
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - EO /2012 г. 
за преценяване  необходимостта  от извършване на екологична  

оценка 
 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя Община 
Сливен, гр.Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, съгласно чл. 14 ал. 1 от  Наредбата 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 
31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4,  чл. 8 т. 2, чл. 37 ал. 3 
и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони и представено становище от Регионална здравна 
инспекция гр. Сливен 

 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите 

на опазване в защитените зони за “Актуализация на Общинска програма за управление 

на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 година„ на Община Сливен, при 

прилагането на която няма вероятност да се окаже значително въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве, и няма вероятност да се окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитените зони Натура 2000 

 

 

Възложител: Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Освободител” № 1 

 

Характеристика на програмата: 

 

Основна цел на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на 

Община Сливен (ОбПУО) за периода 2009-2013 година е да се определят необходимите 

мерки за управление на отпадъците на територията на общината. Актуализацията на 

съществуващата програма се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл.29, ал.3 т.2 на 

Закона за управление на отпадъците с цел: 

• Синхронизация на периода на действие на програмата с програмния период в 

областта на околната среда в Европейския съюз, определен на национално ниво с 

Оперативна програма”Околна среда 2007- 2013 г.”; 

• Националната програма за управление дейностите по отпадъците (2009-2013г). 

Актуализацията на програмата е във връзка и с изграждането на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен 

и Стралджа” 

  

Мотиви: 

 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка основната цел на разглежданата програма е да бъдат спазени 

основните принципи при управлението на дейностите по отпадъците, залегнали в 

нормативните разпоредби на българското екологично законодателство. 

  

2. Програмата за управление на отпадъците ще допринесе за устойчиво развитие на 



община, чрез интегрална рамка за управление на отпадъците, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци, подобряване ефективността на използваните ресурси, увеличаване 

отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. 

 

3. Основните цели на програмата са предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците, разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци, подобряване на организацията по събиране и транспортиране 

на отпадъците, екологосъобразно обезвреждане на отпадъци, предотвратяване и 

намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, правилно регулиране на 

управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и 

политиката в областта, осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците, 

укрепване на административния капацитет на общинската администрация и участие на 

обществеността. 

 

4. С програмата се планират мерки за осигуряване на ефективно прилагане на 

законодателството на местно ниво:- идентификация на лицата, образуващи големи 

количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране;- периодични проверки за 

спазването на законодателството;- прилагане на ефективни санкции и наказания в 

случай на неспазване на изискванията;- осигуряване на квалифициран и мотивиран 

персонал в общинската администрация;- осигуряване на достатъчни и подходящи 

технически ресурси;- въвеждане на информационни системи за събиране и обработка 

на данни и ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 

 

5. Заложените в ОбПУО мерки за изпълнение ще се осъществяват при оптимален 

баланс на интересите на различните участници в дейностите по управление на 

отпадъците.  

 

6. За инвестиционното предложение „Изграждане на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и 

Стралджа” е проведена процедура по ОВОС, завършила с Решение по ОВОС № 10-

2/2002г. на Директора на РИОСВ гр. Стара Загора , презаверено през 2005г. и  издадено 

КР № 225-НО- ИО-АО/2008г. издадено от Министъра на околната среда и водите. 

 

7. В Комплексно разрешително № 225-НО- ИО-АО/2008г. са поставени условия, 

предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят 

значителните вредни въздействия върху околната среда. 

 

8. В резултат от прилагането на ОбПУО се очаква благоприятно въздействие върху 

компонентите на околната среда, включително опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие. 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. 

 

9. Разглежданата Общинска програма е в йерархична връзка с Националната програма 

за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013г.) и ще спомогне за тяхното 

прилагане.  

 

 



Настоящото решение 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 служи като основание за отпадане 

на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на програмата, на възложителя или на някои от обстоятелствата, 

при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител 

трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на 

измененията. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния 

кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен 

съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му. 

 
13.07.2012г. 

 
 
ИНЖ.ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ Стара Загора 
 


