
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мин ис т е рс т в о  на ок олната  среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите -  Бургас

Р Е Ш Е Н И Е  № Б С -  8 -  ЕО ' 2023 г.
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 
(ЯУРИЕОПП), 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-1111(2)/10.06.2022 г. и допълнителна информация с вх. ПД- 
1111(8)/20.09.2022 г., както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция -  
Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-154-4/28.10.2022 г., от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“ (БДИБР) с изх. № ПУ-01-505(2)/19.07.2022 г. и от Басейнова 
дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-10-721(А4)/28.10.2022 г.

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на план: „Програма за управление на отпадъците на 
Община Сунгурларе за периода 2021-2028 г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Характеристика па програмата:
Настоящата програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028 г. на 

Община Сунгурларе представлява стратегически документ с дългосрочно действие по 
отношение управлението на отпадъците за територията на общината и е съобразена с 
периода на действие на приетия с Решение № 459 от 17.06.2021 г. на Министерския съвет 
„Национален план за управление на отпадъците 2021-2028“ (НПУО). Разработена е на 
основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие със Заповед № РД- 
883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, с която са издадени 
Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на 
отпадъците за периода 2021-2028 г. и е неразделна част от Общинската програма за опазване 
на околната среда.

ПУО цели намаляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
здравето на населението, както и постигането на ефективно използване на ресурсите и 
създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци.

Генералната стратегическа цел на ПУО на Община Сунгурларе поставена в 
дългосрочен план отразява крайния ефект за обществото, резултат от провежданата политика 
за общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на 
отпадъците във всички процеси и нива. За постигане на генералната стратегическа цел на 
Общината са формулирани следните специфични стратегически цели и съответстващите на 
тях програми от мерки,:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
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1. Програма за предотвратяване образуването на отпадъци (Г1ПОО);
1.1. Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;
Цел 2: Увеличаване на количествата иа рециклираните и оползотворени отпадъци 

Усъвършенстване на системата за мониторинг качеството на атмосферния въздух.
1. Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци;
2. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
3. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО
3.1. Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; 3.2. 

Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и

други:
1. Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други.
ПУО на Община Сунгурларе се разработва за териториалния обхват на цялата 

община, обхващайки времевия период 2021 -  2028 г. Урбанистичната структура на Община 
Сунгурларе се състои от общо общо 28 населени места - административен център град 
Сунгурларе и 27 села с обща площ 795.5 кв. км.

На територията на Община Сунгурларе попадат следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

-  ЗМ Орлиците“, землище на с. Камчия, обявена със Заповед № РД-1241 от 10.12. 2002 
г. (обн. в ДВ, бр. 7/2003 г.), актуализиране на площта със Заповед № РД-476 от 30.07.2018 г., 
(обн. в ДВ, бр. 77/2018 г.), издадени от министъра на околната среда и водите;

-  ЗМ „Находище на Урумово лале в м. Лаликото”, землище на с. Терзийско, обявена 
като природна забележителност със Заповед № РД-521 от 20.05.1985 г. на КОПС при МС 
(ДВ, бр. 45/1985 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-885 от 
15.11.2019 г. на министъра на околната среда и водите, (обн. в ДВ бр. 99/2019 г.);

-  ПЗ „Находище на черни боровинки”, землище на с. Садово, обявена със Заповед № 
4051 от 29.12.1973 г. на МГОПС (обн. в ДВ. бр. 29/1974 г.);

-  ПЗ „Корията-вековна дъбова гора”, землище на с. Везенково, обявена със Заповед № 
542 от 23.05.1984 г. (обн. в ДВ, бр. 48/1984 г.);

-  ПЗ „Чифликова нива”, землище на с. Пчелин, обявена със Заповед № на МГОПС 4051 
от 29.12.1973 г. на МГОПС (обн. в ДВ, бр. 29/1974 г.);

-  ПЗ „Пробития камък”, землище на е. Бероново, обявена със Заповед № 4051 от 
29.12.1973 г. на МГОПС (обн. в ДВ, бр. 29/1974 г.).

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

-  с код BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-335/31.03.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн.,ДВ, бр.53/25.06.2021 г.);

-  с код BG0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед №РД-910/11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, 
бр. 15/2009 г.), изм. (ДВ. бр. 10/05.02.2013 г.).

-  с код BG0000117 „Котленска планина” за опазване нз природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-986/10.12.2020 г. на министъра на околната 
среда и водите (обн., ДВ. бр.5/19.01.2021 г.).

-  с код 33 BG0002044 „Камчийска планина" за опазване на дивите птици, за опазване на
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дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.)

-  с код ВС0000139.,Луда Камчия'' за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1023/17.12.2020 г. на министъра на 
околната среда и водите.

-  с код BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-985/10.12.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.4/2021 г.)

-  с код BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-1015/17.12.2020 г. на 
министъра на околната среда и водите (обн., ДВ. бр. 15/23.02.2021 г.)

-  с код BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
обявена със Заповед № РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн.. 
ДВ, бр.52/22.06.2021 г./).

-  с код BG0000149 „Ришки Проход”за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-991/10.01.2020 г. на министъра на околната 
среда и водите (обн.. ДВ. бр. 10/2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС, беше 
установено че ПУО на Община Сунгурларе е допустима при съобразяване на произтичащите 
от нея дейности е режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените 
територии и заповедите за обявяването им, както и с режимите на защитените зони, 
определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие..

Предложената програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе за 
периода 2021-2028 г. попада в обхвата на т. 5. Управление на отпадъците, 5.1. (изм. - ДВ, бр. 
12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Закон за управление на отпадъците - 
Общинска/Регионална програма за управление на отпадъците - част от общинските програми 
за околна среда (чл. 79 ЗООС) от Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) и съгласно чл. 2, ал. 
2, т. 1 от НУРИЕОПП подлежи на преценяване необходимостта от извършване на 
екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Кметът на общината организира изпълнението на програмата и предоставя на 
общинския съвет информация за изпълнението.

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

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 управление на отпадъците на община Сунгурларе за периода 2021-2028 
г. е инструмент, с който се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда и здравето на населението, както и постигането на ефективно използване на 
ресурсите и създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на 
отпадъци.

2. Изпълнението на ПУО ще допринесе до това управлението на отпадъците в община 
Сунгурларе да се осъществява съгласно европейското законодателство и да доведе до по-
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ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците 
върху околната среда, както и до изпълнение на конкретните цели за устойчиво управление 
на отпадъците. В ПУО се планирани и необходимите ресурси, мерки и дейности за 
управление на отпадъците, които да го постигнат.

3. В Г1УО е анализирано съществуващото състояние на дейностите с отпадъците в 
общината, като въз основа на него са идентифицирани проблемите и са формулирани целите 
на програмата. Разработени са пет програми и две подпрограми и планове за действие към 
тях, в които са описани необходимите мерки, отговорните институции и необходимите 
финансови средства за обезпечаване на планираните дейности.

4. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на Програмата за управление на 
отпадъците на община Сунгурларе 2021 -  2027 г. и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, 
е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
Програмата, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните защитени зони поради следните мотиви:
-  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 Сунгурларе, като елемент на 
Регионалната система за управление на отпадъците. Р тази връзка програмата няма да 
доведе до отрицателни въздействия върху предмета и целите на териториите от 
Екологичната мрежа Натура 2000 при спазване на поставеното условие 1 от настоящото 
Решение.

-  Основната цел на Програмата за управление на отпадъците е да допринесе за 
устойчивото развитие на община Сунгурларе, чрез определяне на необходимите мерки за 
изграждане и реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците в 
общината, като елемент на регионалната система за управление на отпадъците, която да 
доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като 
ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците. В тази връзка няма вероятност от пряко или косвено 
въздействие върху ключовите елементи на защитените зони, включително върху 
структурата, числеността и плътността на популациите на опазване на защитените зони, 
включително птици, при спазване на поставеното условие 1 от настоящото Решение.

-  Разработената програма не влиза в конфликт с предмета и целите на опазване на 
консервационно значими видове и местообитания в защитени зони от Националната 
екологична мрежа Натура 2000. В резултат от прилагането на ПУО се очаква 
благоприятно въздействие върху опазването и възстановяването на биологичното 
разнообразие.
5. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-721(А4)/28.10.2022 г.. реализацията на 

ПУО за периода 2021-2028 г. на Община Сунгурларе, 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 е действащите планове 
за управление на водите -  ПУРБ и ПУРН на Черноморски район, вкл. и описаните в писмо с 
изх. № 05-10-721(А2)/13.06.2022 г.

6. Съгласно становище на БДИБР е изх. № ПУ-01-505(2)/19.07.2022 г., реализацията на
ПУО за периода 2021-2028 г. на Община Сунгурларе, няма вероятност да окаже значително 
негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови 
изисквания, свързани е действащото законодателство и конкретни условия, заложени в 
настоящото решение, 4
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7. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-154-4/28.10.2022 г., в представената 
информация се съдържат анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение на 
степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, е които е доказано, че 
не се очаква здравен риск при осъществяване на ПУО, при условие, заложено в настоящото 
решение.

8. Реализацията на програмата не предполага трансгранично въздействие, предвид 
местоположението на територията на Община Сунгурларе спрямо границите па Република 
България.

1. За произтичащите от „Програма за управление на отпадъците на Община Сунгурларе 
за периода 2021 -  2028 г.“ планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 
попадащи в обхвата на Приложения №1 и 2 към ЗООС, да се проведат изискващите се 
процедури по ОВОС и ЕО, ЗБР и ЗЗТ. За тези инвестиционни предложения, планове и 
програми или за други, както и за проекти, попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от 
(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 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 и мерките, 
разписани в решението/становището/писмото.

2. Да се спазват условията, заложени в становище с изх. № ГТУ-01-505(2)/19.07.2022 г. на 
директора на БДИБР, копие от което е приложено към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото Решение.

3. Да се спазват условията и мерките, заложени в становища с изх. № 05-10- 
721(А4)/28.10.2022 г. и изх. № 05-10-721(А2)/13.06.2022 г. на директора на БДЧР копия от 
които са приложени към придружителното писмо за предоставяне на настоящото Решение.

4. Да се спазва условието, заложено в становище с изх. № 10-154-4/28.10.2022 г. на 
директора на РЗИ-Бургас, копие от което е приложено към придружителното писмо за 
предоставяне на настоящото Решение.

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 
Администрап
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