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Представено от Община Крушари, уведомление за План за интегрирано развитие на Община Крушари 
І.  По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС): 
         Представените уведомления разгледани в цялост касаят План за интегрирано развитие на Община 
Крушари /2021-2027 г./,  същия попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС и за него следва да бъде 
проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  
         Плана за интегрирано развитие на Община Крушари /2021-2027 г./  е част от системата от 
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, регламентирани 
със Закона за регионалното развитие. 
         В съответствие със същия закон, ПИРО се разработва за период от 7 години и определя 
средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в 
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона. 
        По силата на Закона за регионалното развитие стратегическото планиране на регионалното 
развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и 
актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната 
територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на 
трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. 
            Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото 
развитие обхваща: 

1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 
2. интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; 
3. план за интегрирано развитие на община. 

             Същата определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината, 
осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и 
планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 
социалното и екологичното състояние на общинската територия. 
             Съгласно чл. 85. ал. 1 на ЗООС екологичната оценка е задължителна за планове и програми в 
областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на 
отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни 
богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези 
планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по 
приложения № 1 и 2. 
            Закона за регионалното развитие с планове за интегрирано развитие на общините са включени и 
в т. 9.3 от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми. 
            Предвижданията на  Плана за интегрирано развитие на Община Крушари /2021-2027 г./ 
очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на 
ЗООС, и са предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста 
от същия закон. 

В съответствие с чл. 81, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда, оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни предложения за 
строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 на ЗООС и за техните изменения 
или разширения, когато са възможни въздействия върху околната среда.  Произнасянето на 
приложимите процедури, определени с глава шеста от ЗООС, от страна на компетентните органи – 
МОСВ/РИОСВ се извършва при съобразяване на предвидените конкретни дейности и при отчитане на 
критериите, заложени в ЗООС и поднормативните актове към него. 

Във връзка с горното, за бъдещи предвиждания, касаещи плана, е необходимо да уведомите 
компетентния орган по околна среда за произнасяне по компетентност за необходимата процедура по 
глава шеста на ЗООС. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за Плана за 
интегрирано развитие на Община Крушари /2021-2027 г./ следва да бъде проведена процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.  

По силата на чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за 
издаване на решение за преценяване необходимостта от ЕО е директорът на РИОСВ-Варна.   
         Съгласно нормата на чл. 81, ал.  3 от ЗООС екологична оценка на планове и програми се 
извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният 
обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин 
възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и 
програми включват. 
 
 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 
          
         Териториалният обхват на Плана за интегрирано развитие на Община Крушари /2021-2027 г./ е 
приложим за цялата територия на община Крушари, област Добрич. 

В него попадат следните защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените 
територии: 
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- Защитена местност „Суха река“ обявена със Заповед №РД-538 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на 
Държавен вестник и промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-459 от 13.06.2014 г., 
бр. 53/2014 на Държавен вестник; 

- Природна забележителност „Александрийска гора“ обявена със Заповед No.656 от 13.09.1979 
г., бр. 79/1979 на Държавен вестник. 

          В териториалния обхват на общината попадат граници на следните защитени зони   
- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0000107 „Суха река”, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г., определени по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие; 

- Защитена зона за опазване на дивите птици  BG 0002048 “Суха река”, обявена съгласно 
Заповед №РД-853/15.11.2007г. и изменена със Заповед №РД-84/28.01.2013 г. (ДВ бр. 10/2013 
г.),  на министъра на околната среда и водите , определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 
същия закон. 

 
Съгласно чл. 31 от ЗБР и 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, за краткост “Наредбата за ОС” (приета с ПМС № 201 от 
31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., с изм. и доп.), планът подлежи и на оценка за съвместимостта със 
защитени зони чрез процедурата за преценяване необходимостта от ЕО.  

 
        Плана за интегрирано развитие на Община Крушари /2021-2027 г./ е допустим при съобразяване на 
произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с: 

- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите 
за обявяването им и с утвърдени планове за управление; 

- режимите н защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие, както и режимите, въведени с утвърдени планове за управление. 

 
   ІІІ.  Следващи процедурни стъпки, които следва да предприемете съгласно   Наредбата за ЕО   
         За да внесете писмено искане следва да имате разработен и представен План за интегрирано 
развитие на Община Крушари. 
         При положение, че такъв е разработен е необходимо да внесете писмено искане с подробно 
описание на предвидените цели и приоритети, съгласно изискванията на чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата 
за ЕО. 
         Да приложите документи удостоверяващи правото на възложител на плана. 

В характеристиката на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната 
среда, да се опишат подробно и мотивирано, всички предвиждания за плана.  

Да се предложат мерки за различните фази, както и мерки за наблюдение и контрол по 
отношение на околната среда и човешкото здраве ако се предвиждат ИП, които да окажат въздействие, 
съгласно чл. 8а, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО. 

Информацията да бъде предоставена в един екземпляр на хартиен и електронен носител.  
Към искането да се приложат:  

- Подробна информация за предвижданите дейности, приоритети, задачи и цели касаещи плана; 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса от 400 лв., съгласно чл. 1, ал. 

5, т. 4, във връзка с чл. 30, от (ПМС 136/2011г. с изм.и доп.) по сметка на РИОСВ-Варна: IBAN: 
BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: по 
преписка с вх. №08-01-7490/2020 г. 

 
 
 
 
Изпратено е писмо с указания до Община Крушари и Общински съвет Крушари. 
                                                                                            
                                                                                          /отговорено от РИОСВ на 26.11.2020 г./ 


