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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към обява за възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА 
ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
за  

изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА 

МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“. 

 

 

 

1. Изпълнителят следва да изготви екологичната част на Общия устройствен план на 

Община Смолян, както и оценка за съвместимост/оценка за степента на въздействие на Общия 

устройствен план върху защитени зони съгласно чл.31 от Закона за биологичнота разнообразие, 

като приложение под формата на доклад, който да бъде неразделна част от екологичната оценка. 

2. Целите на екологичната оценка са да интегрира предвижданията на дългосрочно 

устойчиво устройствено развитие на територията на Община Смолян в обхвата на Общия 

устройствен план на Община Смолян по отношение на околната среда в процеса на развитие като 

цяло и да въведе принципа на устойчиво развитие в съответствие с чл. 3 и чл. 9 от Закона за 

опазване на околната среда, да идентифицира, опише и оцени по подходящ начин възможните 

въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които Общия устройствен план 

предвижда върху компонентите на околната среда, да обезпечи превантивен контрол по 

отношение на опазване на околната среда и защита здравето на хората. 

3. Екологична оценка на Общия устройствен план на община Смолян се извършва 

едновременно с изготвянето му, като се съобразява с етапите на изработването му и се вземат 

предвид неговите цели, териториалния обхват и степента на подробност, така че да се 

идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на 

инвестиционните предложения, които този план включва. 

4. Екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и 

одобряване на Общия устройствен план на община Смолян. 

5. Екологичната оценка е част от Общия устройствен план на Община Смолян, но 

подлежи на самостоятелно приемане от страна на възложителя 
1
. 

                                                 
1
 Общите устройствени планове, възложени по Закона за устройство на територията, подлежат на 

задължителна екологична оценка, като съгласно чл.125, ал.7 от Закона за устройство на 

територията екологичната оценка е част от устройствения план. В този смисъл екологичната 

оценка не се възлага като самостоятелен доклад, а като част от Общия устройствен план на 

община Смолян, но ще подлежи на самостоятелно одобрение от страна на възложителя с оглед 

относително самостоятелния характер на дейността и спецификите ѝ. 
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6. Процедурни етапи - последователност: 

6.1. Уведомяване на компетентния орган за определяне на приложимата процедура по 

екологична оценка. 

6.2. Преценяване на необходимостта за екологична оценка. 

6.3. Определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка. 

6.4. Изготвяне на доклад за екологична оценка. 

6.5. Провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от Общия устройствен план на община Смолян. 

6.6. Отразяване на резултатите от консултациите по доклада за екологична оценка. 

6.7. Издаване на становище по екологична оценка. 

6.8. Наблюдение и контрол при прилагането на Общия устройствен план на община 

Смолян. 

7. Действията по изпълнение се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата 

за изготвяне и одобряване на Общия устройствен план на община Смолян, при спазване на 

следните условия: екологичната оценка се извършва едновременно с изготвянето на плана и 

становището по него; документацията, която се изисква за извършване на екологичната оценка, 

може да се допълва съобразно съответния специален закон за плана. 

8. Екип „Екологична оценка“ /Екип „ЕО“/: 

8.1. Докладът за екологична оценка/екологичната част на плана се разработва от колектив 

от експерти с ръководител, за които се прилагат изискванията на възложителя и действащата 

нормативна уредба, в това число изискванията съгласно чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Забележка: По смисъла на чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми екологичната част на плана се възлага за 

разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител, всеки от които следва 

да: 1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, а 

именно: да е българско или чуждестранно физическо лице, което притежава образователно-

квалификационна степен „магистър“. 2. познава изискванията на действащата българска и 

европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценката по чл. 81, ал. 1 

от Закона за опазване на околната среда се позовава и съобразява с тези изисквания и с 

приложими методически документи; 3. не е лично заинтересуван от реализацията на плана. 

8.2. Изпълнителят и членовете на екипа му при работата си се ръководят от принципите за 

предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно 

действащите в страната норми за качество на околната среда. 

8.3. Отговорности: 

8.3.1. Експертите отговарят за пълнотата, достоверността, обективността и качеството на 

разработените от тях раздели 
2
 на доклада за екологична оценка и на даденото от тях заключение 

по смисъла на чл. 83, ал. 5 от  Закона за опазване на околната среда. 

                                                 
2
 Раздели/елементи на екологичната оценка (ЕО): 

1. Качество на атмосферния въздух. 

2. Климатични фактори. 

3. Вредни физични фактори: 3.1. шум; 3.2. вибрации; 3.3. вредни лъчения. 

4. Води: 4.1. повърхностни; 4.2. подземни. 

5. Опасни вещества. 

6. Отпадъци, в т. ч.: 6.1. битови, производствени и строителни; 6.2. опасни отпадъци. 

 7. Радиоактивни отпадъци. 

 8. Земни недра: 8.1. геоложка среда; 8.2. подземни природни богатства. 

 9. Почви. 

10. Ландшафт и природни обекти. 

11. Архитектурно и археологическо наследство и културно-историческо наследство. 

12. Растителен свят. 

13. Животински свят. 
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8.3.2. Ръководителят на колектива е отговорен за: съобразяването със схема, предложена 

от възложителя, за съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на 

екологичната оценка, в т. ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за плана на 

доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по 

околна среда, и на доклада за екологична оценка/екологичната част; пълнотата и достоверността 

на използваната информация за екологична оценка и избора на методи за екологична оценка; 

отразяването на резултатите от консултациите; обективността на заключението в доклада за 

екологична оценка/екологичната част на плана и предложените мерки, в т. ч. за съобразяване със 

заключения и мерки в доклада за оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от 

компетентния орган по околна среда; качеството на цялостния доклад за екологична оценка. 

8.4. Когато настъпят вреди поради неизпълнение на задълженията им, експертите и 

ръководителят носят отговорност в пълен размер. 

9. Докладът за екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на 

подробност на Общия устройствен план на община Смолян и използваните методи за оценка. 

10. Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, който включва: 

10.1. Съдържателна част съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на 

околната среда, в това число: 

- Описанието на съдържанието на основните цели на Общия устройствен план на община 

Смолян и връзката с други съотносими планове и програми. 

- Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без 

прилагането на Общия устройствен план на община Смолян. 

- Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително 

засегнати. 

- Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към 

Общия устройствен план на община Смолян, включително отнасящите се до райони с 

особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. 

- Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи 

отношение към Общия устройствен план на община Смолян, и начинът, по който тези цели и 

всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на Общия 

устройствен план на община Смолян. 

- Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично 

разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични 

фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да 

включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици. 

- Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на Общия устройствен 

план на община Смолян върху околната среда. 

- Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на 

екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това 

информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау. 

- Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на 

Общия устройствен план на община Смолян. 

- Нетехническо резюме на екологичната оценка – като отделно самостоятелно приложение към 

доклада за ЕО се оформя нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не 

по-малък от 10 на сто от обема на доклада, като освен текстовата част резюмето съдържа 

необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми). 

                                                                                                                                                                         

14. Въздействия върху човека: 14.1. социална и социално-икономическа оценка; 14.2. здравна 

оценка. 

15. Моделиране на въздействието върху околната среда. 

16. Други съобразно конкретните потребности. 
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10.2. Резултати от консултациите по заданието за обхват и съдържание. 

10.3. Списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза 

на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани. 

10.4. Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за екологична оценка, в 

който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада. 

10.5. Декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. 

10.6. Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и 

предложения, както и за начина на отразяването им, както и описание на мотивирано приетите 

или неприетите бележки, препоръки или предложения с приложени документи (протоколи, 

становища, анкети др.) за резултатите от консултациите. 

10.7. Приложения. 

11. Докладът за ЕО трябва да включва информация, която може да бъде изисквана 

основателно, като се имат предвид: съвременните познания и методи на оценка; съдържанието и 

детайлността на плана; етапът, на който е планът в процеса на одобряване; извършените оценки 

на друго ниво на планиране, които имат отношение към предвижданията в плана. 

12. В териториалния обхват на Община Смолян попадат части от защитени зони от 

екологична мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Видно от писмо с изх. 

№КПД – 14-239-(5)/20.06.2013 г. от РИОСВ - Смолян, съгласно чл.36 , ал.3 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, е извършена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие. Установено е, че Общият 

устройствен план има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

описаните защитени зони. В тази връзка като неразделна част от екологичната оценка, съгласно 

чл. 34, ал. 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, следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на Общия 

устройствен план на Община Смолян върху предмета и целите на посочените защитени зони.  

13. Оценката за степента на въздействие на Общия устройствен план на Община Смолян 

върху предмета и целите на защитените зони следва да се определи по критериите на чл. 22 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 и 

трябва да бъде структурирана под формата на доклад съгласно изискванията на чл.23, ал.2 от 

горецитираната наредба и писмо с изх. №КПД – 14-239-(5)/20.06.2013 г. от РИОСВ Смолян. 

14. Екип „Оценка за съвместимост“ /Екип „ОС“/:  

14.1. Оценката за степента на въздействие следва да се изготви от колектив от експерти, за 

които се прилагат изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. 

14.2. Екипът „Оценка за съвместимост“ включва колектив от експерти с опит в областта 

на опазване на местообитанията и/или видовете, отговарящи на изискванията съгласно чл.31, 

ал.21 от Закона за биологичното разнообразие (чл.9, ал.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), като освен това най-малко 1 

/един/ от експертите следва да е и с образование по някоя от специалностите в професионално 

направление „биологически науки“ или еквивалентно. 

Забележка: По смисъла на чл.31, ал.21 от Закона за биологичното разнообразие и чл.9, 

ал.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 оценката на степента на въздействие на плана върху природните 

местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона, се 

възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на 

местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от 
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специалностите в професионално направление „биологически науки“.  Експертите също така 

трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да имат завършено висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър"; 2. да имат трудов стаж по съответната 

специалност най-малко 2 години; 3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или 

експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или 

екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в 

приложения № 1 и 2 към Закона за биологичното разнообразие; 4. да познават действащото 

българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при 

работата си по оценките по чл. 7, т. 4 от наредбата да се позовават и съобразяват с тези 

изисквания и с наличните методически документи; 5. да не са лично заинтересувани от 

реализацията на плана - обект на процедурата по оценка за съвместимост; 6. да не са свързани 

лица по смисъла на Търговския закон с възложителя; 7. да не се намират с възложителя или с 

компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното 

безпристрастие. 

15. Изпълнителят  следва да подготви и представи на възложителя проект на уведомление 

по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, към което да приложи изискуемата информация в цифров вид в подходящ 

формат с цел определяне на местоположението предвижданията на плана спрямо защитените 

зони /ако е изискуемо и приложимо/. 

16. Изпълнителят предоставя цялостна техническа и експертна помощ на възложителя при 

организирането на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които 

има вероятност да бъдат засегнати от плана през различните фази на подготовката му, съответно 

на екологичната оценка. 

17. Консултациите се провеждат по схема, която се разработва с цялостната техническа и 

експертна помощ на изпълнителя, като схемата следва да включва и информация за начина на 

съвместяване процеса на планиране и основните етапи на екологичната оценка, в т. ч. за 

взаимодействие на различните екипи по изпълнение на общия устройствен план в цялост. 

Схемата се консултира с РИОСВ – Смолян, като в нея се включват и предвидените начини за 

провеждане на консултациите и общественото обсъждане. 

18. Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват 

и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния 

административен акт, с който планът се одобрява. 

19. Възложителят възлага на изпълнителя изготвянето на задание за определяне на 

съдържанието и обхвата на оценката, по което провежда консултации със: 

19.1. РИОСВ - Смолян. 

19.2. Съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за 

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

съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве. 

19.3. Другите специализирани ведомства и заинтересованата общественост съгласно 

схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. 

20. Консултациите и общественото обсъждане се осъществяват при изискванията и 

условията на чл.20 и 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми.  

21. Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени 

други алтернативи, мнения или предложения към плана или когато след консултациите настъпят 

изменения в проекта на плана, възложителят възлага допълване на доклада за ЕО или преценява 

необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново 

обществено обсъждане.  

22. Резултатите от консултациите се отразяват в доклада за екологична оценка и се вземат 

предвид в становището на директора на РИОСВ – Смолян. 
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23. Екологичната оценка на Общия устройствен план на община Смолян завършва със 
становище или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда (Директора на РИОСВ – Смолян).  

24. Становището или решението се издава след провеждане на изискващата се процедура 
и се основава на цялата документация, изготвена или изискана в хода на проведената процедура, 
включително при отчитане на резултатите от обществените консултации. 

25. Изпълнителят подпомага възложителя при изготвяне и окомплектоване на 
документите за искане за издаване на становище по екологична оценка. 

26. Изпълнителят предоставя цялостна експертна помощ на възложителя за спазване на 
дадените указания в законово определения срок, когато искането за издаване на становище по 
екологична оценка не е оформено или комплектувано съобразно изискванията, както и когато 
при внасяне на искането за издаване на становище по екологична оценка компетентният орган 
установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация относно предмета и 
целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от 
представената от възложителя информация в приложения към доклада за екологична оценка 
доклад за оценка на степента на въздействие. 

27. Когато комисията / експертният екологичен съвет при прегледа на документацията за 
издаване на становището по екологична оценка установи, че предоставената информация е 
непълна, неточна или че съществуват съмнения относно достоверността и/или актуалността й, 
изпълнителят предоставя цялостна експертна помощ на възложителя за представяне в определен 
срок на допълнената и/или преработената информация. 

28. Изпълнителят извършва допълнение и/или преработване на информацията 
/документацията и при депозиране на писмено мотивирано становище от съответния 
специализиран орган по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми за наличие на пропуски по представените в доклада за 
екологична оценка анализи и оценка на предполагаемото въздействие и степента на риска за 
човешкото здраве въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на 
здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите. 

29. Изпълнителят носи отговорност, ако в резултат на неизпълнение на задълженията му 
процедурата по екологична оценка бъде прекратена, в това число и поради непредставяне на 
изисканата допълнена и/или преработена информация. 

30. Изпълнителят предоставя цялостна експертна помощ на възложителя при изпълнение 
на задълженията му по чл.29 и 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми. 

31. Влязлото в сила становище или решение е задължително условие за последващото 
одобряване на Общия устройствен план на община Смолян.  

32. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на 
община Смолян, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, 
мерки и ограничения. 
 
Съгласувал:  
/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Зам.-кмет : …………………… 

/инж. Мариана Цекова/ 
 

Изготвили: 
/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Директор на дирекция „УТиОС”“ :…………………… 

/инж. Йордан Щонов/ 
 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Директор на дирекция „ПНО”“ :…………………… 

/Любомир Равелов/ 
 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД/ 

Гл. експерт в дирекция „СИиОС: …………………… 

                               /инж. Диана Калайджиева/ 


