с настъпили промени във фактическите условия, а именно изтичане периода 

mailto:kmet.strelcha@gmail.com
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на действие на съществуващата  Регионалната програма за управление на отпадъците 

на РСУО Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча за периода 2016 – 2020 г., 

приета с  решение № 454 от 28.12.2017 г. на Общински съвет - Стрелча. 

 

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

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Стрелча 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 

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

актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия.  

 

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

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

 Програмата за управление на отпадъците на територията на община Стрелча 

2021-2028 г. се разработва за цялата територия на община Стрелча като цели да 

предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво  

управление на отпадъците на местно ниво, обединени в  конкретна програма за 

действие. 

Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид 

документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката 

общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да 

получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на 

аналитичната част. 

 

• 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 настоящата програма е насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на 

интегрирана система за управление на отпадъците в община  Стрелча като елемент на 

Регионалната система за управление на отпадъците  регион Панагюрище. 

От изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им  и насърчаване на повторното им използване; 

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени  отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 

среда; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

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

международни програми, други финансови институции) 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализация на 

Програмата за управление на отпадъците 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 настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 

 Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината на 

проект на Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча 2021-2028 

г.;  

 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към 

обществеността и заинтересованите страни за обществено обсъждане /на 

посочено от Общината място в определен ден и час или дистанционно, чрез 

споделяне на мнения и предложения на е-мейл за проекта на програмата; 

 Проведена обществена консултации по реда на чл.26 от Закона за нормативните 

актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на сайта на Община Стрелча 

и приемане на становища, мнения и възражения на официалната ел. поща на 

общината или в Център за услуги и информация на гражданите; 

 

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

Органът отговорен за прилагането на Програма за управление на отпадъците на 

Община Стрелча 2021-2028 г. е община Стрелча, представлявана от кмета на общината. 

 

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

Органът отговорен за приемането  на • Програма за управление на отпадъците на 

Община Стрелча 2021-2028 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: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 
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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   Програма за управление 

на отпадъците на Община Стрелча 2021-2028 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  
Програмата. 

Като цяло в Програмата 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. 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:  

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

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

По същество тя е разработена 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: 

  Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и 

планира мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Стрелча, в 

съответствие с действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на 

наличните данни, резултатите от проведени проучвания на системите за управление на 

отпадъците в общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на 

планираните дейности. Въз основа на събраните данни са направени експертни 

предложения и прогнози за развитие на инфраструктурата, системите и практиките за 

управление на отпадъците в общината.  

Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците: 

• Предотвратяване образуването на отпадъци; 

• Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и 

енергия; 

• Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези 

отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за 

управление и намаляване количеството на образуваните отпадъци в община  Стрелча и 
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създава необходимите предпоставки за успешна реализация на планираните мерки и 

дейности. 

 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

В Програмата 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. 

Съществуващите екологични рискове са свързани преди всичко с липсата на  

ефективна система за рециклиране на отпадъците.  

 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното 

законодателство в областта на околната среда: 

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

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: 

Изпълнението на Програмата за управление на отпадъците се определя 

развитието на община Стрелча за периода 2021 – 2028г. ще окаже съществен принос за 

ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на 

отпадъците. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент 

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

действия за предоставяне на необходимите качествени услуги по управление на 

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

добри практики. 

 

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

предложения план/програма: 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Стрелча 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 

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

актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия.  

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

Общините и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните 

подзаконовите нормативни актове. Обхватът и съдържанието на Програмата са в 

съответствие и с Методически указания  за разработване на общински/регионални 

програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. 

на Министъра на околната среда и водите. 

 

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: 

Програмата ще окаже изцяло положително въздействие върху опазване на 

околната среда и екологичното състояние в района. При стриктно спазване на 
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екологичното законодателство, с прилагането на Програмата не се очакват  

продължителни и необратими въздействия върху компонентите и факторите на 

околната среда 

 

б)  кумулативните въздействия: 

При реализацията на програмата 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 Програмата  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) 

С прилагането на Програмата 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 Програмата 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): 

Програмата 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 територии от 

реализацията на Програмата 

 

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

общностен или международен статут на защита: 

С реализацията на Програмата 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: 

Няма 
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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 Програмата е включени  подпрограми и планове за действие, в които се 

определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за 

управление на отпадъците в общината през периода 2021-2028 г., съответните 

финансови ресурси, срок на реализация, очаквани резултати и индикаторите за 

изпълнение на програмата.  

 

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. 

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: 02.02.2022 г.                                         ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ       

                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

 

 


