
 

 

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., 

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ШУМЕН 

На Ваш изх.№ УПП-6(1)/25.02.2022 г. 

 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

 

от НУРИДИН ИСМАИЛ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО 

(име, фирма, длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на  Община Хитрино за 

периода 2021-2028 г.“ – приложение № 3 от „Програма за опазване на околната среда на 

Община Хитрино за периода 2021-2028 г.“ 

 (наименование на плана/програмата) 

І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон 

трето лице): 

Име: Община Хитрино, обл. Шумен    

Пълен пощенски адрес: 9780, с. Хитрино, ул “Възраждане” № 45 

Тел/факс/ ел. поща (е-mail): 05341/2250, факс 05341/2120, е-mail: kmet@hitrino.bg 

Лице за връзка: Ахмед Ахмед – заместник кмет на община Хитрино тел: 0884074770 

2. Обща информация за предложения план/програма 



 

 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт 

Програмата се разработва на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част 

от Общинската програма за опазване на околната среда на община Хитрино. 

• Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино 2021-

2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) приет с Решение № 459 от 17 юни 2021 г. 

на Министерски съвет  

• Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за 

по-малки територии) с посочване на съответните области и общини 

Програмата е с териториален обхват Община Хитрино. 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

Няма 

Част от територията на община Хитрино попада  в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000138 “Каменица” и BG0000602 

“Кабиюк”,  определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на местообитанията. 

• Основни цели на плана/програмата 

Генералната дългосрочна цел на Програмата е: да допринесе за устойчивото развитие 

на община Хитрино 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 в регион Шумен, 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. 

Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е: Общество и 

бизнес, които подобряват прилагането на  йерархията на управление на отпадъците във 

всички процеси и нива 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 

2021 -2028 г. са разработени подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до 

изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на четирите 

стратегически цели. 

Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за 

изпълнението на генералната цел, са: 



 

 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци; 

Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци 

 

• Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни 

програми, други финансови институции) 

Общински бюджет, държавен бюджет, ПУДООС, Програма за околна среда 2021-2027 

г 

• Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за 

участие на обществеността 

Обява до обществеността, на основание чл.19а, т.3 от Наредбата за ЕО, публикувана 

на интернет-страницата на общината. 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Орган отговорен за прилагането на програмата е Община Хитрино. 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Орган отговорен за одобряването на програмата е Общински съвет Хитрино. 

Компетентен орган по околна среда е РИОСВ Шумен. 

ІІ. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 

91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно 

предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и 

изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради 

следните основания (мотиви): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 



 

 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо 

значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма 

определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им 

разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия: 

Настоящата програма има ключова роля за ефективното и ефикасно управление на 

отпадъците на територията на община Хитрино, като съдържа преглед на текущото 

състояние на общината, по отношение управлението на отпадъците, както и регламентира 

целите, принципите, мерките, начините на изпълнение, начините за контрол, начините за 

финансиране на дейностите и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на 

Общинската администрация по отношение на управлението на отпадъците. 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общината, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 

53/13.07.2012 г. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове. Тя се разработва като 

секторна политика, съгласно чл. 52 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и е 

неразделна част от Общинската програма за околна среда. Програмата се разработва и се 

приема за период, съвпадащ с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците 

В обхвата на настоящата Програма двадесет и едно населени места - общинският 

център Хитрино и селата Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри 

Войниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, 

Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, и Черна. 

Програмата включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в 

същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти: битови 

отпадъци; производствени отпадъци - утайки от ПСОВ; строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради и опасни отпадъци - битови. 

Прилага се нова 5-степенна йерархия при управление на отпадъците: 

1. Предотвратяване на образуването на отпадъци 

2. Повторна употреба 

3. Рециклиране 

4. Оползотворяване за получаване на енергия 

5. Обезвреждане чрез депониране 

 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и 

степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми: 

Програмата е част от цялостната общинска система за планиране. При разработването 

й са взети предвид основните постановки за развитието на община Хитрино с хоризонт към 

2030 - План за интегрирано развитие на Община Хитрино за периода 2021 –  2027 г. 

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г.  

Програмата е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 



 

 

Настоящата програма е с период на действие от 2021 до 2028 г. и подлежи на 

актуализация в следните случай на изменения в Националния план за управление на 

отпадъците за периода 2021-2028 г. и/или при всяка значима промяна в нормативната 

област на дейностите по управление на отпадъците. 

 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с 

оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино 2021-

2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) приет с Решение № 459 от 17 юни 2021 г. 

на Министерски съвет.   

Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за 

отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като 

предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, 

опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и 

обществото. Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 

2021-2027 г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова 

икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна 

употреба и поправка, ще се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както 

и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна в нагласите му. 

 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управление на 

отпадъците в общината. Тя създава предпоставки количествата генерирани отпадъци от 

населението, селското стопанство и промишлеността да бъдат намалени. Основните 

резултати които се очакват от изпълнението на програмата са свързани с предотвратяване и 

намаляване на образуването на отпадъци; увеличаване на количествата на оползотворени 

отпадъци; подобряване на организацията по събиране и транспортиране, екологосъобразно 

обезвреждане, вкл. предотвратяване на риска за човешкото здраве.   

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

Програмата е съобразена с наличните съотносими стратегически документи на 

национално и европейско ниво, имащи отношение към нея, включително и с такива 

поставящи цели по опазване на околната среда. 

е) наличие на алтернативи: 

Програмата е планов документ. Не се предлага т.нар. „нулева алтернатива“. 

Мотивиран от екологична гледна точка е варианта за съгласуване на Програмата за 

управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2021-2022 г., при което се очаква 

комплексно положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 



 

 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Програмата е разработена в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.79 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна 

програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на 

община Хитрино. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино 2021-

2028 г. дава цялостна концепция за положителното управление на отпадъците на 

територията на общината. Предвидени са както инвестиционни, така и „меки“ мерки. 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, 

като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците: 

Предвидените в програмата за реализация мерки и проекти ще се изпълняват само при 

наличие на финансови източници. 

На този етап се очаква последиците на бъдат положителни и за да се гарантира това, всяко 

конкретно инвестиционно предложение ще подлежи на процедура по преценка дали то 

попада в обхвата на приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 

1 и 2 ЗООС 

б)  кумулативните въздействия: 

Предвид характера на програмата не се очаква натрупване на отрицателни 

въздействия 

в) трансграничното въздействие: 

Не са налични основания за предполагане на трансгранично въздействие върху 

околната среда  

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, 

размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, 

които е вероятно да бъдат засегнати) 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино 2021-

2028 г. не предвижда обекти, съоръжения и схеми, водещи до възникване на значими 

допълнителни източници на емисии във въздуха, вибрационни, електромагнитни или 

радиационни натоварвания на жилищната среда.  

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 



 

 

предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 

ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

Не се очакват. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на 

населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Обхватът на програмата включва територията на цялата община Хитрино. По данни 

на НСИ, към 31.12.2020 г. населението на общината е 7105. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени 

характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандарти за 

качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване): 

Не се предполага негативно въздействие върху културно-историческото наследство, 

както и да бъдат превишавани стандартите за качество на околната среда. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен 

или международен статут на защита: 

Не се въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита, при реализиране на програмата.  

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ 

територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения: 

 
 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане 

на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по 

отношение на околната среда и човешкото здраве: 



 

 

Наблюдението и изпълнението на ПУО е отговорност на кмета на общината, който 

определя в обхвата на администрацията звено, което да отговаря за събирането и 

обработването на информацията в процеса на изпълнението на мерките по програмата, 

както и за изготвянето на годишни отчети.  

Съгласно чл.52 от ЗУО ежегодно кмета на Общината, внася в Общинските съвет, 

Отчет за изпълнение на програмата за предходната година, като същият след приемането 

му се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за сведение. 

 

7. Информация за платена такса и дата на заплащане – 400.00 лв. платени на 04.03.2022 г.  

Б. Електронен носител - 1 бр.  

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес 

на електронна поща. 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

Х Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Дата: 08.03.2022 г.                                            Възложител: ............................... 

                                             (подпис)                                                                  

 


