
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Jilt
Решение № БС-63-ЕО/.... К......................

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-176(2)/25.03.2022 г., допълнителна информация от 30.05.2022 г. и 
получени становища от Регионална здравна инспекция -  Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-101- 
3/15.06.2022 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) с изх.№ 05-10-669 от 
15.04.2022г. и 13.06.2022 г.,

Р Е Ш И X:

да не се извършва екологична оценка на план „Програма за опазване на околната среда 
на Община Айтос за периода 2021 -2028 г.“, прилагането на който няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве 
Възложител: ОБЩИНА АЙТОС

Характеристика на плана:
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) прилага комплексна система от 

административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските 
субекти и населението в общината. Програмата цели да формира правилно екологично 
поведение на гражданите и стопанските субекти, да осигури разумен баланс между 
административните и пазарно-ориентираните икономически регулатори, като в максимална 
степен използва представения интегриран подход за координация и взаимодействие на 
структури, ресурси и усилия.

ПООС на Община Айтос за периода 2021 -  2028 г. е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от 
ЗООС. Програмата е изготвена с цел актуализация на Програма за опазване на околната среда 
на Община Айтос за периода 2015-2020 г. и постигане на съответствие с актуалните законови 
изисквания в областта на околната среда.

Пространственият обхват на ПООС включва цялата територия на общината. Урбанистичната 
структура на Община Айтос се състои от общо 17 населени места -  административният център 
град Айтос и 16 села: Карагеоргиево, Мъглен, Тополица, Караново, Пещерско, Черноград, 
Чукарка, Поляново, Пирне, Малка поляна, Съдиево, Черна могила. Зетьово, Лясково, 
Раклиново и Дрянковец.
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Основните цели на програмата са:
• Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на 

общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;
• Да открои приоритетите в разглежданата област;
• Да използва разумно природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал;
• Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране.

За постигането на генералните стратегически цели на ПООС са формулирани специфични 
цели, оценени по приоритетност, а именно:

Цел 1 -  „Повишаване качеството на живот на населението в общината, посредством 
опазване и съхраняване на околната среда“.

1.1. Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на 
инфраструктурата в общината.

Приоритет 1.1.1. Опазване качеството на атмосферния въздух.
Приоритет 1.1.2. Устойчиво и ефективно управление на водните ресурси.
Приоритет 1.1.3. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците. 
Приоритет 1.1.4. Благоустрояване и подобряване на средата.
Приоритет 1.1.5. Подобряване на енергийната ефективност в общината и използване на 
алтернативни източници на енергия.

Цел 2 -  „Създаване на условия за развитие на устойчив туризъм и биологично земеделие, 
опазвайки богатото биологично разнообразие, зелените площи и културното наследство на 
територията на общината“.

2.1. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие и зелените площи на общината, 
чрез разумно и щадящо използване.

Приоритет 2.1.1. Опазване на биоразнообразието в защитените територии и зони 
намиращи се на територията на общината.
Приоритет 2.1.2. Доизграждане и обогатяване на зелената система в общината.

2.2. Развитие на туристическата инфраструктура.
Приоритет 2.2.1. Развитие на туризма в общината.

2.3. Опазване на горските територии и превенция за справяне с климатичните промени и 
природни бедствия.

Приоритет 2.3.1. Запазване и развитие на горския сектор.
Приоритет 2.3.2. Превантивни мерки за справяне с климатичните промени, природни 
бедствия и екологични рискове.

2.4. Развитие на биологичното земеделие в общината.
Приоритет 2.4.1. Развитие на биологичното земеделие и отглеждане на местни 
биологични продукти.

Цел 3 -  „Повишаване на институционалния капацитет и екологичната култура на 
населението в областта на околната среда“.

3.1. Повишаване професионалната квалификация на кадрите в общинската администрация в 
областта на опазване на околната среда.

Приоритет 3.1.1. Повишаване квалификацията на общинските служители пряко 
ангажирани с дейностите по опазване на околната среда.

3.2. Работа с обществеността за повишаване на нейното участие и ангажираност при 
решаване на проблеми свързани е опазване на околната среда.
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Приоритет 3.2.1. Запознаване на населението с актуалните насоки в сферата на 
опазването на околната среда и включването им в инициативи с екологична насоченост

На територията на Община Айтос попадат следните защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии:

- 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 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. 
59/1972 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 няма налични защитени вековни дървета по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие.

На територията на общината попадат цели или части от защитени зони от мрежата Натура
2000:

- изцяло 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.);

- част от 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.);

- част от 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. 53/25.06.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС 
се установи, че ПООС на община Айтос ще е допустима при съобразяване на произтичащите от 
нея ИП/ППП с:

- режимите на защитените територии определени със Закона за защитените територии, със 
заповедите им за обявяване и Плановете за управление (ако има такива);

- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им и 
Плановете за управление (ако има такива).

Предложената ПООС на Община Айтос за периода 2021-2028 г. попада в обхвата на чл. 2, ал. 
2, т. 3 от НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка по реда на цитираната Наредба.

Компетентен орган за произнасяне с Решение е директорът на РИОСВ -  Бургас на основание 
чл. 81, ал. 5 от ЗООС.

Планът 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
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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. В ПООС са анализирани основните компоненти и фактори на околната среда -  
атмосферен въздух, води, земи и почви, биологично разнообразие, управление на отпадъците, 
шум. Анализите констатират, че факторите влияещи върху околната среда в Община Айтос са: 
обществено -  битови отоплителни източници, автотранспорта, по-слабо промишлеността, 
частично изградената канализационна мрежа. Поставени са цели по приоритетност и са 
набелязани мерки, които целят намаляване вредното въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве.

2. 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 програмата няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните мотиви:

- Община Айтос дефинира основните цели на програмата като: Да идентифицира и 
анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да 
установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване; Да 
открои приоритетите в разглежданата област; Да използва разумно природните 
дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал; Да 
аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране. Предвид 
формулираните цели, не се очаква програмата да влезе в противоречие с предмета на 
опазване на защитени зони BG0000119 „Трите братя”, BG 0000151 „Айтоска планина” и 
BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, както и върху защитените зони от мрежата Натура 2000 като 
цяло.

- Програмата за опазване на околната среда на община Айтос е основен инструмент за 
реализиране на националната екологична политика на местно ниво. Програмата има за 
цел актуализация на действащата в момента Програма и постигане на съответствие с 
актуалните законови изисквания в областта на околната среда. Не се очаква това да 
доведе до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата Натура 
2000.

3. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-669/АЗ/13.06.2022 г., ПООС за периода 
2021-2028г. на Община Айтос, 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, вкл. и описаните в писмо с изх. №05-10-669/А1/15.04.2022г.

4. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-101-3/15.06.2022 г., в представената 
информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на степента 
на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че 
не се очаква здравен риск при осъществяване на плана, при спазване на действащата 
нормативна база.
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ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложени в становище на БДЧР с изх. № 05-10-669/А1/ от 
15.04.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на 
настоящото решение.

2. За инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения №1 и 2 към ЗООС, 
както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на плана на следващо ниво на 
подробност 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 
положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в 
извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение 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 по реда на 
чл, 133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУР 
Заповед № 419/10.05.2022 г. на минис среда и водите
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