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Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 11 - ЕО /2017 г.
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 (ЗООС), чл. 14, ал. 2
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
(Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37,
ал. 4 във връзка с 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 (Наредбата за ОС), представената информация и документация от
Община Раднево и получено становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
РЕШИХ:
да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в
защитените зони на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево,
с период на действие 2017 - 2021 г." 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 Раднево, гр. Раднево, ул. „Митьо Станев" № 1.
Характеристика на програмата:
Програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на
установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево е изготвена в
съответствие с изискванията, поставени в чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и
Наредба №12/15.07.2010 на МОСВ. Разработена е по критериите, заложени в „Инструкция за
разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни
вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух", в които е налице
превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на МОСВ, както и
всички нормативни актове, имащи отношение към разработката.
Разработването на настоящата програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в
община Раднево се извършва на основание:
• чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
• чл. 31 и чл. 32 на Наредба №7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух (КАВ);
• чл. 37 и чл. 38 на Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (съобразно
Приложение 15 към Наредбата);
• Заповед №РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на
списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
Обхват и цели на програмата
Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за
вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Раднево се разработва за замърсител
фини прахови частици с размери до 10 микрона (ФПЧ10). Времевият обхват на програмата е за периода
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На базата на обстоен анализ да бъдат установени конкретните причини, поради които не е
постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ);
Определяне на адекватни и изпълними към настоящата ситуация мерки за намаляване нивата на
замърсяване с ФПЧ10;
Привеждане на качеството на атмосферния въздух на територията на община Раднево в
съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния
въздух и по този начин - осигуряване на здравословна среда за населението.
Определяне и използване на количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки за
подобряване на КАВ.
изготвяне на Програмата са изпълнени следните задачи:

1. Анализ на наличните данни за нивата на ФПЧ10 регистрирани в пунктовете на националната
система за мониторинг КАВ на територията на община Раднево;
2. Анализ на заложените в предходната програма мерки за намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух с ФПЧ10, по отношение етапа на изпълнение и ефективността на всяка
една от тях;
3. Анализ на съществуващите източници на замърсяване - отразяване на настъпилите промени и
установяване на нови източници, които биха могли да бъдат причина за нарушено КАВ ;
4. Количествено определяне на приноса на отделните сектори/източници, изразен като дял в %
към нивото на замърсяване с ФПЧ10;
5. Дисперсионно моделиране, оценка и анализ по показатели ФПЧ10 за базовата 2015 година;
6. Анализ на ситуацията с описание на факторите и причините за нарушение на КАВ;
7. Формулиране на възможни мерки за подобряване на КАВ, които да послужат за актуализация
на Плана за действие към Програмата;
8. Оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на предложените мерки
чрез прогнозно моделиране за 2021 г.;
9. Изготвяне на нов План за действие за периода 2017 - 2021 г., съдържащ списък на предложените
мерки. Определяне размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите по години в
резултат от изпълнение на приложената мярка, както и очакваното въздействие върху нивото на
концентрациите през новия програмен период.
Изпълнението на Програмата е предвидено за следните периоди:
- краткосрочен - изпълнение в рамките на 12 -18 месеца;
- средносрочен - изпълнение в рамките на 2 години;
- дългосрочен - до 2021 г.
Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за
вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Раднево, определя рамката за
развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и 2 от ЗООС. В тази връзка и предвид
разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО, Програмата подлежи на процедура по преценяване
на необходимостта от извършване на ЕО.
Предвид разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, конкретната
Програма подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на
защитените зони. Съобразно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по
ЕО.
•
МОТИВИ:
1. След направените прогнозни оценки и извършеното моделиране в настоящата програма са заложени
мерки за подобряване на КАВ в община Раднево, като същите следва да доведат до подобряване на
КАВ по отношение на фините прахови частици, обект на настоящата програма. Мерките са с
краткосрочен, дългосрочен, постоянен и общ период на изпълнение. Всяка една от мерките е с
технически, регулаторен, информационен и икономически характер.
2. Програмата е съобразена с относимите стратегически документи на национално и европейско ниво,
имащи отношение към нея, включително и с такива, поставящи цели по опазване на околната среда.

3. Програмата за намаляване на нивата на замърсителите ще допринесе за устойчиво енергийно
развитие на общината, и ще доведе до забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните
ресурси.
4. С прилагането на мерки за енергийна ефективност и газифициране на битовия сектор се очаква
намаляване на количествата твърди горива, използвани за отопление от домакинствата, което ще
намали и емисиите на ФПЧ10.
5. Целите, които следва да бъдат постигнати в краткосрочен план са:
- Намаляване на общия брой на регистрираните превишения на СДН на ФПЧ10 до нормативно
допустимите;
- Намаляване и поддържане на СГ концентрация на ФПЧ10 под установената норма от 40 |xg/m3.
6. Програмата е с пряка екологична насоченост, като изпълнението й ще има положително отражение и
по отношение на останалите аспекти на околната среда и опазване на човешкото здраве.
7. На територията на община Раднево, където ще се реализира програма за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови частици
(ФПЧ10), попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
(ЗЗТ):
Защитена местност „Боздугановска кория" в землището на с.Боздуганово, общ.Раднево,
общ.Стара Загора; Площта на защитената местност е 310,80 ха. Със Заповед №РД860/18.09.2002г. на МОСВ защитената територия е прекатегоризирана от историческо
място в защитена местност.
8. В границите на община Раднево, попадат изцяло или от части следните защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
•
„Река Съзлийка" с код BG0000425, "Река Овчарица" с код BG0000427, „Река Блатница" с
код BG0000441 и „Гора Тополяне" с код BG0000539, приети с Решение №122 от 02.03.2b07
г. на Министерския съвет за опазване на природните местообитания, които към настоящия
момент, нямат заповеди за обявяване и за тях няма въведени конкретни забрани и режими и
"Язовир Овчарица" с код BG0002023, обявена със Заповед РД-549/05.09.2008г.
(ДВ.83/2008г.) на МОСВ за опазване на дивите птици.
Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че
програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух е допустима при
съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
режимите на защитените зони за опазване на дивите птици, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от
ЗБР. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която програмата 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, поради
следните мотиви:
• Реализирането на специфичните цели за опазване на околната среда в Програмата, както и на
начина по който тези цели и всички екологични съображения са били взети предвид по време
на изготвянето й на всеки един от приоритетите, се очаква да акумулира общ положителен
ефект върху състоянието на компонентите на околната среда.
• В Програмата са предвидени дейности, които основна цел е намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови
частици (ФПЧю) на територията на община Раднево.
• Предвидените в Програмата дейности, не се очаква да доведат до отрицателни въздействия
върху територии от мрежата „Натура 2000".
• Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на Програмата, не би
попречила или увредила приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в
защитените зони от мрежата Натура 2000.
9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора (с изх. № ВП-ЗК916/07.12.2017 г.) прилагането на програмата няма да доведе до възникване на риск за човешкото
здраве.
Ю.Реализирането на предвижданията на програмата не предполага трансгранично въздействие върху
околната среда на друга държава.
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Инвестиционни предложения планове или проекти, произтичащи от „Програма за намаляване на
нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови
частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево " за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на
глава шеста на ЗООС) и/или оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на
защитени зони (по реда на ЗБР), да се одобряват по реда на съответния специален закон само след
произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с
препоръките от извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в
съответния акт.
2. За местоположението на всеки нов обект да бъдат предложени и разгледани варианти, съобразени с
режимите за ползване на защитени територии и защитените зони.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на ЗООС 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
Стара Загора до 14 дни след настъпване на измененията.
Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 4 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в
срок 5 години от влизането му в сила не е одобрена краткосрочната програма.
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.
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Приложено, Ви изпращаме Решение за преценка необходимостта от извършване на
екологична оценка № СЗ - 11 - ЕО/2017 г.
На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми възложителят на плана/програмата следва да обяви решението в
3-дневен срок от получаването му, чрез страницата на си в интернет и/или по друг подходящ
начин.
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