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Обобщена справка 
по чл. 29, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване  

на екологична оценка на планове и програми 
 

за съответствието на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ на МИГ ХАРМАНЛИ за периода 2016 г–2020 г.  

с решението за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО 

 

В синхрон с изискванията на Наредбата за ЕО настоящата справка включва анализ на: 

1. Съответствието на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

Харманли за периода 2016 – 2020 г. (СВОМР) с основните резултати и препоръки от 

документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в 

Решение № ХА-2ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково, съдържащо преценка да не се 

извършва ЕО; 

2. Степента, в която мерките по чл. 14, ал. 2, т. 4 и 5 на Наредбата за ЕО са предвидени в 

СВОМР. 

а именно: 

По т. 1 

В процеса на ЕО на СВОМР не са провеждани консултации от страна на Възложителя, 

понеже те са свързани с изготвянето на доклад за ЕО, част от процеса по ЕО, докато 

компетентният орган е преценил със свое Решение № ХА-2 ЕО/2016 г. да не се извършва ЕО. 

Такива консултациите обаче са проведени и предвидени в синхрон с нормативните изисквания 

при изготвянето на СВОМР чрез активен контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни, 

приложен като ръководен принцип във всички дейности от обхвата на стратегията. В периода 

на нейното изготвяне при широко обществено участие са проследени характеристиките на 

територията, идентифицирани са проблемите и потенциалите, формулирани са стратегическите 

предложения и са положени основите за споделено реализиране на СВОМР. Приложен е 

„консултативен подход” при обсъждане на основните постановки на стратегията, чиито 

резултати в последствие са залегнали в СВОМР, видно от действията съпровождащи процеса на 

изготвяне на  стратегията , представени по-долу: 

30 декември 2015 г. – Работна среща, свързана с консултиране подготовката на СВОМР. 

Беше обсъдена организацията за изпълнението на договора, за избраната методология на 

работа, за конкретните стъпки, които обхващат всеки вид дейност, описана в графика на 

дейностите. По време на срещата се направи разпределение на отговорностите между 

разработващия екип, експертите и представителите на заинтересованите страни. Бяха 

предоставени от експертите анкетни формуляри за извършване на  анализ на силните и слабите 

страни на територията на тема: „Социално – икономически характеристики на община 

Харманли”. Представените резултатите от работата и обсъждането на мнения, препоръки и 

предложения са използвани при разработването на стратегията. 

15 януари 2016 г. – Информационна среща, проведена в населени места от територията 

на МИГ Харманли, на която са обобщени резултатите от набраната информация, направен е 

коментар по изпълнението на Стратегия за местно развитие за периода 2007 – 2013г. 

Представени бяха етапите по изготвяне на новата СВОМР. Обсъдена е и разпределена по 



   

 

 

 

 
ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 
 

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ” 
 

п.к. 6450, гр. Харманли,   ул. “Петко Каравелов” №2 , тел./факс: 0373 8 20 80 

e-mail: mig.harmanli@gmail.com          www.mig-harmanli.org 
     

  Стр. 2 от 4 
 

заинтересовани страни анкета с въпроси, относно състоянието и перспективите за развитие на 

територията. Обсъдени бяха със заинтересованите лица очакванията за следващия планов 

период. Формираха се мисия и визия на стратегията, в условията на активна комуникация 

между екипа на МИГ, експертите и заинтересованите страни. 

12 февруари 2016 г. – Информационна среща,  на която са обобщени резултатите от 

набраната информация, направен е коментар по изпълнението на Стратегия за местно развитие 

за периода 2007 – 2013г. Представени бяха етапите по изготвяне на новата СВОМР. Обсъдена е 

и разпределена по заинтересовани страни анкета с въпроси, относно състоянието и 

перспективите за развитие на територията. Обсъдени бяха със заинтересованите лица 

очакванията за следващия планов период. Формираха се мисия и визия на стратегията, в 

условията на активна комуникация между екипа на МИГ, експертите и заинтересованите 

страни. 

24 февруари 2016г. Информационна среща,  на която са обобщени резултатите от 

набраната информация, направен е коментар по изпълнението на Стратегия за местно развитие 

за периода 2007 – 2013г. Представени бяха етапите по изготвяне на новата СВОМР. Обсъдена е 

и разпределена по заинтересовани страни анкета с въпроси, относно състоянието и 

перспективите за развитие на територията. Обсъдени бяха със заинтересованите лица 

очакванията за следващия планов период. Формираха се мисия и визия на стратегията, в 

условията на активна комуникация между екипа на МИГ, експертите и заинтересованите 

страни. 

16 март 2016г. Информационна конференция, на която се представиха резултатите от 

социално икономическия анализ на територията. Представи се обобщения SWOT анализ.  

Представени бяха основната цел на СВОМР, специфичните цели и приоритетите към тях. 

Представена беше нормативно определената структура на стратегията, като се обсъди 

съдържанието и изискванията за различните раздели в нея. Направи се и предварително 

представяне на мерките, формирали се въз основа на направеното анкетно проучване. 

На 11 април 2016г. се проведе информационна среща за консултиране на стратегията с 

местната общност. Представи се проект на СВОМР, като се дискутираха стратегическа рамка, 

цели, приоритети, потребности на територията и потенциални проектни идеи; мерки, критерии 

за оценка, финансово разпределение на средствата по мерки. Потенциални кандидати по всички 

мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които имат намерение да 

кандидатстват с проектните си предложения през програмния период 2014-2020 година. 

На 25 април, 26 април и 27 април 2016г. се проведоха три броя обществени обсъждания 

на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Представи се 

разработената СВОМР, като се дискутираха цели, приоритети, потребности на територията, 

мерки, критерии за оценка, финансово разпределение на средствата по мерки, индикатори за 

мониторинг и проверки. Допълни се база данни от потенциални кандидати по всички мерки от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които имат намерение да кандидатстват 

с проектните си предложения през програмния период 2014-2020 година. 

Описаните действия сочат, че стратегията   е формулирана съвместно с множество 

представители на заинтересованите страни от територията, чрез проведена серия от 

информационни срещи, на които са проведени публични дискусии. Паралелно е организирано 

анкетирането на всички заинтересовани страни, идентифицирани в процеса на разработване на 

стратегията. За целта са използвани специално разработени анкетни форми. Проведени са 

срещи с представители на общината, училищни настоятелства, обучителни институции, 
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училища и детски градини,  читалища и НПО в областта на културата, музеи, социални служби, 

екологични отдели, НПО в социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства, 

търговски дружества, бизнес асоциации, земеделски производители, горски стопани, 

кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, търговски дружества в сферата на 

търговията, занаятчии и техните сдружения за формиране на   обществено мнение относно 

визията, стратегическите цели и приоритети на СВОМР.  

Формирано е позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция в процеса на 

проведените консултации, отразена изцяло в СВОМР. 

В Решение № ХА-2 ЕО/2016 г. не са поставени ограничения и не са включени мерки. 

Поставени са следните условия за изпълнение: 

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

стратегията за водено от общностите местно развитие, попадащи в обхвата на 

Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под 

разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост 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, изискванията и мерките, 

разписани в решението/становището. 

 
Решение № ХА-2 ЕО/2016 г. не освобождава, а потвърждава задължението, че 

инвестиционните предложения подлежат на оценка за съвместимост 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, изискванията и мерките, разписани в решението/становището при 

реализацията на бъдещи инвестиционни предложения в обхвата на СВОМР, когато попадат в 

обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под 

разпоредбите на чл.31 от ЗБР. 

Тези условия касаят изисквания, заложени в цитираните нормативни актове и това свое 

задължение Възложителят ще изпълни изцяло съгласно разпоредбите на действащото 

законодателство. 

Решение № ХА-2 ЕО/ 2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка на СВОМР на МИГ Харманли, не отменя задълженията на възложителя за 

изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони 

и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба. 

При изменение/актуализация на СВОМР, промяна във възложителя или някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 

възложител ще уведоми своевременно РИОСВ-Хасково. 

По т. 2. 

В Решение № ХА-2 ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково не са посочени мерки 

по чл. 14, ал. 2, т. 4 и 5 на Наредбата за ЕО. 

Не е представен анализ по т. 2 на ал. 1 на чл. 29 предвид факта, че с Решение № ХА-2 

ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково е извършена преценка да не се извършва ЕО, 

следователно процедурата не включва издаване на становище по ЕО. 
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В заключение, с представения анализ се констатира, че СВОМР съответства на 

основните резултати и препоръки от документацията по ЕО. При изготвянето му са взети под 

внимание и са отразени резултатите от проведените консултации. СВОМР е в съответствие и с 

условията, поставени в Решение № ХА-2 ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково. 

 


