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ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

Във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми на съответствието на „Програма за 

опазване на околната среда на Община Димитровград 2021-2028 г.“, с условията в 

Решение №ХА-42 ЕО/2021г. на РИОСВ-Хасково 

 

 

В изпълнение на изискването на чл.29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и във връзка с 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка №ХА-42 

ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ - Хасково, с което е преценено да не се извършва 

екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община 

Димитровград 2021-2028 г.“, е изготвена настоящата обобщена справка, включваща 

анализ на: 

 

• Съответствието на ПООС на Община Димитровград 2021-2028 г. с основните 

резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с 

условията, мерките и ограниченията в решението за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО; 

• Съответствието ПООС на Община Димитровград 2021-2028 г. с обоснованата в 

решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО алтернатива по 

чл.26, ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО за постигане целите на програмата; 

• Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 са 

предвидени в програмата. 

 

 

І. По чл.29, ал.1, т.1: Съответствие на „Програма за опазване на околната среда 

(ПООС) на Община Димитровград 2021-2028 г.“ с основните резултати и препоръки 

от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и 

ограниченията в Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ – Хасково: 

 

Програмата за опазване на околната среда на Община Димитровград е съобразена с 

националните, регионални и общински приоритети в икономическото развитие и 

опазването на околната среда. Решаването на възникналите екологични проблеми ще се 

основава на принципите за устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, 

последващо отстраняване на възникналите вреди, прозрачност в процеса на вземане на 

решения, съхраняване на биоразнообразието и приоритетните местообитания за идните 

поколения и търсене на отговорност от замърсяващите околната среда граждани, 

производители и потребители. 

 

В обхвата на ПООС попадат дейности, свързани с опазване на околната среда, 

енергийната ефективност, прехода към кръгова икономика, устойчиво и балансирано 

териториално развитие, изведени и приоритизирани на база идентифицираните проблеми, 

които общинското ръководство трябва да реши, за да постигне екологосъобразно 

социално-икономическо развитие. Изпълнението на ПООС ще окаже съществен принос за 

ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия върху околната 

среда в териториалния обхват на Община Димитровград. 

 

Съгласно нормативните изисквания е осъществено информиране на заинтересуваните 

физически и юридически лица за изготвянето на „Програма за опазване на околната среда 

(ПООС) на Община Димитровград 2021-2028 г.“ чрез публикуване на съобщение в 

официалния сайт на Община Димитровград. В срока 29.03.2021-29.04.2021 г. обявен за 
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предложения към изготвянето на документа, не са постъпили писмени бележки, виждания 

и препоръки относно реализиране на екологичната политика в Община Димитровград. 

 

На 20.09.2021 г. на официалния сайт на общината бе публикуван изготвеният проект на 

ПООС на Община Димитровград 2021-2028 г. Към момента на изготвяне на настоящата 

справка, в общинска администрация няма постъли мнения, препоръки по така изготвената 

програма. 

 

С Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. компетентният орган – РИОСВ-Хасково е преценил, че за 

„Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Димитровград 2021-2028 г.“ 

не е необходимо извършване на екологична оценка. 

 

Съгласно становище на РЗИ-Хасково с изх. № 10-011#1/02.11.2021 г. не би следвало да 

има риск за човешкото здраве при прилагането на ПООС. 

 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № 01-

1081(1)/05.11.2021 г., реализацията на „Програма за опазване на околната среда (ПООС) 

на Община Димитровград 2021-2028 г.“, няма вероятност да окаже значимо негативно 

въздействие върху водите и водните екосистеми, при съобразяване с действащите и 

актуализирани планове за управление, ПУРБ и ПУРН, екологичните оценки към тях, 

както и при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна 

уредба. 

 

Съгласно Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково, в хода на проведената 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО не са постъпили 

писмени възражения, бележки и становища по документацията по ЕО. 

 

В Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на 

Община Димитровград 2021-2028 г.“ не са поставени ограничения и не са включени мерки 

за осъществяването на програмата. Поставени са следните условия при прилагането на 

програмата: 

 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от 

Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-

2028г., 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 и при 

съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, 

изискванията и мерките разписани в решението/становището. 

 

От предвидените мерки в Програма за опазване на околната среда на Община 

Димитровград за периода 2021-2028г. произлизат инвестиционни предложения, но същите 

са с неопределено местоположение и обхват. За всички бъдещи инвестиционни 

предложения/планове, програми или проекти, и/или техните изменения, залегнали за 

изпълнение в мерките на програмата, за които се изисква провеждане на процедура по 

ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с 

предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) ще се одобряват по реда 

на съответния специален закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по 

околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с 

условията на съответния акт. 
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Тези условия касаят изисквания, заложени в цитираните нормативни актове и това е 

задължение на възложителя на инвестиционното предложение/план, програма или проект, 

което трябва да бъде изпълнено изцяло, съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство. 

 

2. Инвестиционни намерения и проекти, произтичащи от ПООС 2021-2028 г., 

свързани с водовземане и/или ползване на подземни и повърхностни води, подлежат 

на оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за 

постигане добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на управление на 

риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, за съответния период на 

действие на плановете. 

 

Разпоредбата на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите гласи: „Директорът на басейнова 

дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като: издава становища 

за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по 

глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния 

басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, 

определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата се публикуват на 

интернет страниците на басейновите дирекции.“ 

 

В тази връзка при подготовка на документация за бъдещи инвестиционни намерения и 

проекти, произтичащи от ПООС 2021-2028 г., които са свързани с водовземане и/или 

ползване на подземни и повърхностни води, следва да бъде спазена действащата 

разпоредба на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. Същите ще бъдат реализирани след 

издадено становище за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за 

постигане добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на управление на риска от 

наводнения и предвидените мерки в ПУРН, за съответния период на действие на 

плановете издадено от БД „ИБР“. 

 

В Плана за действие към ПООС са предвидени мерки и дейности по следните цели: 

Стратегическа цел 1 – „Запазване и подобряване състоянието на околната среда в 

общината и повишаване стандарта на живот на местното население“, Специфична цел 1.2. 

Подобряване качеството на повърхностните и подземни води – осигуряване на достатъчна 

по количество и качество вода за питейни и технологични нужди, чрез подмяна на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места, осъществяване на постоянен 

контрол за качество на питейната вода. Изграждане и рехабилитация на канализационни 

мрежи, изграждане на ЛПСОВ на по-големите населени места от общината; мониторинг 

за качеството на повърхностни и подземни води в района на рекултивираното депо за ТБО 

на гр. Димитровград. 

 

Специфична цел 1.5. Превенция и риск от наводнения – мерки и действия, насочени към 

създаване и актуализация на база данни за рискови зони, изграждане на система за ранно 

предупреждение и оповестяване от възникване на наводнения; почистване на речните 

корита в населените места и дерета и осигуряване на проводимост на водните течения; 

изграждане на защитни съоръжения; овладяване на ерозионните и свлачищните процеси 

на територията на общината – провеждане на укрепителни мероприятия; поддържане в 

техническа изправност на язовирни стени и съоръжения към тях, общинска собственост. 

 

Предвидените дейности в ПООС са в съответствие със заложени в ПУРБ 2016-2021 г. 

мерки по отношение на „Намаляване на водовземането чрез намаляване на загубите на 

вода в общественото водоснабдяване“, „Осигуряване на събиране, отвеждане и 



4 

пречистване на отпадъчни води на населените места“, „Намаляване на дифузното 

замърсяване от отпадъци от населени места“. 

 

ІІ.  По чл.29, ал.1, т. 2: Съответствието на плана/програмата с обоснованата в 

становището по ЕО алтернатива по чл.26, ал.2, т.6 за постигане целите на 

програмата: 

„Програмата за опазване на околната среда на Община Димитровград 2021 – 2028 г.” е 

разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е 

основен инструмент за реализиране на националната екологична политика на местно 

ниво. 

 

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; 

• Подобряване качеството на живот на населението на общината; 

• Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие на общината; 

• Обединяване на усилията на общинските органи, държавни институции, 

населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на 

проблемите свързани с опазване на околната среда; 

• Формулиране основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява 

задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от нормативните 

актове в областта на околната среда; 

• Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси и 

съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните и належащи проблеми 

свързани с опазване на околната среда на територията на общината. 

 

Независимо от специфичния си характер, формулираните цели са съобразени с 

елементите на Националната политика по опазване на околната среда и са насочени към 

реализирането на местно ниво. 

 

Изготвеният План за действие към ПООС на Община Димитровград, предвижда 

изпълнението на конкретни и целенасочени мерки по отделните набелязани приоритети, с 

цел постигане на съответствие с действащите норми и стандарти в екологичното 

законодателство. 

 

На етап стратегическо планиране не са изготвени алтернативи за изпълнение на 

програмата. Такива би могло да съществуват при проектиране на конкретни 

инвестиционни предложения по отделните специфични цели и мерки заложени в Плана за 

действие на ПООС за периода 2021 -2028 г. 

 

Изпълнението на ПООС за периода 2021-2028г. няма да окаже отрицателно въздействие 

върху околната среда и човешкото здраве, т.к.: 

✓ Прилагането на програмата не е свързано с излъчване на шум и вибрации в 

околната среда, генериране на отпадъци, замърсяване на въздуха, почвите, 

повърхностните и подземни води. С предвидените дейности ще се допринесе за 

изпълнение изискванията на действащата в страната нормативна уредба по 



5 

отношение на околната среда на територията на Община Димитровград, при което 

не се очаква кумулативен ефект. 

✓ Програмата е насочена към ефективно използване на ресурсите и намаляване 

вредните въздейстивия върху околната среда. 

✓ На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС след преглед на представената 

информация, предвид характера на Програмата за опазване на околната среда на 

Община Димитровград за периода 2021-2028 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 защитените зони поради следните мотиви: 

− Програмата за опазване на околната среда на Община Димитровград за 

периода 2021-2028 г. 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. 

 

Програмата е с пряка екологична насоченост, като изпълнението ѝ ще има положително 

отражение по отношение на акпектите на околната среда и човешкото здраве. ПООС 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 околната среда и цели предотвратяване и/или намаляване на 

неблагоприятните въздействия върху нея. С прилагане на програмата не се очаква вредно 

въздействие върху хората и тяхното здраве. 

 

ІІІ. По чл.29, ал.1, т. 3: Степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8, или по 

чл.14, ал.2, т.6 и 7 са предвидени в плана или програмата: 

Общинската програма за опазване на околната среда представлява стратегически 

документ, който урежда развитието на общината до 2028 г. Сама по себе си ПООС не 

попада в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 от Наредбата за ЕО, но очертава 

рамката за развитие на бъдещи инвестиционни предложения от Приложение № 2 към 

чл.93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. 

 

ПООС подлежи на процедура по оценка за съвместимост, на основание чл.2, ал.1, т.1 от 

Наредба 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. Същата е проведена през процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО, при което е издадено Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. 

на компетентният орган – РИОСВ-Хасково. 

 

Цитираното Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програмата за опазване на 

околната среда на Община Димитровград 2021 – 2028 г.”, 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/програмата, или на някой от 
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обстоятелствата, при които е било издадено Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на РИОСВ-

Хасково, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-

Хасково. 

 

Съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) кмета на общината 

разработва програма за опазване на околната среда в съответствие с указания на 

министъра на околната среда и водите. Програмата обхваща период на изпълнение не по-

малък от 3 години. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗООС, програмата се приема от Общински 

съвет, който контролира изпълнението ѝ. Член 79, ал. 5 от същия закон постановява, че 

Кметът на общината ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнението на 

програмата за околна среда. Съгласно разпоредбите на чл. 79, ал. 6 от ЗООС, отчетите за 

изпълнението на програмата се представят за информация в РИОСВ. 

 

Въздействието, което ще окаже Програмата върху околната среда ще бъде положително, 

постоянно и с дълготраен ефект. На база на извършения SWOT е приета визия, 

определяща желаното и постижимо състояние в екологичен аспект на Община 

Димитровград за периода 2021-2028. Формулирани са стратегическите цели, приоритети и 

дейности/мерки, чийто изпълнение ще доведе до постигане на очаквания краен 

положителен резултат. 

 

За постигането на генералните стратегически цели на Общинската програма за опазване 

на околната среда са формулирани специфични стратегически цели, оценени по 

приоритетност, както следва: 
 

Стратегическа цел 1 „Запазване и подобряване състоянието на околната среда в 

общината и повишаване стандарта на живот на местното 

население“ 

Специфична цел 1.1. Поддържане добро качество на атмосферния въздух 

Специфична цел 1.2. Подобряване качеството на повърхностните и подземни води 

Специфична цел 1.3. Устойчиво управление на отпадъците 

Специфична цел 1.4. Благоустрояване и подобряване на средата 

Специфична цел 1.5. Превенция и риск от наводнения 

Специфична цел 1.6. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общината и 

използване на алтернативни източници на енергия 

Стратегическа цел 2. „Опазване на биологичното разнообразие и културно-

историческото наследство в общината, поддържане и 

увеличаване на зелените площи и създаване на условия за 

развитие на устойчив туризъм“ 

Специфична цел 2.1. Опазване на биоразнообразието в защитените територии и зони от 
Екологичната мрежа НАТУРА 2000 

Специфична цел 2.2. Увеличаване на зелените площи за широко обществено ползване в 

общината и поддържане на парковата среда 

Специфична цел 2.3. Опазване на културно-историческото наследство в общината 

Специфична цел 2.4. Развитие на различни форми на туризъм 

Стратегическа цел 3 „Надграждане на административния капацитет на местно 

ниво за ефективно управление на околната среда и повишаване 

екологичната култура на населението“ 

Специфична цел 3.1. Повишаване професионалната квалификация на служителите в 

общинската администрация пряко ангажирани с опазването на 

околната среда 

Специфична цел 3.2. Повишаване екологичната култура на населението 
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Формулираните по-горе цели в ПООС на Община Димитровград представят посоката за 

развитие на общината в областта през следващите няколко години. В плана за действие на 

ПООС към всяка специфична цел са разписани мерки и дейности, които ще допринесат за 

постигане на целите и за трайно решаване на екологичните проблеми в общината. 
 

От предвидените мерки в ПООС произлизат инвестиционни предложения, но същите са с 

неопределено местоположение и обхват. В Решението на РИОСВ – Хасково е посочено 

условие: Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от 

Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград за периода 2021-

2028г., 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 и при 

съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките разписани в решението/становището. 

 

За всички бъдещи инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, и/или 

техните изменения, залегнали за изпълнение в мерките на програмата, за които се изисква 

провеждане на процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на 

степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на 

ЗБР) ще бъдат одобрявани по реда на съответния специален закон само след акт за 

съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките 

от извършените оценки, както и с условията на съответния акт. 

 

В заключение отбелязваме, че „Програма за опазване на околната среда на Община 

Димитровград 2021 – 2028 г.“ е в пълно съответствие с условията, постановени в 

Решение № ХА-42 ЕО/2021 г. на РИОСВ-Хасково. 


