
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
Министерство на околната среда и водите 

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 

Р Е Ш Е Н И Е № С3-70-Е0/2022 г. 
за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ап. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
представеното писмено искане по чл. 8а, ал. 1 и 2 от възложителя и чл. 14 ал. 1 от Наредба-^а за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 31, ал. 1 и ш. 4 
от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4, чл. 37 ал. 1 - 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 становиае от 
Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора 

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 „Програма за управление на отпадъците на община Мъглиж, за периода 
2021-2028 г." прилагането на която, няма вероятност да окаже значително въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве и няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000". 

Възложител: Община Мъглиж, гр. Мъглиж, бул. „Трети март" № 32. 

Характеристика на програмата: 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж 2021 - 2028 
г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление 
отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде актуализирана при негот 
окончателно одобрение, при промяна във фактическите, или нормативни условия. 

Националният план е съобразен с изискванията на Директива 20Q8/98/EO за отпадък] ите, 
като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и 
устойчивост, техничсска осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, 
както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. Срокът на програмата 
съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2021-2027 г. 

Приоритет „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда" за периода 2021-202'/ 1\ е 
насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика" и щ<: се 
финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, ще 
се рециклиратц или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързан^ с 
осведомеността на населението и промяна в нагласите му. 

Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и плаййра 
мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Мъглиж, в съответствие с 
действащите нормативни изисквания. Програмата обхваща всички задължения на местната 
администрация за третиране на отпадъците, и в нея се включват мерките за предотвратя! 1ане 
образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането, оползотворяването и 
обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от жизнената дейност на 
гражданите, както и от административни, търговски, промишлени и други източници. Общата 
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цел на програмата е свързана с ограничаване на вредното въздействие на отпадъците въ^ху 
околната среда и човешкото здраве. 

Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъцйте: 
Предотвратяване образуването на отпадъци; Рециклиране, повторна употреба или извличане на 
вторични суровини и енергия; Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на 
тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

От изпълнението на програмата 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, «йез 

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. 
Стратегическите цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците на общи)на 

Мъглиж за периода 2021-2028 г. са: 
• Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците ф е з 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 
• Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотвориш 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 
• Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда; 
• Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилаг|ане 

на йерархията на управление на отпадъците. За постигането на стратегическите цели са 
разработени подпрограми с мерки, съдържащи План за действие, в който са посочени основните 
дейности, отговорните институции и възможните източници за финансиране за осигуряване 
изпълнението на Програмата за периода 2021 -2028г. и индикатори за оценка степента на 
изпълнение на заложените мерки в подпрограмите. Програмата е отворен документ 
изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на 
фактическите и/или нормативни условия в процеса на нейната реализация. 

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 законодателство. 

2. Програмата за управление на отпадъците ще допринесе за устойчиво развитие на 
общината, 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 
замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

3. Основните цели на програмата са предотвратяване и нам&тяване на образуването 
отпадъците, разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани 
оползотворени отпадъци, подобряване на организацията по събиране и транспортиран: 
отпадъците, еколого съобразно обезвреждане на отпадъци, предотвратяване и намаляване 

на на риска от стари замърсявания с отпадъци, правилно регулиране на управлениетс 
отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областна, 
осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците, укрепване на 
административния капацитет на общинската администрация и участие на обществеността. 

4. От изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 
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гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина N?2, 
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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 лото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и око; йата 
среда; 
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 
Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархиягЦ на 
управление на отпадъците. 

5. Заложените в програмата мерки за изпълнение щс се осъществяват при оптимален бгЛанс 
на интересите на различните участници в дейностите по управление на отпадъците 

6. В резултат от прилагането на ПУО се очаква благоприятно въздействие в|ьрху 
компонентите на околната среда, включително опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие. Разработената програма не влиза в конфликт с предм<;та и 
целите на опазване на консервационно значими видове и местообитания в защитени йони 
от Националната екологична мрежа „Натура 2000". 

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Стара Загора с изх. № 10 
1/16.08.2022 г., прилагането на ПУО на община Мъглиж, за периода 2021-2028 г., ня^а да 
окаже значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве и окогната 
среда. 

8. Разглежданата Общинска програма е в йерархична връзка с Национален пл 
управление на отпадъците 2021 -2028 г. и ще спомогне за неговото прилагане. 
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На осиование чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната срсда решението губи 
правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила, не е одобрена „Програма за 
управление на отпадъците на община Мъглиж за периода 2021-2028 г.". 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнени^ 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закон 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадан; на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на програмата, на възложителя или на някои от обстоятелствата, 
които е било издадено настоящето решение, възложигелят/новият възложител тряб! 
уведоми РИОСВ-Стара Загора, до 14-дни след настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуа^ия 
кодекс пред Министъра на околната среда и водите, или пред съответния Администрат] 
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съд в четиринадесет дневен срок от нредоставин«то, му. 
-'Ургл " Sr?/„„ V>-

Директор на РИОСВ-Стара Загора 
ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО S ? ) г 
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