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Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 (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.) 

на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Загл. Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.)  

 

 

                                                                              ДО 

                                                                              ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ШУМЕН 

 

 

ИСКАНЕ 

 

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

  

 

от  инж. ЕШРЕФ ЕШРЕФОВ-  Кмет на Община Омуртаг 

Булстат 000875817, ул. „Александър Стамболийски", №2А,  гр. Омуртаг  

(име, фирма, длъжност) 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с Ваше писмо  изх. № УПП – 60 – (3)/ 30.09.2022г., моля да ми бъде издадено 

решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Програма за 

управление на отпадъците на Община Омуртаг за периода 2021 – 2028г. 

(наименование на плана/програмата) 

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 Омуртаг 

 

Пълен пощенски адрес:  гр. Омуртаг - 7900,  ул. „Александър Стамболийски", №2А  

 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): 0359 605 6 23 11 / kmet@omurtag.egov.bg,  

 

Лице за връзка: *** 

 

Пълен пощенски адрес: *** 

 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): *** 

 

mailto:kmet@omurtag.egov.bg
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2. Обща информация за предложения план/програма 

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен 

акт 

Програмата за управление на отпадъците на Община Омуртаг е изготвена съгласно чл.52  

от Закона за управление на отпадъците. Други актове имащи отношение към изготвянето 

на Програмата: 

− Със становище № 1-1/2021 г. Министерството на околната среда и водите 

съгласува Национален план за управление на отпадъците за период 2021 г. – 2028 г. 

− С Решение №459/17.06.2021г. Министерският съвет прие Национален план за 

управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. 

− Съгласно чл.52, ал.1 и ал.3 от Закона за управление на отпадъците ( Обн. ДВ. бр.53 

от 13 юли 2012г., изм. и доп.), Кметът на общината разработва и изпълнява 

програма за управление на отпадъците  за територията на общината и приема за 

период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за 

управление на отпадъците 2021 г. – 2028 г. 

− Със Заповед № РД-889 от 23.09.2021 г., Министърът на околната среда и водите 

утвърждава Методически указания за изготвяне на общински/регионални програми 

за управление на отпадъците.  

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Периода на изпълнение на програмата е 2021 – 2028г., който съвпада с периода на 

действие на Националния план за управление на отпадъците – 2021-2028г. Общинската 

програма съвпада с програмния период на Оперативна Програма „Околна среда” 2021 – 

2027г. и Националната програма за развитие на България 2030. 

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, 

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

Община Омуртаг се състои от 42 населени места – гр. Омуртаг и 41 села - с. Беломорци, с. 

Българаново, с. Великденче, с. Величка, с. Веренци, с. Веселец, с. Висок, с. Врани кон, с. 

Голямо Църквище, с. Горна Хубавка, с. Горно Козарево, с. Горно Новково, с. Горско село, 

с. Долна Хубавка, с. Долно Козарево, с. Долно Новково, с. Звездица, с. Зелена морава, с. 

Змейно, с. Илийно, с. Камбурово, с. Кестеново, с. Козма Презвитер, с. Красноселци, с. 

Могилец, с. Обител, с. Панайот Хитово, с. Паничино, с. Петрино, с. Плъстина, с. Птичево, 

с. Пъдарино, с. Първан, с. Росица, с. Рътлина, с. Станец, с. Тъпчилещово, с. Угледно, с. 

Царевци, с. Церовище и с. Чернокапци.  

 

Програмата е разработена за Община Омуртаг, като обхваща дейности съвместно с 

общините членуващи в РСУО –Регион Омуртаг, съгласно чл.49, ал.9 от ЗУО. Общините 

членуващи в РСУО- Регион Омуртаг и обхванати в програмата са: Община Омуртаг, 

Община Върбица, Община Котел и Община Антоново.  

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 
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В обхвата на Община Омуртаг частично попадат следните защитени зони /ЗЗ/ по смисъла 

на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., изм. и доп.): BG 0002029 

„Котленска планина” за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 

11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ / бр.15/24.02.2009 г., 

изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 

05.02.2013 г.) и BG 0000117 „Котленска планина” за опазване на природните 

местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 661/ 16.10.2007 г., ДВ 

бр.85/23.10.2007 г.; изменено с Решение № 615/ 02.09.2020 г. на Министерски съвет, ДВ 

бр.79/ 08.09.2020 г.). Към момента ЗЗ BG 0000117 „Котленска планина” не е обявена със 

заповеди с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР. 

Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа. 

д) Основни цели на плана/програмата 

Общинската програма за управление на отпадъците 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“. 

Генералната стратегическа цел  на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Омуртаг е: Повсеместно прилагане на йерархията на управление 

на отпадъците в Община Омуртаг за ограничаване вредното въздействие на отпадъците 

върху околната среда и човешкото здраве. 

За постигане на генералната цел се набелязват стратегически цели, които да отразяват 

крайния резултат от провежданата политика по управление на отпадъците. Те следва да 

бъдат разглеждани като основата или изходната точка за идентифициране на 

оперативните цели. Стратегическите цели се поставят в дългосрочен план и следват 

стратегическите цели, поставени с НПУО 2021 -2028 г. както следва : 

Стратегически цели: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване, която обхваща следната 

програма: Програма за предотвратяването образуване на отпадъци с подпрограма за 

хранителните отпадъци;  

 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, която 

обхваща следните програми: Програма за достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци; Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради; Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с 

подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци, която 

включва следната програма:  Програма за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци. 

 

Целите на Програмата за управление на отпадъците на Община Омуртаг до 2028г. са в 

синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците  2021 – 2028г. 

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или 
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международни програми, други финансови институции) 

Общински бюджет, ОП„Околна среда” 2021-2027, отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците и други донорски програми и финансови инструменти. 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна 

форма за участие на обществеността. 

− Преди изготвяне на програма за управление на отпадъците за период 2021-2028 г., 

се извършва отчет на програмата за предходния отчетен период 2015 г.- 2020 г. 

−  Отчетът е съпроводен с анализна част и изводи на текущото състояние на 

управлението на отпадъците в общината, се правят прогнози за следващия отчетен 

период. 

− Въз основа на изводите от направените анализи на текущото състояние на 

управлението на отпадъците в общината и прогнозите за бъдещото развитие се 

изготвя SWOT анализ. 

− Определяне на стратегическите и на оперативните цели на програмата. 

− Изготвяне на програмите и подпрограмите, които включват мерките и действията 

за постигане на целите. Едновременно с това се определят и индикатори за 

измерване на напредъка по реализация на включените мерки. 

− Подготвя се проект на програма за управление на отпадъците на общината, който 

се публикува за обсъждане със заинтересованите страни. 

− Внасяне в РИОСВ Шумен на необходимата информация за провеждане на 

процедура за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони в съответствие с 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 

разнообразие. 

− След проведените процедури на екологична оценка и оценка на съвместимост и 

обществените консултации, се изготвя окончателен вариант на програма за 

управление на отпадъците на общината. 

− Кметът на общината внася проект на програма за управление на отпадъците в 

общинския съвет за разглеждане и приемане. Програмата се приема с решение на 

общинския съвет и се публикува на интернет страницата на общината. 

Програмата за управление на отпадъците е обявена публично на сайта на Община 

Омуртаг https://www.omurtag.bg/  за запознаване на обществеността. 

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

Община Омуртаг – орган по прилагането на програмата. 

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

На основание чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците Общински Съвет – 

Омуртаг приема Програма за управление на отпадъците, която съгласно чл.52, ал.1 от 

ЗУО се разработва и изпълнява от кмета на общината. 

Компетентен орган по процедурата по екологична оценка съгласно разпоредбите на Чл. 

https://www.omurtag.bg/
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129, ал.2 от ЗУТ, Чл. 10, ал. 2 т.1 от ЗООС, и съгласно чл. 4, т.2 от Наредба за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми , е РИОСВ – Шумен. 

Контрол по изпълнението на Програмата за управление на отпадъците се упражнява от 

Общински съвет – Попово  (чл.52, ал.8 на ЗУО). 

5. (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 от ЗООС поради 

следните основания (мотиви): 

 Неприложимо 

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 към 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: 

Към програмата са изготвени 12 бр. анализи, свързани със съществуващото положение по 

управление на отпадъците в Община Омуртаг. 

Въз основа на направените изводи и препоръки по всеки анализ са индентифицирани 

дейностите (мерките) за постигане на целите, поставени в националното законодателство 

по управление на отпадъците до 2030г. Програмата включва 3 стратегически цели, 

съпътствани от  оперативни цели и 6 подпрограми. 

Генералната стратегическа цел за страната в сферата на управление на отпадъците е: 

Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на 

отпадъците във всички процеси и нива. 

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Община 

Омуртаг чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, 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. 

Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата 

ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел за подобряване 

прилагането на йерархията на управление на отпадъците, включват: 

Стратегически цели: 
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Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване, която обхваща следната 

програма: Програма за предотвратяването образуване на отпадъци с подпрограма за 

хранителните отпадъци;  

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, която 

обхваща следните програми: Програма за достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци; Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради; Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с 

подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци, която 

включва следната програма:  Програма за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци. 

Целите на Програмата за управление на отпадъците на Община Омуртаг до 2028г. са в 

синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците  2021 – 2028г. 

Посочените програми съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни – 

„меки“ мерки. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на 

инфраструктура. „Меките“ мерки включват дейности като: нормативни промени; 

обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на методики, инструкции и 

др. административни актове; провеждане на информационни кампании; разработване и 

внедряване на информационни системи и др. 

В рамките на периода на действие на Програмата трябва да се предприемат мерки по: 

− Безвъзмездно предоставяне на  домакинствата на компостери за зелени и други 

биоотпадъци и стартиране прилагането на домашното компостиране в Община 

Омуртаг; 

− Изграждане и въвеждане в експлоатация на „Регионален център за временно 

съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди 

битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био и биоразградими зелени 

отпадъци на общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците“ 

(РСУО) - Регион Омуртаг. В рамките на Регионалния Център се предвижда 

изграждане на: 

►  Инсталация за сепариране на оползотворими отпадъци и за биологично 

стабилизиране на третирани битови отпадъци; 

► Инсталация за компостиране на зелени отпадъци 

− Създаване на работеща система за разделно събиране на биоразградими и зелени 

отпадъци на територията на Община Омуртаг, в т.ч. закупуване на контейнери за 

разделно събиране на "зелени" биоотпадъци  и  камион за събиране на "зелени" 

отпадъци. Осигуряване на доставка на планираните количества "зелени" отпадъци 

до инсталацията за компостиране; 

− Създаване на система за събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на общината; 

− Създаване на системи за  разделно събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излезли от употреба гуми,  отработени масла, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни 

средства – чрез сътрудничество с ООп, притежаващи разрешение по чл. 81 ЗУО;  
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− Проучване на възможностите за финансиране на проекти и изпълнение на проекти 

за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на 

рециклирани строителни материали; 

− Проучване и проектиране на Клетка №3  на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – Омуртаг, м. „Балабан”, съвместно с останалите общини от РСУО-

Регион Омуртаг; 

− Изпълнение на техническа и биологична рекултивация на Клетка №2 Регионалното 

депо за неопасни отпадъци – Омуртаг, м. „Балабан”, съвместно с останалите 

общини от РСУО-Регион Омуртаг. 

Неинвестиционните мерки включват разнообразни дейности, основно свързани с 

укрепване на административния капацитет, внедряване на интегрирана информационна 

система за управление на отпадъците, подготовка на проекти, провеждане на 

информационни кампании и др.  

Приоритет на кампаниите е предотвратяване на биоотпадъците и отпадъци от опаковки, 

включително:  

− намаляване образуване на хранителни отпадъци;  

− намаляване на използването на пластмасови и метални опаковки;  

− намаляване употребата на хартия и картон;  

− насърчаване използването на съдове и прибори за многократна употреба от хотели,    

− ресторанти, заведения за обществено хранене и кетъринг компании;  

− насърчаване на повторната употреба/поправка.  

Провежданите кампании са насочени както към обществеността като цяло, така и към 

специфични целеви групи. Приоритет е включване на темата в класните и извънкласните 

дейности на училищата на територията на общината. 

Програмата включва и 12 анализа: 

Анализ №1 Анализ на отпадъците 

Анализ № 2 Анализ и оценка на действащото национално законодателство по управление 

на отпадъците и стратегическите/програмните документи, в контекста на правата и 

задълженията на общините 

Анализ №3 Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление на 

отпадъците на местно ниво 

Анализ №4 Прогнози за образуваните отпадъци 

Анализ №5 Анализ на дейността на Регионално Сдружение за управление на отпадъците-

Регион Омуртаг 

Анализ №6 Анализ и оценка на изпълнение контролните функции на общината по 

управление на отпадъците 

Анализ № 7 Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на 

принципа „отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“ 

Анализ № 8 Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и 

осъществяване на мерки за тяхното възстановяване 

Анализ № 9 Анализ и оценка на инфраструктурата и техническите възможности за 
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третиране на отпадъците 

Анализ № 10 Икономически инструменти и стимули в областта на управлението на 

отпадъците и ефективността от действието им 

Анализ № 11 Анализ на финансовите потоци по управление на отпадъците 

Анализ № 12 Преглед на съществуващите практики по предотвратяване образуването на 

отпадъците 

Очаква се програмата да окаже принос за ефективно използване на ресурсите и 

намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

Предложените в плановете на действие мерки, които съдържат инвестиционни намерения, 

включени в Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС  ще бъдат процедирани  по 

реда на глава 6, раздел 3 от ЗООС (обн.ДВ бр.91/2002 г., изм. и доп.), за всяко 

предложение отделно. 

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: 

Мерките и дейностите заложени в Програмата ще се реализират на територията на 

Община Омуртаг и Регионалното депо за неопасни отпадъци – Омуртаг, м. „Балабан”, 

съвместно с останалите общини от РСУО-Регион Омуртаг. Програмата за управление на 

отпадъците на Община Омуртаг е обвързана с ПИРО на Община Омуртаг за периода 2021 

– 2027г. 

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

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Понастоящем Община Омуртаг е осигурила екологосъобразно обезвреждане чрез 

депониране на битовите отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Омуртаг, 

м. „Балабан”. Изграждането и въвеждането в експлоатация на „Регионален център за 

временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на 

твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био и биоразградими зелени 

отпадъци на общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците“ (РСУО) - 

Регион Омуртаг, ще допринесе за прилагане на йерархията на управление на отпадъците в 

региона и за насърчаване на устойчиви практики по управление на отпадъците. По този 

начин ще се осигури инфраструктура, гарантираща постигане на националните цели за 

битовите и биоразградими отпадъци за региона и Община Омуртаг ще изпълни 

задълженията си и постигане на целите  по чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО. 

Програмата за управление на отпадъците  на Община Омуртаг 2021 г.-2028 г. играе 

ключова роля за ефективното управление на отпадъците на местно ниво. С нея се разчита 

ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и за опазване 

на здравето на населението. Важна цел на програмата е създаване на оптимални условия 

за  предотвратяване образуването на отпадъци. Тя е проводник на Европейската стратегия 

за устойчиво развитие и подхода за „нулеви „отпадъци“. С Програмата се цели 

насърчаване на местната икономика към максимално ефективно използване на ресурсите 

и използването на отпадъците като суровина, с насърчаване прилагане на т.н. „кръгова 

икономика“. 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Омуртаг за периода 2021-
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2028 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна 

политика за развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, 

генерирани на територията й. Изпълнението на Програмата ще окаже съществен принос за 

ефективното използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на 

отпадъците. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на 

Община Омуртаг 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. 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг 

е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, свързани с  

отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите за 

периода 2021-2028 г. С набелязаните мерки в плана за действие се обезпечава решаването 

на проблемите в областта на управление на отпадъците, които са съотносими и към 

решаване на екологичните проблеми, свързани с опазване на околната среда в общината.  

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

областта на околната среда: 

Предотвратяването на отпадъците е поставено най-високо в йерархията на управлението 

им. Прилагането на мерките по предотвратяване изискват много усилия и често 

резултатите са трудно измерими. Това е предизвикателство както за българските общини, 

така и за много страни в Европа. Поради това, усилията на Община Омуртаг през периода 

на действие на програмата ще се насочат към постигане на ясни и измерими количествени 

резултати по отношение на повторно използване, рециклирането и оползотворяването на 

отпадъците. Прилагането на ефективни методи за управление на отпадъците спестява 

използването на природни ресурси и допринася за опазването на околната среда. 

е) наличие на алтернативи: 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Омуртаг за периода 2021-

2028 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна 

политика за развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, 

генерирани на територията й и се явява единствена алтернатива за ефективното 

управление на отпадъците на територията на общината. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг за периода 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. Тя е в съответствие с чл. 52 от ЗУО и 

включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, 

регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

Начертаните цели в ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г. , са обезпечени с 

алтернативни подпрограми към нея, а предложените мерки и действия гарантират тяхното 

изпълнение. 

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

− Новият програмен период 2021-2028г. и спазане изискванията за намаляване на 

депонираните отпадъци, чрез увеличаване дела на оползотворените и предадените 

за рециклиране.  

− Разработване на Програмата, съгласно „Методически указания за разработване на 
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общински програми за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.“, 

утвърдени със  Заповед № РД-883/23.09.2021г. на министъра на околната среда. 

− Реализация на проект: „Регионален център за временно съхранение, предварително 

третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно 

събрани рециклируеми, био и биоразградими зелени отпадъци на общините от 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците“ (РСУО) - Регион Омуртаг“. 

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

предложения план/програма: 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг за периода 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, Програмата 

за управление на отпадъците  на Община Омуртаг 2021 г.-2028 г. е секторна програма и е 

неразделна част от Общинската  програми за опазване на околната среда.  

Програмата за управление на отпадъците  на Община Омуртаг 2021 г.-2028 г. е пряко 

свързана с Плана за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027 г. като спомага 

за постигане и на заложени в него цели. Програмата е съобразена и с Общия устройствен 

план на Община Омуртаг. 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Омуртаг за периода 2021-2028 

г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна политика за 

управление на отпадъците, образувани на нейната територия. Изпълнението на 

Програмата ще окаже съществен принос за ефективното използване на ресурсите и 

намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда и гарантира 

опазване на човешкото здраве. 

Включените в плана за действие на ПУО на Община Омуртаг инвестиционни 

предложения за планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС или ЕО (по 

реда на ЗООС) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (по реда на ЗБР) ще се процедират по реда на съответния специален 

закон. 

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

засегнато, като се отчитат по-специално: 

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

Прилагането на ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г. е продължение на 

многогодишната целенасочена и последователна местна политика за управление на 

отпадъците, образувани на нейната територия. Вероятността за прилагането се явяват 

набелязаните мерки и действия в плана за действие. Продължителността на действие е 

посоченият програмен период от 2021 г. до 2028 г. и посочените периоди. Цялата визия на 

ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г. е за   продължение на многогодишната 

целенасочена и последователна местна политика за управление на отпадъците, целяща 

трайно намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда , което е 

гаранция за здравословна жизнена среда. 

б) кумулативните въздействия: 

Прилагането на ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г. е продължение на 

многогодишната целенасочена и последователна местна политика за управление на 
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отпадъците, образувани на нейната територия и в тази връзка кумулативното въздействие 

е в положителна насока към трайно намаляване на вредното въздействие върху околната 

среда. 

в) трансграничното въздействие: 

Не се очаква трансгранично въздействие. 

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) 

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко 

компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина 

предполагаемите влияния на дейността върху конкретното възникване на здравен риск  се 

ограничава само в района на обхвата на общината.   

Община Омуртаг е трета по големина община в област Търговище. Заема южната част от 

областта с територия от 400, 83 кв.км. Община Омуртаг се състои от 42 населени места – 1 

град и 41 села. Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., се отнася 

единствено и само за територията и населените места в обхвата на Община Омуртаг.  

Заложените цели в ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г., подпрограмите към 

нея и предложените мерки и действия, са насочени към трайно намаляване на вредните 

въздействия на отпадъците върху околната среда, които гарантират липса на рискове за 

човешкото здраве. С прилагането на плана за действие ще се създадат предпоставки за 

повишаване качеството на живот и подобряване жизнената и среда на населението в 

общината. 

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 от ЗООС: 

ПУО на Община Омуртаг за периода 2021-2028 г. , не е свързана с експлоатация на 

съществуващи или със създаване на 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 неблагоприятни въздействия върху човека и природата. 

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

брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Община Омуртаг е трета по големина община в област Търговище. Заема южната част от 

областта с територия от 400, 83 кв.км. Община Омуртаг се състои от 42 населени места – 1 

град и 41 села. Община Омуртаг е на 3 място в област Търговище по брой на населението 

– 20 881 души към 31.12.2019 г., което представлява 18,8% от населението на областта. 

Населението на град Омуртаг към края на 2019 г. е 7 079 д. (33,9% от населението на 

общината), а в селата живее 13 802 (66,1% от населението). 

Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., засяга единствено и само района 

и населението на Община Омуртаг и не се очакват неблагоприятни въздействия. 

Очакваните резултати от реализацията на програмата са насочени към намаляване на 

вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, повишаване качеството на 
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живот и подобряване жизнената среда на населението в общината. 

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

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; 

превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните 

стойности; интензивно земеползване): 

Програмата за управление на отпадъците на Община Омуртаг  2021 г.-2028 г. не засяга 

ценни и уязвими територии, други от културно-историческото наследство или на 

територии на особени естествени характеристики. Реализацията на ПУО е реална 

предпоставка за повишаване стандартите за качеството на околната среда, произтичащи от 

трайно намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

ПУО на Община Омуртаг 2021 г.-2028 г. не е свързана с интензивно земеползване. 

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

общностен или международен статут на защита: 

Програмата за управление на отпадъците на Община Омуртаг 2021 г.-2028 г. няма пряко 

въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен 

или международен статут на защита. С реализацията мерките, заложени в ПУО обаче ще 

се допринесе до повишаване на положителния визуален ефект в района на общината. 

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: 

Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., се отнася единствено и само за 

територията и населените места в обхвата на Община Омуртаг. 

Включените в плана за действие на ПУО на Община Омуртаг инвестиционни 

предложения за планове, програми или проекти, ще се процедират съгласно изискванията 

на екологичното законодателство, придружени със съответния картен и графичен 

материал. 

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: 

Системата за отчет и контрол представлява процес на наблюдение (мониторинг) и 

събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението на мерките от дадена 

програма. От съществено значение е да се гарантира, че информацията е събрана по един 

организиран и планиран начин и през редовни интервали. Осъществяването на контрол за 

изпълнение на програмните мерки и достигане целите на програмата означава да има 

определени органи, пред които се отчита това изпълнение и които имат компетенциите да 

одобрят коригиращи действия при необходимост от актуализация на програмата. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се 

осъществява от Общинския съвет. За целта ежегодно в срок до 31 март кметът на 

общината ще представя Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Омуртаг за предходната календарна година пред Общинския 

съвет, съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО. Актуализация на Програмата за управление на 

отпадъците може да се извърши в случай на промяна във фактическите и/или 
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нормативните условия (чл.52, ал.3, т.2). 

 

7. Информация за платена такса и датата на заплащане. 

Б. Електронен носител - 1 бр. ............. 

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

на електронна поща. неприложимо 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

Дата:  06.10.2022г.                                                           Възложител: ………………….... 

                                                                                                           ЕШРЕФ ЕШРЕФОВ 

                                                                                                Кмет на Община Омуртаг 
 

 
 


