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ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 
ГР. ШУМЕН 

 
 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 
 

 
Относно: Решение №ШУ- 30 ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ – Шумен за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ на План за 
интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. /ПИРО/, във връзка с 
Писмо на РИОСВ – Шумен с Изх.№ ЕО-29-(7) от 14.12.2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

В отговор на Ваш Изх.№ ЕО-29-(7) от 14.12.2021 г., Ви представяме Обобщена 
справка на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка (ЕО), включваща анализ на съответствието на План за интегрирано 
развитие на община Върбица 2021-2027 г. /ПИРО/ с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и 
ограниченията в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, както 
следва: 

I. Уведомяваме ви, че Решение №ШУ-30 ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ – Шумен 
за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ на План за 
интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. /ПИРО/ е публикувано на 
интернет страницата на Община Върбица на 16.12.2021г. на адрес: 
http://varbitsa.org/bg/planes_projects/plan  

II. Планът за интегрирано развитие на община Върбица 2021-2027 г. е в съответствие с 
основните резултати и препоръки от документацията по ЕО и с резултатите от консултациите, 
като във финалния вариант на документа са отразени всички забележки, направени са 
необходимите корекции и допълнения. 

III. Планът за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Върбица за периода 2021-2027 
г. е коригиран и допълнен съобразно препоръките и направените искания за допълнителна 
информация от РИОСВ – Шумен с писмо с Изх.№УПП-57-(5) от 06.08.2021 г. и на Басейнова 
дирекция „Черноморски район” – гр. Варна, съгласно писмо, техен Изх.№05-11-429/А1 от 
05.08.2021 г. Корекциите и допълненията са отразени на следните страници в документа: от 
стр. 55 до стр. 62; стр. 79; стр. 95 и в Програмата за реализация на ПИРО в мерките и 
дейностите, съотносими към мерките на ПУРБ и ПУРН на БДЧР, което е отразено като 



допълнителни дейности и забележки в мярка 2.3. на стр. 193 и в мярка и 5.2.  на стр. 202-203. 
Съобразно направените промени е актуализирано и съдържанието на документа. 

IV. С писмо Изх.№05-11-429-А1/26.10.2021 г., Басейнова дирекция – Варна информира, 
че в представения окончателен вариант са отразени изисканите корекции и изразява 
положително Становище по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите с техен Изх. №05-11-429-
А4/13.09.2021 г. В Становището се посочва, че Планът за интегрирано развитие на община 
Върбица 2021-2027 г. е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 
г. и Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., при спазване на посочените 
мерки и законови изисквания, посочени в Становището. 

В тази връзка Планът за интегрирано развитие на Община Върбица ще се реализира 
при спазване на следните условия: 

1. В Планът за интегрирано развитие са взети предвид забраните и ограниченията, 
регламентирани в Закона за водите, включително: 

• съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите, основен принцип при отношения та, свързани 
със собствеността върху водните обекти е упражняването на собственост без да се допуска 
нарушаване на целостта и единството на хидроложкия цикъл и на природната водна система. 

• забраните на чл.134 от Закона за водите за разполагане на животновъдни ферми, 
жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и 
принадлежащите земи на водохранилищата, както и складиране на пестициди, депониране и 
третиране на отпадъци; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система. 

• изискванията на чл. 143, ал. 1 от Закона за водите, съгласно които за защита от 
вредното въздействие на водите не се допускат дейности с които се нарушава естественото 
състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми 
ивици и използването им като депа за земни и скални маси; 

• забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите тераси на 
реките и сервитута на хидротехническите съоръжения; 

• при извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична държавна 
собственост е необходимо да се определят граници, в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 1 от 
Закона за водите; 

• изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, в случай на водовземане и/или 
ползване на воден обект, включително чл.46, ал.4 по отношение на заустването на битово- 
фекалните води; 

• изискванията на чл. 198о от Закона за водите, че предоставянето на ВиК услуги на 
потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на Закона за водите и Закона за 
устройство на територия та; 

• изискванията на чл. 125 от Закона за водите, че включването на нови количества 
отпадъчни води, следва да се съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата 
канализационна система; 

• при липса на канализационна система, предвид чл. 132 от Закона за води те, лицата от 
стопанска дейност на които се формират отпадъчни води, са длъжни да изградят 
пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект. 

• Съгласно чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския 
парламент и Съвета (приложима съгласно §143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ 
брой 65/2006 г.), следва да се осигури пълното преустановяване на заустванията, емисиите и 
изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение №1 на 
Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои 
други замърсители (ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.). 

2. Ще бъде осигурено спазване на ограниченията и забраните за извършване на дейности, 
които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в 



подземните води, регламентирани в Наредба № 3 / 2000 г. за СОЗ. 
3. Ще се осигури спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване 

на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и утвърдената 
Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в нитратно уязвими зони. Ще се спазва Наредба №. 18/2009 г. за 
качеството на водите за напояване на земеделските култури. 

4. Ще се осигури спазване на разпоредбите на чл. 131 от Закона за водите при аварийни 
случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, 
експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите 
мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно 
предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции. 

5. Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване 
се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. 

6. Ще се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 - 2021 
г., ПУРН 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на 
ПУРН №2-1/2016 г. 

V. В отговор на получено от РИОСВ – гр. Шумен писмо с Изх.№ ЕО–29-(5)/03.11.2021 
г., относно представено от Община Върбица – Искане за преценяване необходимостта от 
извършване на екологична оценка (ЕО) за разработен План за интегрирано развитие /ПИРО/ 
на община Върбица за периода 2021-2027 г., планът е коригиран на стр. 53-55 – за част 
„Атмосферен въздух” и на стр.64-65 за част „Шум”.  

VI. Окончателният вариант на ПИРО е в съответствие с условията, мерките и 
ограниченията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО №ШУ-30 
ЕО/2021 г. на РИОСВ – Шумен, както следва: 
- Условията, посочени на стр.6 в Решение ЕО №ШУ-30 ЕО/2021 г. на РИОСВ –Шумен, 

представляват нормативни задължения на Община Върбица, произтичащи от 
разпоредбите на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закона за биологичното 
разнообразие /ЗБР/ и са в пълно съответствие с целите на  Плана за интегрирано развитие 
на община Върбица за периода 2021-2027 г. 

- В тази връзка всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 
произтичащи от Плана за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 
г. /ПИРО/, попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън 
тях, но попадащи под разпоредбите на чл.31 от ЗБР, (респективно Наредбата за ОС), ще 
се проведат изискващите се процедури по оценка за съвместимост с предмета и целите на 
опазване на защитените зони. Същите ще бъдат одобрявани само след положително 
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените 
оценки, както и с условията, изискванията и мерките разписани в 
решението/становището. 

- При осигуряване на финансиране за реализация на всяка една от влючените дейности, 
проекти и инвестиционни предложения в Плана за интегрирано развитие на община 
Върбица 2021-2027 г., попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от 
ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, Община Върбица 
ще уведомява РИОСВ – Шумен и ще бъде спазена процедурата по оценка за 
съвместимост и по ОВОС/ЕО/ОС, при пълно съобразяване с препоръките в извършените 
оценки. 

VII. При прилагането на ПИРО и осигуряване на финансиране за реализация на 
инвестиционни предложения, проекти и дейности, в обхвата на приложеното Становище на 
Басейнова дирекция „Черноморски район” /БДЧР/ с изх. №05-11-429-А4/13.09.2021 г. ще се 
спазват всички условия, забрани, органичения и мерки, посочени в становището за 
допустимост на ПИРО спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, 



определени в действащия ПУРБ. При прилагането на ПИРО и при изграждането на 
инфраструктурни обекти, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от него ще се 
спазват приложимите мерки за намаляване на риска от наводвения, съгласно ПоМ на 
действащия към момента на реализирането им ПУРН на БДЧР. 

VIII. Всички дейности, произтичащи от ПИРО Върбица 2021-2027 г. ще се извършват 
в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. 
Използването на водите и водните обекти ще се осъществява при условията и реда на Глава 
трета от ЗВ ( в т.ч. разпоредбите на чл. 46, при нарушаване на общестгвените интереси и 
придобитите права ( съгласно чл. 49 от същия закон).  

IX. При реализация на инвестиционни предложения, свързани с формирането на 
отпадъчни води, ще се спазват изискванията на чл.125, чл. 125 а и чл.127 от Закона за водите. 
Осъществяването на дейности в границите на санитарно-охранителни зони, ще бъде 
съобразено с режима на експлоатация в зоните, регламентиран в приложенията към Наредба 
№3/16.10.2000 г. за СОЗ. Ще бъдат спазвани забраните и ограниченията за извършване на 
дейности, които биха могли да доведат до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни 
вещества в подземните води. 

X. Ще се спазват изискванията на Наредба №2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и утвърдената Програма от мерки за 
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източнии в 
нитратно уязвими зони.  

XI. Ще се спазват изискванията на чл. 131 от Закона за водите при аварийни случаи, 
създаващи предпоставки за замърсяване на водите. 

XII. Съгласно становище на РЗИ-Шумен с изх. № 10-74-1/29.10.2021 г. „Дейностите 
предвиждани за реализиране на ПИРО Върбица за периода 2021-2027 г. не предполагат 
замърсяване на атмосферния въздух, водите ипочвите ин е се очаква негативно въздействие 
върху здравето на населението на общината“. В тази връзка при реализацията на ПИРО ще 
бъдат спазени условията на РЗИ за недопускане на вредности над допустимите здравни норми 
при изпълнение на заложените проекти и дейности и спазване на здравните изисквания и 
действащото законодателство при конкретни инвестиционни намерения. 

XIII. ПИРО на община Върбица е в съответствие с обоснованата в мотивите към 
становището по ЕО алтернатива от гледна точка на околната среда, както следва: 

1. Планът за интегрирано развитие на община Върбица за периода 2021-2027 г. е част от 
системата на документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното 
развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР - ДВ, 
бр.21/13.03.2020 г.) и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
развитие на община Върбица, връзките й с други общини, в съответствие с 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен район от ниво 2 
и Общия устройствен план на общината. 

2. Основната цел на ПИРО на община Върбица за периода 2021-2027 г. е стимулиране на 
устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация 
и интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, 
съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР. 

3. Описанието на предвидените мерки, проектни идеи и дейности за изпълнението им са 
включени в Програмата за реализация на ПИРО. Програмата има за задача на основата 
на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури 
вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за 
реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, 
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. Програмата 
за реатизация на ПИРО съдържа и Индикативен списък на важни за общината проекти, 



които ще се разработват и изпълняват в рамките на Програмата. 
4. С реализирането на ПИРО на община Върбица за периода 2021-2027 г., не се очакват 

неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария. На територията на Община Върбица 
няма предприятия класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, в ПИРО не се 
предвижда изграждане на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал. 

5. На основание чл.37, ал.З от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от 
същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, 
според която Плана за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027 г., няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, видове, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
33 BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, BG 0000117 
„Котленска планина“ за опазване на природните местообитания, BG 0000421 
„Преславска планина“ за опазване на природните местообитания, BG 0000393 
„Екокоридор Камчия- Емине“ за опазване на природните местообитания и BG 
0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания, тъй като: 

• предвидените с него приоритети няма да доведат до засягане на биокоридорни връзки, 
предмет на опазване в защитените зони; 

• не се очаква предвидените с Плана приоритети да доведат до намаляване числеността 
и плътността на популациите на видовете, предмет ка опазване в цитираните по- горе 
33, както и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус; 

• Плана за интегрирано развитие на Община Върбица 2021-2027 г. не предполага 
кумулиране на отрицателни въздействия върху природни местообитания, 
местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони. 

6. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидените 
дейности при прилагането на плана не се предполага трансгранично въздействие. 

 
 
 
 
 
 
 

С уважение, 
инж.МЕРДИН БАЙРЯМ 
Кмет  на Община Върбица 

 


