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Представено от Община Провадия уведомление за изработване на Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028г.  

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 

екологична оценка на планове/програми: 

Съгласно същото уведомление намерението Ви е за изработване на Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028г.  

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028г. се разработва в 

съответствие с чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 

от ЗООС. 

Съгласно изискванията на чл. 52, ал.3, т. 2 от ЗУО настоящата програма се разработва във връзка, с: 

- Приет нов Национален план за управление на отпадъците с период 2021-2028г. 

- Изтичане периода на действащата Програма за управление на отпадъци на Община Провадия, 2016-2020г. 

Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО е неразделна 

част от Програмата за опазване на околната среда на Община Провадия. 

ПУО на Община Провадия, 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. 

ПУО на Община Провадия, 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. 

ПУО на Община Провадия 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).  

ПУО на Община Провадия 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 ПУО на Община Провадия 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 носител.  

2. Към искането да се приложат:  

- Доказателство/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. № 08-01-2470/А3/2023г.; 

- ПУО на Община Провадия, за периода 2021-2028г. - на хартиен носител (съгласно чл. 8а от Наредбата за 

ЕО за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО възложителят на програмата внася писмено искане 

по образец съгласно Приложение № 4 до компетентния орган по чл. 4 - на хартиен и електронен носител). 

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 ПУО, с приложенията 

подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

В териториалния обхват на община Провадия попадат изцяло и следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии: 

- защитена местност (ЗМ) „Карстовия каньон „Голяма канара“ в землището на с. Петров дол, община 

Провадия, обявена със Заповед № 213/05.04.1979г. на КОПС; 

- ЗМ „Пробития камък – Цар-Борисовия лопен“ в землището на с. Равна, община Провадия, обявена със 

Заповед № РД-646 от 05.09.2006г., прекатегоризирана със Заповед № РД-476 от 28.05.2013г. и двете на 

министъра на околната среда и водите; 

- ЗМ „Славейкова гора“ в землището на с. Славейково, община Провадия, обявена със Заповед № РД-

308/10.04.1986г. на КОПС, прекатегоризирана със Заповед № РД-810/23.08.2002г. на министъра на околната 

среда и водите; 

- ЗМ „Снежанска кория“ в землището на с. Снежина, община Провадия, обявена със Заповед № РД-4020 от 

06.12.1963г. на КГГП към МС, прекатегоризиран със Заповед № РД-814/23.08.2002г. на министъра на околната 

среда и водите. 

На територията на община Провадия, попадат частично следните защитени зони от екологичната мрежа 

Натура 2000: 

- част от защитена зона за опазване на дивите птици „Провадийско – Роякско плато” с код BG0002038, 

определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г., с 

изм. и доп. Заповед № РД-73/28.01.2013г.  и двете заповеди на министъра на околната среда и водите; 

- част от защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Провадийско-

Роякско плато” с код BG0000104, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със 

Заповед № РД-988/10.02.2020г. на министъра на околната среда и водите.  

 

Копие от писмото с указанията са изпратени и до гл. арх. на Община Провадия. 

                                                                                                  /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./  


