
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

РЕШЕНИЕ К!! ПК-О5-ЕО/2016 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 (Наредбата за
ЕО), чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС), по представената писмена документация от Община Септември по
Приложение N!!2 към чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и получено становище на РЗИ -
Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", при
прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие
върху околната среда и човешкото здраве

с възлежител. МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"
със седалище: гр. Панагюрище, пл. ,,20-ти Април" N!!13

Характеристика на Стратегията:
Стратегията се изготвя на основание Регламент (ЕС) М 130512013 на Европейския

парламент и на съвета от 17 декември 2013 година, Програма за развитие на селските
райони 2014 - 2020 г. (ПРСР); Оперативна програма" Иновации и конкурентоспособност"
2014 - 2020 г.; Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. и
Наредба М 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено
от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г.

Териториалният обхват на Стратегията включва всички населени места на общините
Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

Визията на Стратегията е: територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" -
икономически развита територия, осигуряваща заетост, социално включване, високо качество
на живот и с активна местна общност.

гр.Пазарджик, ул."Генерал Гурко" N!?З,ет.4
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34445585, e-mail: riewpz@riewpz.Qrg,web: http://www.riewpz.org



Стратегическите цели са:
• Постигане на балансирано и интегрирано икономическо развитие, осигуряващо

заетост и намаляване на бедността;
• Осигуряване на високо качество на живот и услуги за населението и развитие на

устойчив туризъм.

Приоритетите (П) и специфичните цели (СЦ) за постигане на целите на Стратегията
са:

• П 1: Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на
предприемачеството с акцент на територията на МИГ, извън строителни граници
на гр. Панагюрище, със СЦ:

о Въвеждане на иновации и технологично обновление в МСП;
о Създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

• П 2: Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на
аграрния сектор и интегриране на производството и преработката на земеделски
продукти, със СЦ:

о Подпомагане на земеделските стопанства в конкурентни за територията
отрасли - етерично - маслени култури /роза и лавандула/;

о Подпомагане на производството и преработката на специфични за
територията земеделски продукти с добавена стойност.

• П 3: Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата
активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално
включване; със СЦ:

о Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения,
работещи в подобрена среда;

о Увеличаване броя на търсещите работа и заетите лица от уязвими групи,
вкл. ромите.

• П 4: Повишаване на качеството на живот на територията; със СЦ:
о Увеличаване на инвестициите в дребна по мащаби инфраструктура в

селата;
о Подобряване на качеството и създаване на нови основни услуги за

населението.

• П 5: Идентификация на територията като атрактивна и специфична туристическа
дестинация; със СЦ:

о Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура;
о Обособяване на специфични местни туристически продукти, основани на

местната идентичност и културно наследство.

Ще се прилагат следните мерки от: ПРСР 2014 - 2020 г.: 4.1.1 "Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства", 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти", 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", 7.2
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура", 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура". Ще се прилага и мярка 21 "Съхраняване, развитие и
валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура", разработена в
съответствие на чл. 15, ал.Г, т. 3 от Наредба М 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2"Прwюгане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г.; ОПИК 2014-2020 Г.: 1.1 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", /ОПИК,
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Приоритетна ОС 1, Инвестиционен приоритет 1.11, 2.2 "Подобряване на производствения
капацитет в МСП", IОПИК, Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 2.2/; ОПРЧР
2014-2020 Г.: 1.6 "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)" IОПРЧР, Приоритетна
ОС 1, Инвестиционен приоритет 6/, 1.7 "Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените". IОПРЧР, Приоритетна ОС 1, Инвестиционен приоритет 7/,
2.1 "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите",
IОПРЧР, Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 1/, 2.2 "Активно приобщаване,
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост", IОПРЧР, Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 2/, 2.3
"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес", IОПРЧР,
Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 3/.

МОТИВИ:

1. Стратегията съответства и не влиза в противоречие с други относими стратегии,
планове и програми.

2. Мерките по Стратегията определят рамка за развитие на инвестиционни
предложения, като нивото на подробност на предвижданията съответства на нивото на
подробност на ПРСР 2014-2020 г. - мерки, към които са посочени допустимо дейности, без да
идентифицира местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия. С
изключение на мярка 21 (Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни
идентичности и местната култура), разработена в съответствие на чл. 15, ал.1, т. 3 от
Наредба N2 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие=от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., всички предвидени по Стратегията
мерки са били предмет на оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в
екологичната оценка на ПРСР 2014 - 2020 Г., съгласувана със Становище N2 ЕО 16-9/2014 г. и
екологична оценка на ОПИК 2014-2020 г., съгласувана със Становище N2 ЕО 5-4/2014 г. на
министъра на околната среда и водите. При изпълнение на проекти по мерките от ПРСР 2014 -
2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. ще се съобразяват относимите мерки и условия от Становищата
по ЕО N2 ЕО 16-9/2014 г. и ЕО 5-412014 г.

3. Въздействието на Стратегията върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. на
мерките по нея, е положително, в т.ч. по отношение на кумулативните въздействия -
идентично на оцененото въздействие на съотносимите мерки по ПРСР 2014-2020 г. Не се
очаква отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората от изпълнение на
проектните предложения по мярка 21, предвид че посочените към нея допустими дейности
(проучвания, организиране и провеждане на събития, разработване и разпространяване на
филми, информационни материали, местни празници, подготовка за извършване на
проучвания и съхранение на археологически паметници) не определят рамка за развитие на
инвестиционни предложения по Приложение N2 1 и N2 2 на зоос.

4. Прилаганите по Стратегията мерки ще допринесат за изпълнение на общностното
законодателство в областта на околната среда, относимо към конкретните проектни
предложения, които ще бъдат финансирани.

5. С реализацията на Стратегията се очаква положително въздействие върху
територията - развитие на устойчиво земеделие, повишена устойчивост на туристически
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дейности. подобрена енергийна ефективност на сектор земеделие, подобрена
конкурентоспособност на МСП, създадена висока заетост сред населението и намаляване на
бедността.

6. На територията на МИГ не са установени екологични проблеми, като не се очаква
възникване на нови такива в резултат на изпълнението на Стратегията.

7. На територията на общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово, където ще се
реализира Стратегията попадат следните защитени територии по смисъла на Закон за
защитените територии (ЗЗТ):

• Защитена местност (ЗМ) .Арамлиец'' (част) обявена за историческо място със
заповед N!! 2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена
местност със заповед N!!РД-4111О3.04.2003г. на МОСВ;

• ЗМ "Бич" обявена за историческо място със заповед N!!2194/12.12.1968 г. на
МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!! Рд_
416103.04.2003 г. на МОСВ;

• ЗМ "Венеца" обявена за историческо място със заповед N!!183/6.02.1968 г. на
МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!! рд-
419103.04.2003 г. на МОСВ;

• ЗМ "Душков пчелин" обявена за историческо място със заповед N!!183/6.02.1968
г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!! рд_
418103.04.2003 г. на МОСВ;

• ЗМ "Конско дере" обявена за историческо място със заповед N!!2194/12.12.1968
Г.на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!!РД-415 от
03.04.2003 Г.наМОСВ;

• ЗМ "Манзул" обявена за историческо място със заповед N!!РД-1120102.07.l968 г.
на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!!РД-382 от
03.04.2003 Г.наМОСВ;

• ЗМ "Оборище" обявена за историческо място с постановление N!!
1171/24.09.1951 г. на Министерски съвет, разширена със заповед N!!
256/25.02.1969 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед
N!!РД-4221О3.04.2003г на МОСВ;

• ЗМ .Латъова кория" обявена за историческо място със заповед N!! рд-
1120/02.07.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със
заповед N!!РД-3831О3.04.2003г. на МОСВ;

• ЗМ "Сивата грамада" обявена за историческо място със заповед N!!183/6.02.1968
г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със заповед N!! рд-
417103.04.2003 г. на МОСВ;

• ЗМ "Хайдушки кладенец" обявена за историческо място със заповед N!!
2194/12.12.1968 г. на МГГП и прекатегоризирана в защитена местност със
заповед РД-414/ 03.04.2003 г. на МОСВ;

• Природна забележителност (ПЗ) .Арабушка поляна" обявена със Заповед N!!
1799/1972 г. на МГОПС.

• ПЗ .Габровица" обявена със заповед N!!1799/30.06.1972г. на МГОПС;

• ПЗ "Гарванов камък" обявена със заповед N!!1799/30.06.1972 г. на МГОПС;
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• ПЗ .Герекински гьол" обявена със заповед NQ1799/30.06.1972 г. на МГОПС;

• ПЗ .Гораница" обявена със заповед NQ1799/30.06.1972 г. на МГОПС;

• ПЗ "Киселица" обявена със заповед N2 1799/30.06.1972 г. на МГОПС;

• ПЗ "Турчинов камък" обявена със заповед N2 1799/30.06.1972 г. на МГОПС

• ЗМ .Бильов рът" обявена със заповед N2 913/8.04.1972 г. на МГОПС и
прекатегоризирана в защитена местност със заповед N2 РД-406/ 03.04.2003 г. на
МОСВ;

• ЗМ "Дъбравата" обявена със заповед N2 3962/20.12.1973 г. на МГОПС и
прекатегоризирана в защитена местност със заповед Nf!РД-391103.04.2003 г. на
МОСВ;

• ЗМ .Йорданови поляни" обявена със заповед Nf!913/8.04.1972 г. на МГОПС и
прекатегоризирана в защитена местност със заповед Nf!.РД-405 от 03.04.2003 г.
наМОСВ;

• ЗМ .Новаковец и Бенковска поляна" обявена със заповед NQ913/08.04.1972 г. на
МГОПС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед Nf! РД-
421103.04.2003 г. на МОСВ.

Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово попадат изцяло или отчасти в границите на
следните защитени зони по смисъла на ЗБР:

• ЗЗ BG0002054 "Средна гора" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
Nf!РД-273/20012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.32/2012 г.);

• ЗЗ BG0001389 "Средна гора" за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от
Министерски съвет с Решение N2 РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от
23.10.2007 г.);

• ЗЗ BG0000426 "Река Луда Яна" за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от
Министерски съвет с Решение N2 122/2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.);

• ЗЗ BGOOOI039.Лопинцв" за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски
съвет с Решение N2 122/2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.).

• защитена зона BG0002054 "Средна гора" за опазване на дивите птици, обявена
със Заповед N2 РД-273/20012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ
бр.3212012г.).

• защитена зона BG0001389 "Средна гора" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени
зони, приета от Министерски съвет с Решение N2 РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ,
бр. 85 от 23.10.2007 г.)

• защитена зона BGOOOI039.Лопннцв" за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от
Министерски съвет с Решение N2 122/2007 г. (ДВ, бр.21 12007 г.).
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• защитена зона BGOOO1039 "Попинци", за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от
Министерски съвет с Решение NQ122/2007 г. (ДВ, бр.21 12007 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12,
ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС се установи следното:

• "Стратегията на ВОМР" е допустима за осъществяване при условие, че
произтичащите от нея планове, програми и проекти и инвестиционни
предложения не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени
зони, определени със заповеди по чл. 12, ал. 6 от ЗЕР;

• "Стратегията на ВОМР" е допустима за осъществяване при условия, че
произтичащите от нея планове, програми и проекти и инвестиционни
предложения не влизат в противоречие на гореописаните защитени територии,
определени по реда на ЗЗТ.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната сте
пен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е
установено, че "Стратегията на ВОМР" няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитени зони от мрежата "НАТУРА 2000".

8. Съгласно становище на РЗИ - Пазарджик няма необходимост от извършване на
екологична оценка на Стратегията.

9. Реализирането на предвижданията на Стратегията не е с трансгранично въздействие
върху околната среда.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на ЗООС и другите специални закони и подзаконови нормативни актове,
включително на релевантните условия от Становище К! ЕО 16-9/2014 г. на IIPСР 2014 - 2020 г. и
от Становище К! ЕО 5-4/2014 г. на ОПИК 2014 - 2020 г. на министъра на околиата среда и водите,
и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна
уредба.

При промяна на Стратегията, на възложителя или на някои от обстоятелствата, прн които
е бнло издадено настоящето решение, възложнтелят/новият възложител трябва да уведоми
РИОСВ-Пазарджик до 14 дни след настъпване на нзмененията.

На основание чл. 88, ал. 4 от ЗООС, решеннето за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на
издаването му не е одобрен съответния план или програма.

Решението може да бъде обжалвано по административен или съдебен ред в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния
кодекс.

20.05.2016 г.

с уважение,

6
гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" NQЗ,ет,4

Тел (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org


