
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-118-ЕО/
За 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 НУРИЕОПП с Вх. № ПД -  
1034(3) от 20.06.2022г. и доп. инф. от 10.08.2022г., както и получени становища от Регионална 
здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-202-3/24.08.2022 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски 
район“ с изх. № 05-10-763/А1/15.07.2022Г. и № 05-10-763/A3/23 08.2022г.

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на „Общинска програма за управление на отпадъците на 
територията на Община Поморие 2021-2028 г.“ с възложител: Община Поморие

възложител: Община Поморие

Характеристика на програмата:
Общинската програмата за управление на отпадъците на територията на община Поморие 2021- 

2028г. е разработена за периода 2021-2028 г. съгласно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). Разработена е в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. /НПУО/. Общинската програма 
включва елементи, предмет на сериозни анализи, прогнози, идентифициране на цели, подпрограми 
и план за действие с конкретни мерки и действия, които Община Поморие ще приложи във връзка с 
новите още по-високи цели и изисквания за битовите отпадъци, поставени в новото европейско 
законодателство и въведени в Закона за управление на отпадъците през март 2021 г. и отразени в 
НПУО 2021-2028 г. Периодът на действие на ПУО на Община Поморие съвпада с периода на 
действие на актуалния НПУО.

Основната цел на ПУО на община Поморие за периода 2021 -  2028 г. по същество съвпада с 
генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците, а именно: 
Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците в 
община Поморие.

Програмата се основава на основни принципи, които са залегнали и в НПУО за периода 2021- 
2028 г.: „Предотвратяване“ -  образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 
където това е възможно. „Разширена отговорност на производодителя“ и „замърсителя плаща“ -  
лицата които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда 
или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на 
отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната 
среда и човешкото здраве. „Превантивност“ -  потенциалните проблеми с отпадъците трябва да 
бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. „Близост“ и „самодостатъчност“ -
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отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, 
като отпадъците генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза, „Участие на 
обществеността“ -  съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост, 
имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на 
програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.

В ПУО са включени следните подпрограми за постигане на целите:
Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци с раздел за предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци;
Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци;
Подпрограма за оползотворяване на битовите отпадъци, които не са предназначени за 

рециклиране и повторна употреба;
Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонирани битови и други 

отпадъци.
В ПУО 2021-2028г. са посочени стратегически цели и програми и подпрограми за постигане на 

целите, както следва:
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване;
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци;
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други.

„Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Поморие 2021 - 
2028 г.“ с възложител: Община Поморие попада в обхвата на т. 5.1. на Приложение № 2 към чл.2, 
ал.2, т. 1 от НУРИЕОПП и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Реализирането на „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на 
Община Поморие 2021-2028 г.“ с възложител: Община Поморие, обхваща територията, в която 
попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии:

- ЗМ „Поморийско езеро“, землище на гр. Поморие, обявена със Заповед № РД-31/ 23.01.2001 
г. на МОСВ (обн. в ДВ, бр. 16/2001 г.);

- ЗМ „Находище на блатно кокиче в м. Чаирите“, землище на с. Горица, обявена със Заповед 
№1938/03.07.1970 г. на МГГП (обн. в ДВ, бр. 65/1970 г.);

- ПЗ „Корията-вековна дъбова брястова гора“, землище на с. Гълъбец, обявена със Заповед 
№3384/08.12.1966 г. на МГГП, (обн. в ДВ, бр. 19/1967 г.);

- ПЗ „Доброванските гъби“, землище на с. Бата, обявена със Заповед №4051/29.12.1973 г. на 
МГОПС, (обн. в ДВ, бр. 29/1974 г.).

2. На територията на Община Поморие са разположени целите или части от следните 
защитени зони /33/:

- 33 BG0000151 „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 (обн. ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.);

- 33 BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-132/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр.23/2012г.), изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013г. (обн. ДВ, 
бр.10/2013г.) и двете на министъра на околната среда и водите;
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- 33 BG0002043 „Емине" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед 
№ РД-76/28.01.2013г. (обн. ДВ, бр.Ю/ 05.02.2013г.);

- 33 BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда 
и водите (обн., ДВ, бр.58/2016г.);

- 33 BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. 
ДВ, бр.19/05.03.2021г.);

- 33 BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 
78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.14/2009г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС се 
установи, че „Програма за управление на отпадъците на Община Поморие за периода 2021 -  
2028г.“ ще бъде допустима при съобразяване на произтичащите от нея ППП/ИП с:

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

Заложените цели и мерки за изпълнение на ПУО на община Поморие, са допустими при 
условие, че произтичащите от тях дейности и инвестиционни предложения, планове, програми и 
проекти, са съобръзени със Закона за защитените територии и режимите на гореописаните защитени 
територии, определени със заповедите за обявяване и измененията им, и Плановете за управление 
/ако има такива/.

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.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е 
направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, 
съгласно която „Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община 
Поморие 2021-2028 г.“ с възложител: Община Поморие няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, 
както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от 
мрежата Натура 2000, поради следните:

МОТИВИ:

1

1. Програмата представлява стратегически документ, който има задача да фокусира 
управленските процеси в общината, свързани със събиране, транспортиране, третиране, 
оползотворяване и контролиране на битовите отпадъци и всички останали специфични отпадъчни 
потоци в Община Поморие.

2. Съгласно Становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-202-3 от 
24.08.2022г., в представената документация се съдържат достатъчно анализи, изводи и мотивирани 
заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с 
които е доказано, че не се очаква здравен риск при осъществяване на програмата.

3. Съгласно Становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10- 
763/АЗ/23.08.2022г., реализацията на програмата за управление на отпадъците на територията на 
Община Поморие 2021-2028г. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата
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нормативна уредба, както и при съобразяване с действащите планове за управление на водите -  
ПУРБ и ПУРН, вкл. и описаните в писмо с изх. № 05-10-763/А1/15.07.2022г.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Програмата за 
управление на отпадъците на община Поморие за периода 2021 -  2028 г., попадащи в обхвата на 
Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на 
чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 
зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС или 
писмо постановено при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и при съобразяване с 
препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките разписани в 
решението/становището/иисмо.

2. Да се спазват условията, заложени в становища на Басейнова Дирекция „Черноморски 
район“ с изх. № 05-10-763/А1/15,07,2022г. и № 05-10-763/АЗ/23.08.2022г., копие от които се 
прилагат към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-118-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на „Общинска програма за управление на отпадъците на 
територията на Община Поморие 2021-2028г.“ с възложител: Община Поморие 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 програмата или на някои от 
обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

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

ИНЖ. НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА ,  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГ, 
Заповед № 1080/21.09.2022г. на 
на околната среда и водите
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