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ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

Във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми за съответствието на „План за интегрирано развитие на 

община Банско 2021-2027 г.“ с условията на решение № БД-ЕО-52/2022 г. 
 

В изпълнение на чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/, както и във връзка с Решение за преценяване 

на необходимостта от извършване на екологична оценка с № БД-ЕО-52/2022 г. на Директора 

на РИОСВ-Благоевград, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на „План 

за интегрирано развитие на община Банско 2021-2027 г.”, е изготвена настоящата обобщена 

справка, която включва анализ на: 

 

 Съответствието на ПИРО на Община Банско 2021-2027 г. с основните резултати и 

препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, 

мерките и ограниченията в решението за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО; 

 

 Съответствието ПИРО на Община Банско с обоснованата в решението за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО, алтернатива по чл.26, ал.2, т.б от Наредбата 

за ЕО за постигане целите на програмата; 

 

 Степента в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 или по чл. 14, ал.2, т.б и 7 са 

предвидени в програмата. 

 

1. По чл.29, ал.1, т.1: Съответствие на „План за интегрирано развитие на община Банско 

2021-2027 г.”, с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от 

консултациите, с условията, мерките и ограниченията в Решение № БД-ЕО-52/2022 г. на 

Директора на РИОСВ Благоевград: 

 

„План за интегрирано развитие на община Банско 2021-2027 г.” е съобразен с нормативните 

разпоредби, основните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, с 

наличните методически указания, както и приетите и действащите планове и програми, които 

са неразделна част от него. 

 

Анализирайки основните проблеми в областта на околната среда на територията на 

общината, програмата дава възможност за идентифициране на най - значимите от тях, 

предприемане на мерки в тази насока, предлагане на решения и съответните действия за 

тяхното преодоляване. 

 

Съчетанието от природни дадености, условия за практикуване на летен и зимен туризъм, 

определя община Банско като водеща туристическа дестинация от световен мащаб. 

 

В тази връзка една от целите е разумното им и екологосъобразно използване на територията 

на общината за развитие на икономическия потенциал. 

 

В обхвата на ПИРО попадат дейности, свързани с опазване на околната среда, включващи 

осигуряване добро качество на атмосферния въздух, отговарящо на нормативните изисквания 

във всички райони на общината, подобряване качеството на повърхностните и подземни 

води, мерки насочени към подобряване управлението на отпадъците на местно ниво. 
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Съгласно нормативните изисквания е осъществено информиране на заинтересованите 

физически и юридически лица за изготвянето на „План за интегрирано развитие на община 

Банско 2021-2027 г.”, чрез публикуване на съобщение на официалния сайт на Община 

Банско, както и обсъждания във фокус групи. В срока, обявен за предложения към 

изготвянето на документа, не са постъпили писмени бележки, виждания и препоръки, 

относно реализирането на екологичната политика в Община Банско. 

 

На 12.07.2022 г., на официалния сайт на общината бе публикуван изготвения проект на „План 

за интегрирано развитие на община Банско 2021-2027 г.”, с възможност през следващия един 

месец, обществеността да се запознае с проекта на плана. В срока на обществения достъп до 

програмния документ в общинска администрация няма постъпили мнения, препоръки по 

така изготвената програма, относно реализиране на екологичната политика в Община 

Банско. 
 

С Решение № БД-ЕО-52/2022 г.  компетентния орган - РИОСВ-Благоевград е преценил, че за 

„План за интегрирано развитие на община Банско 2021-2027 г.”, не е необходимо извършване 

на екологична оценка. 

 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с изх.№ П-04-

76(1)/21.09.2022 г. по смисъла на чл.13, ал.2 от Наредбата на ЕО, проектът на ПИРО не 

противоречи на целите и мерките в ПУРБ на ЗБР по 16-2021 г./ и ПУРН на г./ 

 

Съгласно становище на РЗИ-Благоевград С ИЗХ. № 10-115-1/03.10.2022 г. е представена 

достатъчно информация по отношение на планираните цели, приоритети и мерки в Проекта 

на ПИРО Банско за периода 2021- 2027 г. и не е мотивирана оценка на очаквано значително 

въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на проекта. 

 

В Решение № БД-ЕО-52/2022 г.  на Директора на РИОСВ- Благоевград за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка „План за интегрирано развитие на 

община Банско 2021-2027 г.” са поставени следните условия при прилагането на програмата: 

 

 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от 

Планът за интегрирано развитие на община Банско за периода 2021 - 2027 г., за които се 

изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и/или 

на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 

защитените зони по реда на чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях, да се 

одобряват по реда на съответния специален закон, само след произнасяне с акт за 

одобряване/съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с 

препоръките от извършените оценки, както и с условията и мерките в съответния акт. 
 

При подготовка на документация за бъдещи инвестиционни намерения и проекти, 

планове/програми, произтичащи от Проект на „План за интегрирано развитие на община 

Банско 2021-2027 г.”, за които се изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО по реда на 

глава шеста на ЗООС и/или на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на 

опазване на защитените зони по реда на чл.З1 от ЗБР и поднормативната уредба към тях, 

същата ще се одобрява по реда на съответния специален закон, само след произнасяне с акт 
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за одобряване/съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с 

препоръките от извършените оценки, както и с условията и мерките в съответният акт. 

 

 

2. Да се спазват наложените забрани и ограничения и ограничения при доказана 

необходимост в санитарно-охранителни зони съгласно Наредба № З от 16.10.2000 г. за 

условията и реда за проучване. проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.), където за I 

пояс на СОЗ е наложена забрана за всякакви дейности, различни от експлоатацията на 

водоизточника и/или съоръжението. В пояси П и III на санитарно-охранителните зони, 

се забраняват, ограничават или ограничават при необходимост дейностите, посочени в 

Приложение №1 и Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от горепосочената наредба. 

С Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване от повърхностни и подземни води и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, се 

определят условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за: 

-Питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води; 

-Питейно-битово водоснабдяване от подземни води; 

-Минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 

При бъдещо проектиране и учредяване на санитарно-охранителни зони ще бъдат спазени 

всички условия от разпоредбите на горепосочената Наредба, а именно: 

-Обхват на СОЗ; 

-Граници на СОЗ; 

-Определяне и учредяване на охранителни режими; 

-Определяне на трите пояса на СОЗ: най-вътрешен пояс I, среден пояс II и външен пояс III; 

-Достъп до трите пояса, определени допустими дейности, забрани и ограничения; 

-Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточниците на минерали води. 

 

3. Съгласно чл. 143 от Закона за водите за защита от вредното въздействие на 

водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на 

реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните 

легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; 

използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; 

съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха 

увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Съгласно чл. 143 от Закона за водите, ще бъдат спазени следните забрани за защита от 

вредно въздействие на водите: 

- няма да се допусне нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на 

реките и крайбрежните заливаеми ивици;  

- няма да се допусне намаляването на проводимостта на речните легла, включително 

чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;  
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- няма да се допусне използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и 

скални маси;  

- няма да се допусне извършването на строежи над покритите речни участъци; 

- няма да се допусне съхраняване или складиране на материали, които в значителна 

степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

4. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на 

конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по 

реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване 

на подземните води по глава осма от Закона за водите. 

Изпълнението на разпоредбите на чл.46, ал.2 ще се изпълнява при условията и по реда на 

Закона за устройство на територията, както и при спазване на изискванията за опазване на 

подземните води по глава осма от Закон за водите. 

5. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и 

водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При планиране на 

дейности, които биха могли да доведат до увеличаване в значителна степен на 

антропогенния натиск върху повърхностните и подземни води, задължително трябва да 

се предвидят мерки за ограничаване на негативното им влияние върху качеството на 

водите и за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал.1 от Закона за водите, всички води и водни обекти се 

опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото 

количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, 

запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При планиране на дейности, 

които биха могли да доведат до увеличаване в значителна степен на антропогенния натиск 

върху повърхностните и подземни води, задължително се предвиждат мерки за ограничаване 

на негативното им влияние върху качеството на водите и за недопускане на влошаването на 

състоянието на повърхностните и подземните води. 
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