
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р е д а  и в о д и т е  
Регионална инспекция по околната среда и водите - С м о л я н

РЕШЕНИЕ 
№ СМ-02-ЕО/2020г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и
програми

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 
14, ал.1, ал. 2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 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 (Наредбата за ОС), 
представената от възложителя информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и по 
чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, получено становище на Регионална здравна инспекция 
-  Кърджали и становище на БД ИБР -  Пловдив

РЕШИХ:
да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на 

Община Ардино, в обхват: ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 
00607.11.981, с цел разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по КККР 
на гр. Ардино; ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци, с цел урегулиране за обществено 
обслужващи дейности; ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино, с цел обособяване на 
площадка за загробване на умрели животни“, прилагането на който няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31, обл. Кърджали

Характеристика на плана; Съгласно представено Задание за изменение на ОУПО 
Ардино, проектът за изменение на ОУП на Община Ардино ще се реализира в следния 
обхват:

• ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 00607.11.981, с цел 
урегулирането им за разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по 
КККР на гр. Ардино, съгласно Заповед №РД-18-305 от 02.02.2018г.

Гробищен парк на гр. Ардино, за който се предприемат действия за разширение на 
площадката е разположен на север от града, западно от общински път № KRZ1005 по 
направление гр. Ардино - с. Дядовци и западно от друг гробищен парк в землището на с. 
Дядовци, представляващ ПИ с идентификационен № 24788.12.538. Съгласно данни от КККР- 
гр. Ардино, теренът представлява урбанизирана територия с определена по ОУПО Ардино 
устройствена зона „T9”. Предвид особеностите на терена (сравнително стръмен терен и 
скална геоложка почва) и установените затрудненията при извършване на погребения, 
Общински съвет - Ардино е взел Решение № 546 от 09.08.2019 г. за изменение на ОУПО и 
последващо изработване на ПУП за поземлените имоти в землището на гр. Ардино, с цел 
разширяване на съществуващия гробищен парк (ПИ с идентификационен № 00607.11.37), 
като към него се включат и имоти с идентификационни номера № 00607.11.981, 00607.11.38, 
00607.11.39 и 00607.11.40. Общата площ, предвидена за разширение на гробищния парк е 11 
324 кв.м. Предвид разположението на поземлените имоти, отредени за разширение на
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гробищен терен ПИ № 00607.11.37 - до общински път K.RZ 1005, не се предвижда 
изграждане на допълнителен транспортен достъп, а ще се използва съществуващия път в 
настоящия му габарит.

• ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци с цел урегулиране за обществено 
обслужващи дейности, съгласно Заповед №РД-18-289 от 01.02.2018г.;

С Решение № 547 от 09.08.2019 г. на Общински съвет - Ардино се допуска изменение 
на ОУП на Общината, за ПИ 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци, община Ардино за обект: 
„За Обществено обслужване”. Имотът е разположен на изток от общински път № KRZ1005 
по направление гр. Ардино - с. Дядовци, на землищната граница с гр. Ардино. Площта на 
терена, предвиден за обекта за обществено обслужване е 3335 кв.м. По общински път № 
KRZ1005 се осъществява основното движение на товари и пътници през общинския център 
гр. Ардино в северно направление. В близост до избрания за обществени обслужващи 
дейности терен съществуват и са предвидени за развитие други терени за смесени 
производствени и обслужващи дейности.

• ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино с цел обособяване на площадка за 
загробване на умрели животни, съгласно Заповед №РД-18-293/01.02.2018г.

Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Ардино попада в обхвата на чл. 
85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно разпоредбата на чл.2, 
ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредба за ЕО), подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка.

Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Ардино, не попада в границите 
на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в 
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 
разположената защитена зона е:

• BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на 
Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ат. 1 и ат.4 от ЗБР и чл. 2, ат. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС, предвиденият проект за изменение на ОУП на Община Ардино, подлежи на процедура 
по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

На основание чл.37, ат.З от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие по критериите по чл. 16 от нея, според която „Изменение 
на Общ устройствен план на Община Ардино в обхват: ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 
00607.11.39, 00607.11.40, 00607.11.981, с цел разширение на съществуващ гробищен парк в 
ПИ №00607.11.37 по КККР на гр. Ардино; ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци с цел 
урегулиране за обществено обслужващи дейности; ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино 
с цел обособяване на площадка за загробване на умрели животни“, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, 
включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи- 
Средни”.

Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с РЗИ -  
Кърджали относно изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве.

Съгласно чл.13. ал.2 от Наредбата за ЕО е проведена консултация с БД ИБР - Пловдив

М О Т И В И :

1. Така представеният план не влиза в противоречие с други местни, регионални и 
национални планове и програми.

2. Целта на проекта за изменение на ОУПО Ардино в землищата на: гр. Ардино, е. 
Дядовци и е. Млечино е да се създаде устройствен статут и се определят устройствени 
режими на поземлени имоти, за които до момента не се е предвиждала урбанизация, както 
следва: ПИ №№ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 по КККР на гр. Ардино,
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одобрена със Заповед № РД-18-305 от 02.02.2018 г.; ПИ№ 24788.12.524 по КККР на с. 
Дядовци, одобрена със Заповед № РД-18-289 от 01.02.2018г. и ПИ № 48756.2.961 по КККР на 
с. Млечино, одобрена със Заповед № РД-18-293/01.02.2018г., съобразно изложените в 
следващите точки обстоятелства и мотиви.

3. С Решения №546 от 09.08.2019г. и №547 от 09.08.2019г., Общински съвет -  Ардино, 
на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 
от ЗУТ е одобрено задание и е разрешено изработване на проект за изменение на действащия 
ОУП на община Ардино, одобрен с Решение №319 от 24.11.2017 г. на Обс -  Ардино в частта 
му за поземлени имоти с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 
00607.11.981 и ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци.

4. Орган, отговорен за одобряването на изменение на ОУП в посочения обхват е 
община Ардино.

5. С предложения план е възможно да се очертае рамка 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.

6. Гробищен парк на гр. Ардино, за който се предприемат действия за разширение на 
площадката е разположен на север от града, западно от общински път № KRZ1005 по 
направление гр. Ардино - с. Дядовци и западно от друг гробищен парк в землището на с. 
Дядовци, представляващ ПИ с идентификационен № 24788.12.538. Съгласно данни от КККР- 
гр. Ардино, теренът е ПИ с идентификатор № 00607.11.37. Представлява урбанизирана 
територия с определена по ОУПО Ардино устройствена зона „T9”. Теренът на ПИ № 
00607.11.37 е с наклон от запад към изток и в по-голямата част представлява варовикови 
скали, покрити със слаб ( около 50 см.) слой почва. Граничи в посока север-североизток с 
други поземлени имоти със сравнително по-слаб наклон. Това са поземлени имоти с 
идентификационни № № 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39 и 00607.11.40. От тях имоти 
с номера: 00607.11.39 и 00607.11.40 са частна собственост, останалите два имота са 
общинска собственост.

7. Имотът, предвиден за обществено обслужващи дейности е разположен на изток от 
общински път № KRZ1005 по направление гр. Ардино - с. Дядовци, на землищната граница с 
гр. Ардино. Площта на терена, предвиден за обекта за обществено обслужване е 3335,00 
кв.м.

8. Имотът, предвиден за „Площадка за заграбване на животни” се намира в 
непосредствена близост до шестокласен общински път (отклонение в югозападна посока от 
общински път № KRZ3020); западно от пътя по направление Курорт „Бели брези” -  
с.Млечино. По данни от КККР, имотът е разположен в местност „Вардара” - землище на 
с.Млечино. Отстои от най - близкото населено място (югозападно - с.Млечино) на 2050 м. 
Предвид обстоятелството, че посочения имот за разполагане на „Площадката за загробване 
на животни” е с площ 440 306,00 кв.м. се предвижда, след изменение на ОУП, за 
определената необходима площ за дейността да се извърши изменение на КККР на ПИ 
48756.2.961, за образуване на необходимите нови ПИ. Имотът е горска територия - 
иглолистна гора. Граничи с други горски земи и земеделски земи: гори, пасища, ливади, 
ниви. Имотът не попадат в свлачищни зони.

9. В близост няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита или 
предприятия/съоръжения класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, поради което 
не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария. Не са установени екологични проблеми от 
значение за плана.

10. При реализиране на проекта за изменение на ОУП на Община Ардино, не се очаква 
превишаване на стандарти за качеството на околната среда или пределни стойности.

11. Изменението на ОУП на Община Ардино се разработва за територия с местно 
значение, за която не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на 
плана би оказало допълнително негативно влияние.

12. Предвид характера и обхвата на частичното изменение на ОУП на Община Ардино, 
същото не би могло да се счете като изменение, което може да доведе до значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, по смисъла на чл.85, ал.2 от ЗООС.
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13. Площта, която ще бъде засегната от плана не е част от ландшафт с признат, 
национален, общностен или международен статут на зашита.

14. При стриктно спазване на екологичното законодателство и предложените от 
възложителя мерки, целящи ограничаване на предполагаемите отрицателни въздействия, с 
реализацията на плана, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда.

15. Съгласно становище на РЗИ - Кърджали с изх.№ 10-15-1/08.06.2020 г., при 
реализацията на плана, не се предвиждат дейности, които могат да доведат до значително 
въздействие върху здравния статус на населението. В писмото е посочено, част от ПИ № 
24788.12.524 по КККР на с. Дядовци, отреден за обществено обслужващи дейности, попада в 
границите на пояс II на санитарно-охранителната зона на двата шахтови кладенци, 
захранващи с питейна вода гр. Ардино, с. Правдолюб и с. Дядовци. В тази връзка, бъдещите 
инвестиционни предложения е необходимо да бъдат съобразени с изискванията на чл.10 от 
Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Изготвеният проект за изменение на 
ОУПО да бъде съгласуван с РЗИ Кърджали, съгласно цл.35 от Закона за здравето (ДВ, бр.70 
от 2004г.) и чл.8. ал.1 от Наредба №36, (ДВ, бр.63/2009г.) за условията и реда за упражняване 
на държавен здравен контрол.

16. Съгласно становище на БД ИБР -  Пловдив, въз основа на изготвен хидрогеоложки 
доклад, получено с писмо вх. №КГ1Д-11-825-(13)/17.07.2020г., е направено заключение, че за 
така предложеното изменение на Общ устройствен план на Община Ардино в горецитирания 
обхват не е необходимо извършване на екологична оценка.

17. Изменението на ОУП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, 
предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най- 
близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”.

18. Предвид местоположението и характерът на плана, няма вероятност реализацията 
му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и 
прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентносгга на мрежата 
Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена 
зона.

19. Отчитайки местоположението на изменението на ОУП в посочения обхват спрямо 
най-близко разположената защитена зона и характерът на предвидените дейности, не се 
предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, включително и 
безпокойство на видове.

20. Не се очаква реализацията на изменението на ОУП на Община Ардино в посочения 
обхват да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и 
местообитанията, в'кл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирали и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни 
предложения.

21. Засегнатите от изменението на ОУП имоти не попадат и не граничат със санитарно 
охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на 
водоизточници на минерални води, като същите се намират извън определените райони със 
значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район.

22. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са 
постъпили устно или депозирани писмено жалби, възражения, становища и сигнали срещу 
реализацията на плана.
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23. Реализирането на плана не предполага трансгранично въздействие върху околната 
среда, както и увреждане на паметници на културата.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 
Закона за опазване на околната среда вООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни 
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от „Изменение на Общ 
устройствен план на Община Ардино в обхват: ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 
00607.11.40, 00607.11.981, с цел разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по КККР 
на гр. Ардино; ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци с цел урегулиране за обществено обслужващи 
дейности; ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино с цел обособяване на площадка за загробване на 
умрели животни“, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи 
под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по 
ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, 
изисквания и мерки разписани в решението/становищсто.

На основание чл.88, ал.6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години 
от влизането му в сила не е одобрен плана.

На основание чл.88, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/или преди промяна на плана, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Смолян.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред 
съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по 
реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез РИОСВ - Смолян.

Дата: 22.07.2020г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА Г
Директор на РИОСВ-С
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