
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ 
№ ШУ- 24 - ЕО/2021Г. 

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, чл.14,; ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 
чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.37, 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, представена информация и документация по чл.8а от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми от възложителя Община Велики 
Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58 и получено становище от Регионална 
здравна инспекция гр. Шумен

РЕ ШИХ:

да не се извършва екологична оценка за изготвяне на Програма за управление на отпадъците 
на община Велики Преслав 2021-2028г., при прилагането на която няма вероятност да се 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Велики Преслав, ЕИК: 000931625
адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58

Характеристика на програмата:
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Велики Преслав 2021- 
2028 г. е разработена на основание чл.52 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с 
чл.15, ал.1, т.З чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда. Програмата за 
управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма 
за опазване на околната среда на община Велики Преслав. Програмата за управление на 
отпадъците на територията на община Велики Преслав за периода 2021-2028 г. е разработена 
за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците 
(НПУО) 2021-2028 г. и при необходимост ще бъде актуализирана при промяна във 
фактическите или нормативни условия за нейното изпълнение. Програмата за управление на 
отпадъците отразява актуалното състояние и планира мерките и дейностите с отпадъците на 
територията на община Велики Преслав, в съответствие с действащите нормативни 
изисквания. Разработването й се базира на наличните данни, резултатите от проведени 
проучвания на системите за управление на отпадъците в общината, както и на анализ на 
възможностите за финансиране на планираните дейности. Община Велики Преслав е член на 
Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен (РСУО). В 
сдружението участват още общините: Шумен, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Хитрино, 
Венец и Каолиново. Всички членове на РСУО са задължени да постигнат общи цели за 
рециклиране и общи изисквания по отношение на екологосъобразното обезвреждане на 
отпадъците.
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Основната цел на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Велики 
Преслав 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 Велики Преслав като елемент на Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Шумен.

Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците на територията на 
община Велики Преслав е:

Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
човешкото здраве, чрез изграждане на ефективна и устойчива система за прилагане на 
йерархията за управлението им, предлагаща достъпни и качествени услуги, в 
съответствие с екологичното законодателство.

Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (НПУО), 
съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и 
включва следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 
предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци.

Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо намаляване 
на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.

За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които пряко 
допринасят за нейното постигане.

Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението 
на отпадъците в община Велики Преслав за периода 2021-2028 г.:

ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, 

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци;
ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на 

Общинската администрация за управление на отпадъците;
ОЦ 5: Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на 

отпадъците.
За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 

програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени в 
подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез 
изпълнението на една или няколко подпрограми:

• Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
• Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци
• Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци, в т.ч. отпадъци от опаковки и биоотпадъци
• Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
• Подпрограма с мерки за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци /МРО/
• Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци
• Подпрограма за подобряване на административния капацитет за управление на 

отпадъците
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От изпълнението на Програмата за управление на отпадъците се очаква да бъдат 
постигнати следните резултати:

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване;

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста .и безопасна околна среда;
- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.

Програмата за управление на отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2021- 
2028г. попада в обхвата на т. 5.1: Общински програми за управление на отпадъците от 
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО и на основание чл.2, ал.2, т. 1 същата 
наредба подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Програмата за управление на отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2021- 
2028г. подлежи на процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ й с предмета и целите на 
опазване на защитените зони /33/, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 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) и чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР. Съгласно чл.4 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, 
процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

МОТИВИ:

1. Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Велики Преслав се 
разработва на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във 
връзка с чл.15, ал.1, т.З, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
тя е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на 
околната среда.

2. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Велики Преслав за 
периода 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на 
Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и е продължение 
на многогодишната целенасочена и последователна местна политика за развитие на 
системите за управление на различните потоци отпадъци, генерирани на нейната 
територия.

3. Програмата обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, 
генерирани на територията на община Велики Преслав, като разглежда процесите от 
образуването на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са 
битови отпадъци, строителни отпадъци, специфични потоци отпадъци - масово 
разпространени отпадъци, разделно събиране на рециклируеми отпадъци и 
компостиране на зелени и биологичноразградими отпадъци.

4. Програмата за управление на отпадъците ще допринесе за постигане целите на Плана 
за интегрирано развитие на община Велики Преслав за периода 2021-2027 г. и на 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен район 2021-2027 
г., които стоят по-високо в процеса на йерархията на планиране.
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5. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на Община 
Велики Преслав за планиране и аргументиране на необходимите ресурси, мерки и 
действия за предоставяне на необходимите качествени услуги по управление на 
отпадъците за населението и бизнеса, в съответствие с нормативните изисквания и най- 
добри практики.

6. За постигане на целите на програмата са разработени различни алтернативни 
подпрограми, целящи да подпомогнат изпълнението на всяка конкретна стратегическа 
цел, чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им. Към обосновката на всеки 
метод от подпрограмите са представени и алтернативи, на база на които е избран 
конкретния подход за постигане на целите.

7. От изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на община Велики 
Преслав 2021-2028 г. са засегнати предимно урбанизирани територии. В общината 
попадат множество природни забележителности и защитени територии, които на се 
обект на дейностите и проектите в Програмата за управление на отпадъците и няма да 
бъдат пряко засегнати от тях.

8. В обхвата на Община Велики Преслав попадат следните защитени територии съгласно 
Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ бр.133/ 1998г., доп. и изм.):

Поддържан резерват „Патлейна“ (с Постановление на Министерски съвет № 13428 
от 23.10.1948 г. е обявен защитен природен обект Поддържан резерват „Патлейна“, 
Промяна в площта - увеличаване със Заповед № 977 от 26.12.1979 г„ бр. 8/ 1980г. 
на Държавен вестник; Прекатегоризация със Заповед № 360 от 15.10.1999 г„ бр. 97/ 
1999г. на Държавен вестник; Промяна в площта - актуализация със Заповед №РД- 
316 от 30.05.2006 г„ бр. 55/2006г. на Държавен вестник);

- Природен резерват „Дервиша“ (с Постановление на Министерски съвет № 13427 от 
20.10.1948 г. е обявен резерват „Дервиша“; Прекатегоризация със Заповед № 361 от 
15.10.1999 г„ бр. 97/1999г. на Държавен вестник; Промяна в площта - актуализация 
със Заповед № РД-З 17/ 30.05.2006 г„ бр. 55/ 2006г. на Държавен вестник);

- Защитена местност „Находище на Блатно кокиче“ с. Осмар (обявена със Заповед № 
608/ 23.08.1979 г. на КОПС);
З ащитена местност „Блатно кокиче“ с. Кочово (обявена със Заповед № 1938/ 
03.07.1970г. на МГГП);
З ащитена местност „Див рожков“ (обявена със Заповед № РД-521/ 12.07.2007 г. на 
Министерството на околната среда и водите, ДВ бр. 72/ 2007 г.);
З ащитена местност „Конски кестен“ (обявена със Заповед № РД-512/ 12.07.2007 г. 
на Министерството на околната среда и водите, ДВ бр. 72/ 2007г.);
Природен парк „Шуменско плато“ (обявен за народен парк със Заповед № 79/ 
05.02.1980 г. на Комитет за опазване на природната среда при Министерски съвет, 
Прекатегоризация със Заповед № РД-563/ 08.05.2003г. на МОСВ, обн. ДВ бр.60/ 
04.07.2003г„ План за управление на ПП „Шуменско плато”, приет с Решение на 
Министерски съвет № 464/ 23.06.2011 г.).

На територията на Община Велики Преслав частично попадат следните защитени зони 
/33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002г„ изм. и доп.): 
BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със 
Заповед № РД-293/ 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 47 / 
04.06.2021 г.), BG 0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания 
(Приета от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г„ обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007г„ 
изм. с Решение № 615/ 02.09.2020 г„ обн. ДВ бр. 79/ 08.09.2020 г.), BG 0000393 „Екокоридор 
Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-335/ 
31.03.2021 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 53/ 25.06.2021 г.), BG 0000178 „Тича“ за опазване на 
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природните местообитания (обявена със Заповед № РД-319/ 31.03.2021 г. на МОСВ, обн. ДВ 
бр. 51/ 18.06.2021 г.) и BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните 
местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 19/ 
05.03.2021 г.). Към момента 33 BG 0000501 „Голяма Камчия“ не е обявена със заповеди с 
наложени режими и ограничения съгласно ЗБР.

При направената проверка за допустимост по реда на Наредбата за ОС е установено, че 
Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2021-2028г. е 
допустима при спазване на:

• режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии и 
заповедите им за обявяване;

• режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл.12 от Закона за 
биологичното разнообразие.

9. На основание чл.37, ал.З от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от 
същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 
според която Програма за управление на отпадъците на община Велики Преслав за 
периода 2021 - 2028 г„ няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, видове, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в цитираните по- горе защитени зони, тъй като:

• ПУО на община Велики Преслав за посочения период няма да доведе до 
увреждане и/ или унищожаване, включително и фрагментиране на природни 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените 
зони от екологичната мрежа Натура 2000;

• дейностите, предвидени с Програмата няма да нарушат целостта и 
кохерентността на защитените зони, както и да доведат до фрагментация и 
прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на 
опазване в 33;

• при изпълнението на дейностите, свързани с Програма за управление на 
отпадъците на община Велики Преслав за периода 2021 - 2028 г. не се очаква 
генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
значително отрицателно въздействие, вкл. безпокойство, до намаляване 
числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в 
защитените зони;

• Програмата за управление на отпадъците на община Велики Преслав за периода 
2021 - 2028 г. няма да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект 
върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

10. Според Становище изх. № 10-60-1/13.09.2021г„ РЗИ гр. Шумен „Предвижданите 
дейности за реализиране на Програмата за управление на отпадъците на Община 
Велики Преслав не предполагат замърсяване на атмосферния въздух, водите и 
почвите. Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и лъчения. Според 
предоставената информация изпълнението на Програмата за управление на 
отпадъците не крие риск от негативни въздействия върху здравето на населението 
от община Велики Преслав“. За реализацията на Програмата за управление на 
отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2021-2028г„ няма необходимост от 
извършване на ЕО във връзка с изясняване степента на въздействие и риска за 
човешкото здраве, съгласно цитираното становище.

11. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидените 
дейности при прилагането на програмата не се предполагат трансгранични 
въздействия.
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Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя и/или преди 
изменение на програмата възложителят, съответно новият възложител уведомява 
своевременно РИОСВ - Шумен.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 
(пет) години от влизането му в сила не е одобрена програмата.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 
на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите 
и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно- 
процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ 
Директор на РИОСВ гр. Шу]

Дата: .....0.3.......11.2021 г.
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