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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 
Общинско управление Димитровград 
Отдел за местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда  
№ 501–70/18–14/1 
Дата: 11.06.2018 год. 
Димитровград 

А.И. 
 
Общинското управление Димитровград, Отдел за местна данъчна администрация, земеделие и 
опазване на околната среда, въз основа на член 9. ст. 1. и 2. от Закона за стратегическа оценка 
на въздействието върху околната среда („Служебен вестник РС”, № 135/04 и 88/10), във връзка 
с член 46. от Закона за планиране и строителство ("Сл. вестник на РС", № 72/2009, 81/2009 – 
кор. 64/2010 – решение на КС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – решение на КС, 50/2013 – решение 
на КС, 98/2013 – решение на КС 132/2014 и 145/2014), взема  
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

ПЛАНА НА ПОДРОБНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА КОМЛЕКСА РАБОТНА ЗОНА „БЕЛЕШ“ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

 
1. Започва се с изготвяне на стратегическа оценка на въздействието върху околната среда 

на Плана на подробно регулиране на комплекса работна зона „Белеш“ (в следния текст: 
план).  

2. В рамките на стратегическата оценка на въздействието върху околната среда ще се 
разглежда съществуващото състояние на околната среда на територията, включена в 
плана, значение и характеристика на плана, характеристики на въздействието на 
планираното съдържание на микро и макролокацията и други въпроси и проблеми с 
опазването на околната среда в унисон с критериите за определяне на възможните 
значими въздействия върху плана на околната среда, а имайки предвид планираните 
предназначения.  

3. Чрез стратегическа оценка на въздействието на плана на околната среда няма да се 
разглежда въздействието върху трансграничната природа.  

4. Относно извършената стратегическа оценка на въздействието на плана на околната 
среда ще се изготви доклад, който включва задължителните елементи определени в 
член 12. алинея 2. от Закона за стратегическа оценка на въздействието върху околната 
среда („Служебен вестник на РС”, № 135/04 и 88/10). 

 
 Задължителните елементи за стратегическа оценка са:  

 основни стратегически оценки;  
 общи и отделни цели на стратегическата оценка и избор на индикатори; 
 оценка на възможните въздействия с описание на мерките предвидени за 

намаление на негативни въздействия върху околната среда;  
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 насоки за оценка за въздействието на проекта върху околната среда 
(насоки, касесаещи се до изпълнението на плана и задължително 
изследване на въздействието на проекта върху околната среда в унисон със 
закона, който урежда оценката на въздействието върху околната среда); 

 програма за наблюдаване на състоянието в процеса на изпълнение на 
плана (мониторинг), 

 представяне на използваната методология и затрудненията в процеса на 
стратегическата оценка;  

 представяне на вземането на решения, описание на причините, решаващи 
за избора на дадения план от аспектите на разглежданите вариантни, 
решения и представяне на начините по които въпросите свързани с 
околната среда са включени в плана;  

 заключенията от подготовката на доклада за стратегическата оценка 
представени по разбираем за обществото начин;  

 други данни от значение за стратегическата оценка.  
 

 В рамките на основите на стратегическата оценка ще се установи съществуващото 
състояние и качеството на факторите на околната среда (въздух, вода, земя) в рамките на този 
план.  

 В случай на несъществуване на съответни данни, ще се извършат целеви измервания в 
унисон със закона.  

 Доклад за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда Плана на 
подробното регулиране на комплекса работна зона „Белеш“, част от документацията, която се 
представя с плана.  

5. Отговорен за подготовката на предложението на плана с доклада за сътратегическата 
оценка на въздействието на плана върху околната среда, трябва да подготви плана в 
срок на стодвадесет (120) дена от деня на подписване на договор между този, който 
подготвя плана и Община Димитровград в качеството на възлагащ орган. Средствата за 
подготвяне на доклад за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда 
на Плана на подробно регулиране на комплекса работна зона „Белеш“, са осигурени в 
бюджета на Община Димитровград. 
 

6. В процеса на подготовка на доклада за стртегическа оценка на плана, ще се осъществи 
сътрудничество с всички компетентни и заинтересовани органи и организации, които 
имат интерес в във вземане на решенията, касаещи се до опазването на околната 
среда.  
Докладът за стратегическа оценка на въздействието, ще може да се види, както и 
Предложението на плана, съгласно член 19. от Закона за стратегическа оценка върху 
околната среда („Служебен вестник на РС”, № 135/04 и 88/10) и член 50. от Закона за 
планиране и строителство ("Сл. вестник на РС", № 72/2009, 81/2009 – кор., 64/2010 – 
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решение от КС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – решение от КС, 50/2013 – решение от КС, 
98/2013 – решение от КС, 132/2014 и 145/2014) 

7. Решението се публикува в „Служебен вестник Димитровград”.  
 

Пояснение 

 Изготвянето на плана ще се основава на Решението за подготовка на трето изменение 
на Плана на подробно регулиране на комплекса работна зона „Белеш“. 

 Съгласно разпоредбите на член 5. от Закона за стратегическа оценка на въздействието 
върху околната среда („Служебен вестник на РС”, № 135/04 и 88/10), Отдел за местна данъчна 
администрация, земеделие и опазване на околната среда в процедурата по приемане на 
решението, имайки предвид; територията на плана, планираните предназначения, факта, че са 
планирани бъдещите проекти за развитие и подлежи на задължение за разработване на 
стратегическа оценка на въздействието върху околната среда, установявам че планът 
представлява рамката за одобрение на бъдещите проекти за развитие на бъдещите проекти за 
развитие на проекти и подлежи на разработване на стратегическа оценка на въздействието 
върху околната среда, в смисъл на член 5. ал.1. и 2. от Закона за стратегическа оценка на 
въздействието върху околната среда („Служебен вестник на РС”, № 135/04 и 88/10).  

 На територията, която е включена в плана, в рамките на стратегическите оценки, ще се 
разглежда съществуващото състояние на околната среда, въздействието на планираното 
съдържание върху микро и макролокацията, но няма да се обсъжда трансграничната природа 
на въздействието, имайки предвид, че изпълнението на плана не може да има отрицателно 
въздействие върху околната среда на друга държава.   

 Докладът за стратегическата оценка на въздействието на Плана на подробно 
регулиране на комплекса работна зона „Белеш“, ще съдържат елементите от член 12. алинея 2. 
от Закона за стратегическа оценка на въздействието върху околната среда („Служебен вестник 
от РС”, № 135/04 и 88/10).  

 Въз основа на посоченото, Отделът за местна данъчна администрация, земеделие и 
опазване на околната среда, Общинското управление Димитровград взе Решение като в 
диспозитива.  

ДОСТАВЯ СЕ ДО: 
1. Отдела за урбанизация, строителство и комунални и жилищни въпроси. 
2. Инспектора по опазване на околната среда 
3. Инспектора по строителство  
4. Архива 
 

ОТДЕЛ ЗА МЕСТНА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Александър Игов, с.р. 
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Въз основа на член 60. алинея 4. от Закона за земеделие ("Сл. вестник на РС", № 
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), член 78. алинея 1. точка 16. от 
Статута на община Димитровград (“Сл. вестник на град Ниш”, № 28/14 – пречистен текст, 72/15 
и 156/16 и “Сл. вестник Димитровград”, № 7/18), член 1. от Решението за определяне на орган, 
компетентен за приемане на Програма за защита, уреждане и използване на държавни  
земеделски площи в държавна собственост (“Сл. вестник Димитровград”, № 7/18), член 3. 
алинея 1. точка 10. и член 24. от Решението на Общинския изпълнителен съвет Димитровград 
(„Сл. вестник на град Ниш“, № 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 72/15 и “Сл. вестник Димитровград”, 
№ 10/18), член 66. от Правилника на Общинския изпълнителен съвет Димитровград (№ 06-
48/09-III/29 от 24.09.2009.год. и “Сл. вестник Димитровград”, № 9/18) и одобрение от 
Министерството на земеделието, лесовъдството и управлението на водите, № 320-11-
3895/2018-14 от 01.06.2018 година, Общинският изпълнителен съвет Димитровград, на сесията 
проведена на 08.06.2018 година, прие 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

ПРИЕМА СЕ Програма а за защита, уреждане и използване на държавни земеделски 
площи за 2018 година която е съставна част от заключението.  

 
 
 

Доставя се до:  
- Комисията за изготвяне на програма за защита и използване на държавни земеделски 

площи;  
- Архива 

 
 
№ 06-58/18-15/105-1  
В Димитровград,  
30.05.2018 година 
                           

ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
                                                                                            ОБЩИНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ  
                                                                                           Владица Димитров, с.р. 
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