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ИСКАНЕ 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

от Ангел Ангелов – И.Д.Кмет на Община Троян, съгласно Заповед № 731/14.06.2022 г. 

(име, фирма, длъжност) 

  

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Троян 

2021-2028 г.“ 
(наименование на плана/програмата) 

 

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон 

трето лице): 

Име: Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – кмет 

Пълен пощенски адрес: град Троян, площад „Възраждане“ № 1 

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): mayor@troyan.bg 

Лице за връзка: Соня Недялкова 

Пълен пощенски адрес: град Троян, площад „Възраждане“ № 1 

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): nedyalkova@troyan.bg. , телефон за контакти: 0888899939  

2. Обща информация за предложения план/програма 

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт 

Настоящата Програма за опазване на околната среда на община Троян 2021-2028 

г. е изготвена на основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и и указания 

за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. №48-00-

566/21.07.2021 година на МОСВ. 

Програмата за опазване на околната среда е съобразена с всички действащи към 2021 г. 

нормативни актове на територията на Р. България и ЕС; Указания; Методически 

указания за разработване на общински/регионално програми, Ръководства на МОСВ и 

други, имащи отношение към опазване на околната среда. 

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Програмата за опазване на околната среда на община Троян е разработена за периода 

2021-2028 г. в изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда. 

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, 

за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини 



Програмата за опазване на околната среда на Община Троян разглежда цялата 

територия, включена в административните граници на община Троян и в тази връзка 

има локален – общински характер. 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

В територията на община Троян попадат следните защитени зони по смисъла на Закона 

за биоразнообразието: 

BG0001493 „Централен Балкан – буфер“; 

BG0000494 „Централен Балкан“; 

BG0000618 „Видима“; 

BG0000616 „Микре“; 

BG0002109 „Васильовска планина“; 

BG0002128 „Централен Балкан - буфер“; 

BG000494 „Централен Балкан“; 

BG0002111 „Велчево“; 

BG0002088 „Микре“. 

В територията на община Троян попадат следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии: 

Национален парк „Централен Балкан“; 

Резерват „Стенето“; 

Защитена местност „Микренска усойна“; 

Природни забележителности: „Водопад Лопошница“, „Водопад Банковки скок“, 

„Водопад Бръмбар скок“, „Водопад Коман“, „Пещера Топля“. 

д) Основни цели на плана/програмата 

Стратегическа цел 

Програмата се разработва за периода 2021 - 2028 г., обхващайки всички дейности, които 

произтичат като задължение на общините по опазване на околната среда.  

Основната цел на Програмата е:  

- Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията 

на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното 

преодоляване. 

Предотвратяването на отрицателни изменения на екосистемите и ненарушаването на 

техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане 

на глобалната цел на политиката по устойчиво развитие – подобряване на качеството на 

живот и благосъстоянието. В този смисъл ПООС цели не само по-устойчива околна среда, 

но и по-добра жизнена среда и по-добро качество на живот на населението. 

 

Други специфични цели на ПООС са:  

- да формулира и открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните 

програми и стратегии;  

- да предвиди основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията 

си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове в областта на 

околната среда;  

- да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, 

национални и международни източници на финансиране;  

- да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи 

за решаване на приоритетните проблеми;  

- да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО 

и предприятията на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в 



областта на околната среда. 

 

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни 

програми, други финансови институции) 

Изработването на плана е финансирано със собствени средства от общинския бюджет. 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за 

участие на обществеността 

Процесът на разработване на общинската план/ програма за опазване на околната среда 

условно може да се раздели на три фази – предварителна подготовка, анализ на 

настоящото състояние и същинско планиране на целите и мерките за бъдеще. Съгласно 

методическите указания на МОСВ, етапите при разработване на общинската програма 

за опазване на околната среда са: 

- Предварителна подготовка  

След вземане на решение за разработване на програмата кметът назначава със заповед 

експертна работна група от общинската администрация, която да има основна 

отговорност за организация и координацията на дейностите по разработване и 

консултации с обществеността на програмата. 

- Консултации с обществеността и със заинтересованите страни в начален етап. 

Процесът на консултиране протича паралелно с изготвяне на програмата, като за 

целта още в началния етап от изготвяне на програмата общината изготви схема и 

график за консултациите и провежда консултации в процеса на изготвяне и 

финализиране на проекта на програма за опазване на околната среда. 

- Събиране на информация за изготвяне на анализите на съществуващата ситуация. 

- Анализ и оценка на съществуващата система за опазване на околната среда и 

изготвяне на прогнози. 

- Определяне на цели на Програмата и алтернатива за постигането им. 

- Разработване на подпрограми с мерки за постигане на целите и индикатори за 

измерване на напредъка. 

Този етап се фокусира върху изготвяне на подпрограмите, които включват мерките и 

действията за постигане на целите, въз основа на работата, извършена през 

предходните етапи. Едновременно с избора на конкретни мерки са определени и 

индикатори за измерване на напредъка по реализация на включените в подпрограмите 

мерки. 

- Разработване на система за мониторинг, отчет и контрол. 

В програмата за управление на отпадъците, която е неразделна част от Програмата за 

околната среда е описан планирания подход за мониторинг, контрол, отчитане и оценка 

на нейното изпълнение и за актуализация. 

- Екологична оценка и оценка на съвместимостта. 

Подготвя се необходимата информация за провеждане на процедура за преценка на 

необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите 

на опазване на защитените зони в съответствие с изискванията на Закона за опазване 

на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. 

- Приемане на общинската програма за опазване на околната среда. 



В този етап се оформя окончателният проект на програмата, като се допълва, ако се 

налага, в резултат на проведените процедури на екологична оценка и оценка на 

съвместимост и обществените консултации, и се внася от кмета в общинския съвет за 

разглеждане и приемане. Програмата се приема с решение на общинския съвет и се 

публикува на интернет страницата на общината. 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Органът, отговорен за прилагането на Плана, е Община Троян, представлявана от 

Донка Михайлова, в качеството си на Кмет на Общината. 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Общински съвет – Троян. 

5. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 

91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно 

предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и 

изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС поради 

следните основания (мотиви): 

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 

към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 към ЗООС и/или други инвестиционни предложения с 

предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият 

план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за 

бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, 

мащабност и експлоатационни условия: 

Реализацията на програмата не включва инвестиционни предложения, които да попадат 

в приложение №1 и №2 на ЗООС, или такива с негативно въздействие върху околната 

среда. Напротив, очаква се реализирането на програмата да доведе до трайни 

положителни резултати по отношение на опазването на околната среда в общината. 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране 

и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми: 

Програмата за опазване на околната среда на община Троян, за периода 2021-2028 г. е 

разработена в координация, както с национални, така и с общински програмни 

документи като са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на 

общината в сферата на управление на отпадъците. 

При разработването на Програмата за опазване на околната среда на община Троян 

следва да се използват следните нормативни актове, документи и материали: ЗООС и 

наредбите към него, Методически указания на МОСВ за разработване на 

общински/регионални програми. Програмата за опазване на околната среда да бъде 

съобразена с всички действащи към 2021 г. нормативни актове на територията на Р 

България и ЕС, Указания, Методики, Ръководства на МОСВ и други, имащи отношение 

към опазване на околната среда. 

Целите, залегнали в Програмата са в унисон с националните цели и целите издадени в 

Плана за интегрирано развитие на община Троян. 



в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено 

с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

С реализацията на Програма за опазване на околната среда на територията на Община 

Троян за периода 2021-2028 г. са отчетени общите принципи за опазване на околната 

среда като предпазни мерки и насърчаване на устойчивото развитие, техническата 

осъществимост и икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и 

въздействието върху човешкото здраве. 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

Изпълнението на заложените мерки в Програма за опазване на околната среда на 

територията на община Троян за периода 2021-2028 г. ще осигурят резултати свързани 

с настоящите проблеми по опазване на околната среда и управлението на отпадъците, 

бъдещите мероприятия за намаляване на вредните последици от човешката дейност, 

както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на изпълнение, 

начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол и превантивни дейности. 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

Разработена в съответствие с националната законодателна мярка, Програма за 

опазване на околната среда на територията на Община Троян 2021-2028 г., включва цели 

и мерки, които допринасят за постигане на националните и регионалните цели за 

развитие. 

е) наличие на алтернативи: 

Няма. 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Настоящата програма се разработва на основание чл. 79 от Закона за опазване на 

околната среда. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

За всяко конкретно предложение по плана за действие на програмата ще бъде прилаган 

реда на гл.6 от ЗООС, когато същия го изисква. 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците: 

Въздействието на програмата ще бъде положително, постоянно и дълготрайно. 

б) кумулативните въздействия: 

Не се очаква натрупване на отрицателни въздействия върху видовете и 

местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в защитените територии и зони, 

спрямо осъществените, одобрените, нереализирани до момента или планирани други 

планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения. 

в) трансграничното въздействие: 

Не се очаква. 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, 

размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, 

които е вероятно да бъдат засегнати) 

Не се очакват рискове за население или околна среда. При реализирането на мерките от 



програмата се очаква благоприятно въздействие върху околната среда. 

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 

последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 

предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 

ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС: 

Не се очакват неблагоприятни въздействия. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на 

населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Община Троян се намира в Северозападен регион от ниво 2, област Ловеч. Общината 

граници на запад с община Тетевен, на северозапад с община Угърчин, на север с община 

Ловеч, на изток с община Севлиево (област Габрово) и община Априлци и на юг с община 

Карлово и община Сопот (област Пловдив). 

Селищната мрежа на община Троян включва 22 населени места с административен 

център – гр. Троян. Изградената инфраструктура обслужва населението на общината и 

спомага за нормалното функциониране на населените места. 

Територията на общината попада в обхвата на Средна Стара планина и Средния 

Предбалкан. Нейната площ от 888,84 км² я прави втората по големина община в област 

Ловеч, като тя съставлява 21,5% от общата площ на област Ловеч. 

Северната част на общината е с типичен хълмисто-предпланински характер на релефа, 

със заоблените хълмове и с образуваните речни тераси на р. Осъм (северно от гр. Троян), 

р. Видима и някои по-малки водни течения, оградена от север с Микренските височини и 

от югозапад от Предбалканския рид Васильовска планина. 

На юг територията на общината е разположена по стръмните северни склонове на 

Стара планина и е ограничена от главното Старопланинско било. През Троянската 

седловина преминава едноименният проход. Релефът е типично планински и се 

характеризира със силно изразена разчлененост. Склоновете върху по-голямата част от 

територията са стръмни и много стръмни до урвести, а билата са остри и слабо 

заоблени. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от добре развитата и гъста 

хидрографска мрежа.  

Населението в община Троян към 31.12.2020 г. е 28 319 души. Средната гъстота на 

населението към 31.12.2020 г. е 31,9 души/ км². В селата живеят 33,3% от населението, 

а в град Троян – 66,7%. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени 

характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандартите 

за качество на околната среда или пределните стойности; интензивно земеползване): 

Програмата ще съхрани ценността и естествените характеристики на средата, ще 

запази културно-историческото наследство и качеството на околната среда добро. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

Очаква се положително въздействие върху околната среда на общината. 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ 

територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения: 

Приложени са в програмата. 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане 

на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по 



отношение на околната среда и човешкото здраве: 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 

програма за опазване на околната среда. Той определя звеното в структурата на 

общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на 

информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне 

на годишния отчет на програмата. 

7. Информация за платена такса и датата на заплащане. 

Платежно към сметката на РИОСВ Плевен, на основание чл. 1, ал 5, т. 4 от Тарифата за 

таксите, които се събират в системата на МОСВ. 

Б. Електронен носител - 1 бр. Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Троян 2021-2028 г. и приложения към нея. 

на електронна поща. неприложимо 

посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо 

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

  

Дата: 24.06.2022 г.  Възложител: ………………… 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ 

И.Д.Кмет на Община Троян, съгласно 
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