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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-111-ЕО/ Й  • 0$  , А 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, 
ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 
3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от 
Наредбата за ЕО с Вх. № ПД-1541(3)/02.08.2021 г. и получени становища от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-259-1/16.08.2022 г. и Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ с изх. № 05-10-825/А1/18.08.2022 г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Програма за качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) на Община Айтос за периода 2021-2028”, прилагането на който 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве

Възложител ОБШИНА АЙТОС

Характеристика на плана:

Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Айтос за периода 2021- 
2028 г„ като Община Айтос е разработена и изпълнява Програма за намаляване на нивата 
на фини прахови частици в атносферния въздух и достигане на установените норми на 
територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г. Програмата е приета от Общински 
съвет Айтос с Решение № 105 от Протокол № 7 от 27.04.2016 г.

В програмата са разписани конкретни цели, етапи и срокове за тяхното постигане, 
средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за изпълнението и система за 
оценка на резултатите.
При изготвяне на Програмата са изпълнени следните задачи:

> Набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и 
управление на КАВ в допълнение към информацията, която е налична в общината;

> Проучване и анализ на пълнотата на наличната информация;
> Комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление;
> Инвентаризация на емисиите на замърсителя към базова 2021 г. по сектори, 

включващо изчисляване на организирани и неорганизирани емисии, когато те не са 
представени, а са налични базови данни, оценка на относителния принос на
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отделните сектори или значими индивидуални източници към замърсяване на 
въздуха;

> Анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ;
> Анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ;
> Дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на 

отделните източници на емисии с разпределение на максималните 24-часови и 
средногодишни концентрации, извършено за базовата година, включително анализ 
на резултатите от моделирането;

> Формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, 
средносрочна и дългосрочна перспектива, разписани в План за действие към 
Програмата;

> Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителя
ФПЧю с разпределение на максималните 24-часови и средногодишни
концентрации за междинна година 2024 г. на програмата, въз основа на 
разработения сценарий за постигане на нормите;

> Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителя
ФПЧю с разпределение на максималните 24-часови и средногодишни
концентрации за целевата (крайна) година 2028 г.;

> Определяне и използване на количествени показатели за въздействието на 
бъдещите мерки върху нивата на замърсителя/намаление на годишните емисии в 
резултат на приложената мярка (тон/година);

> Определяне на прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на 
мерките в Плана за действие към Програмата;

>  Изготвяне на предварителен вариант на Програмата за подобряване на КАВ -  за 
съгласуване с РИОСВ Бургас/МОСВ, заинтересованите лица и екологични 
организации и движения;

> Изготвяне на окончателен вариант на Програмата за подобряване на КАВ.
Програмата за подобряване КАВ на Община Айтос за периода 2021-2028 г.,

разглежда всички населени места, включени в административните граници на общината.
По реда на чл. 13, ал.2 от НУРИЕОПП е проведена консултация с Басейнова 

Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Съгласно писмо на БДЧР с изх. № 05-10- 
825(А1)/18.08.2022 г., реализацията на Програмата за качеството на атмосферния въздух в 
Община Айтос за периода 2021-2028г . няма вероятност да окаже значително въздействие 
върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани 
с действащата нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове за 
управление на водите -  ПУРБ и ПУРН.

На територията на Община Айтос са разположени следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

защитена местност „Хисаря", обявена със Заповед №РД-1007/04.08.2003 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 81/2003 г.), намираща се в землището 
на гр. Айтос;

природна забележителност „Айтоска кория", обявена със Заповед 
№1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. ДВ, 
бр. 59/1972 г.), намираща се в землището на гр. Айтос;

природна забележителност „Находище на бодливо сграбиче" обявена със 
Заповед № 1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда 
(обн. ДВ, бр. 59/1972 г.) и намалена по площ със Заповед № РД-545/01.06.1983 г. на
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Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 49/1983 
г.), намираща се в землището на гр. Айтос;

природна забележителност „Скално образувание „Трите братя" обявена със 
Заповед № 1799/30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда 
(обн. ДВ, бр. 5g/i972 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-44/20.01.2017 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 20/2017 г.), намираща се в землището 
на гр. Айтос.

На територията на Община Айтос са разположени следните защитени зони /33/:
- защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 53/25.06.2021г.);

-защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12,2020г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.);

- защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2020г.).

Информацията за програмата на този етап е обща. При извършената проверка за 
допустимост по смисъла на чл. 37, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че “Програма за 
подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021 -  2028 
година” е допустима при съобразяване на произтичащите от нея ППП/ИГ1 с:

- Режимите на защитените територии и защитените зони, определени със Заповедите 
за обявяването им и Плановете за управление (ако има такива).

С Програмата се определя рамка на бъдещо развитие на произтичащите от нея 
планове, проекти, програми и инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или 
Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата 
на чл. 2, ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 84, ал.1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за 
вземане на решение е директорът на РИОСВ - Бургас.

Програмата попада в обхвата на чл.2, ал.1, т,1 от Наредбата за ОС и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, която съгласно чл. 37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се 
извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на 
околната среда.

МОТИВИ:

1. Програмата за подобряване КАВ на Община Айтос за периода 2021-2028 г. е 
съобразена с всички законови и нормативни изисквания и нейното прилагане на 
територията на общината няма да доведе до негативни последици по отношение на 
компонентите на околната среда. Тя е стратегически инструмент, насочен към 
подобряване качеството на атмосферния въздух и цели предотвратяване и/или намаляване 
на неблагоприятните въздействия и подобряване на околната среда.

2. Общинската програма за подобряване КАВ в Община Айтос за периода 2021 - 2028 
г. е изготвена съгласно националното законодателство, което транспонира изцяло
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Директива 2008/50/EO за защита на човешкото здраве и интегрирани в националното 
законодателство,

3. Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за 
периода 2021 - 2028 г. има принос към изпълнението на националното и европейското 
законодателство в областта на околната среда и в частност към подобряване качеството на 
атмосферния въздух по отношение на съдържанието на замърсителя ФПЧ10, в 
съответствие с нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух.

4. С реализиране на заложените мерки в програмата се цели постигане на резултати, 
насочени към намаляване, минимизиране и ограничаване на емисии от транспорта и 
емисии от битовото отопление с дърва и въглища идентифицирани като основни 
източници на замърсяване в Община Айтос. По този начин ще се допринесе за 
постигането на праговите стойности за опазване на човешкото здраве по отношение на 
замърсителя Ф ПЧю  в атмосферния въздух, както и запазване и поддържането им под 
установените норми в съответствие е европейското и националното законодателство.

5. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия в резултат от прилагането на 
програмата.

5. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която “Програма за подобряване качеството на 
атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021 -  2028 година”, при спазване на 
допустимостта на всеки от ППП/ИП произтичащи от нея, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 
2000, поради следния мотив:

- Основната цел на програмата е да осигури добро качество на атмосферния въздух, 
отговарящо на нормативните изисквания. В тази връзка пространственият обхват на 
въздействие на програмата ще е най-вече на територията на населените места, където се 
предполага реализирането на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки..

- Програмата не предвижда реализиране на конкретни мерки в Натура 2000 места, 
поради което на този етап няма вероятност от пряко или косвено отрицателно въздействие 
върху ключовите елементи на защитените зони, включително върху структурата, 
числеността и плътността на популациите на опазваните в защитените зони природни 
местообитания и местообитания на видовете.

6. Съгласно получено становище от РЗИ-Бургас с техен изх. № 10-259-1/16.08.2022 
г., представената документация съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото 
здраве, с които възложителят е доказал, че не очаква здравен риск при осъществяване на 
програмата.

П Р И  С Л Е Д Н И Т Е  У С Л О В И Я :

1. Всички инвестиционни предложения произтичащи от общинската програма следва 
да бъдат съгласувани с компетентните органи МОСВ/РИОСВ, да се проведат изискващите 
се процедури по ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни предложения, планове и програми 
или за други, както и за проекти, попадащи само под разпоредбите на чл.31 от Закона за 
биологичното разнообразие (респективно Наредбата за ОС) да се проведат изискващите се 
процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 
защитените зони. Одобряването на дейностите следва да се извършва само след
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положително решение/сгановище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 
извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.

2. Да се спазва заложеното условие на БДЧР, съгласно становище с изх. № 05-10- 
825(А 1)/] 8.08.2022 г. /Приложение писмо на БДЧР с изх. Ns 05-10-825(А1)/18,08.2022 <?./.

Настоящото решение № БС-111-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта 
от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за 
изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други 
специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като 
основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна 
уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ пограмата, или на 
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез 
Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или 
съответния Административен съд по реда на чл. 133 от 
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  Б
Заповед № 419/10.05.2022 г. на ми <ата среда и водите
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