Представено от ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ уведомление за изработване на Програма за опазване
на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) за екологична оценка на планове/програми:
Съгласно представеното уведомление намерението Ви е за изработване на Програма за опазване
на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г.
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) се изготвя на основание и в съответствие с
чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, за периода 2021-2027г.
Програмата:
- е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията
на Община град Добрич, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на
адекватна политика на общината за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси;
- отчита националните рамкови документи и е разработена в условията на приемственост спрямо
предходни общински екологични документи, стопански, финансови и други проучвания за
територията на община град Добрич.
ПООС на Община град Добрич, попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал. 1 от ЗООС,
като очертава рамката на бъдещи развития на инвестиционни предложения по Приложение № 1 към
чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.
ПООС на Община град Добрич, не е включена в Приложения № 1 и 2 на ЗООС, поради което не
е предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от същия
закон.
Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич, попада в обхвата на чл. 85,
ал. 1 и 2 от ЗООС, както и в Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежи на преценяване на
необходимостта от екологична оценка (ЕО).
ПООС на Община град Добрич е във връзка и с писменото искане на възложителя по чл. 91, ал. 2
от ЗООС.
Предвид писменото искане на възложителя и гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за ЕО за ПООС, следва да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта
от извършване на ЕО.
Компетентния орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от ЕО е директорът
на РИОСВ-Варна.
1. За целта е необходимо да внесете писмено искане по образец съгласно Приложение № 4 до
компетентния орган с подробно описание, съгласно изискванията на чл. 8а от Наредбата за ЕО.
Информацията да бъде предоставена в един екземпляр на хартиен и в един на електронен
носител.
2. Към искането да се приложат:
2.1 Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 400 лв.,
съгласно чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (Приета с
ПМС 136/2011г., с изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC:
SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: по преписка, с вх. № 08-01-4325/2022г.
2.2 ПООС на Община град Добрич, за периода 2021-2027г.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
На основание чл. 31, ал. 1 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 (Обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с
изм. и доп.) разглежданата ПООС, подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на
опазване на защитените зони (ЗЗ).
Част от територията на Общината предмет на ПООС попада в ЗЗ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, определена съгласно
изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020г. на министъра
на околната среда и водите.
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от
Наредбата за ОС, се констатира, че реализацията на предвидените в ПООС, за периода 2021-2027г.,
на Община град Добрич дейности не противоречат на режима на ЗЗ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река” с код BG0000107, определена със заповедта за
обявяването й.
Копие от писмото с указания са изпратени и до гл. арх. на Община Добрич.
/отговорено от РИОСВ на 31.05.2022 г./
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