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Въведение

Настоящото Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка /ЕО/ на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на основание чл.124а от ЗУТ: ПРЗ при
прилагане на чл.16 ал.1; ПУР при прилагане на чл.16 ал.7 и ПП за част от землището
на с.Горни Окол, община Самоков се разработва на основание чл.19а от Наредба за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.57 от
2004г., изм. и доп.) и писмо на РИОСВ-София с изх.№08-00-10469/05.08.2016г.
Настоящото задание е изготвено от експертите, на които е възложено разработването на
доклада за ЕО на плана.
1. Информация за възложителя на плана

Пълен пощенски адрес: 2000 гр. Самоков, ул. „ Македония ” № 34
Телефон, факс, електронна поща: тел: 0722 66662, вътр.427
Лице за връзка: арх. Надежда Клинчева – гл. архитект.
2. Основни цели и задачи на плана

Като правило, Подробния устройствен план принадлежи към нивото на подробното
устройствено планиране, което е последното ниво на устройствено планиране преди
инвестиционното проектиране и създава градоустройствената основа за него.
Степента на подробност на предвижданията му се определя от задължителното съдържание на проектната документация, което е регламентирано в Наредба № 8 на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Плановете по чл. 16 (ал. 1 до 6) от ЗУТ са вид устройствен инструмент за ново
урбанизиране на неурегулирани територии или на такива, с неприложена първа регулация.
С тях се урегулират поземлените имоти, като се отреждат УПИ и линейни обекти – улици,
алеи и др. Осигуряват се регулационно необходимите УПИ за обекти, публична
собственост:
- за общите мрежи и съоръжения на непосредствено обслужващата техническа
инфраструктура (комуникации и транспорт в т.ч.),
- за обекти на социалната инфраструктура (образователна, здравна и пр.),
-

за озеленени площи като част от обща зелена система.

За осъществяване на тези предвиждания, с влизането в сила на плана по чл. 16 от ЗУТ,
собствениците на поземлени имоти прехвърлят в полза на общината идеална част от
площта на своите ПИ, включени в плана, но не повече от 25 на сто от съответния имот.
С Плана ще се определят:
 функционално-планировъчната и устройствена структура на територията;
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 режим на устройство, който включва предназначение, мерки и специфични
изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие;
 режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер - държавна
и общинска собственост;
 разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
връзките им с тези в съседните територии;
 терени със специфични природни, ландшафтни, културно-исторически и др.
характеристики и конкретните превантивни мерки, режим и начин на устройство, защита,
интегриране и ползване;
 конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и горските
територии и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и терени, в т.ч. на
гори, културно-исторически ценности и др.;
 границите на териториите с ограничителен режим.
За всеки от поземлените имоти, включени в подробния устройствен план от вида ПРЗ, се
определят:
 регулационни граници, точното предназначение, номера на УПИ, номерата на
регулационните квартали, в които попадат;
 конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;
 максималната плътност на застрояване;
 максималната интензивност на застрояване;
 минималната свободна площ;
 минималната задължително озеленена площ;
 начинът и характерът на застрояване;
 линиите на застрояване.
С ПУП от вида ПП съгласно чл. 59 и от ЗУТ, като устройствена основа за строителство за
обектите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии се определят
предназначение, режим, трасета, площи и граници на необходимата за реализацията им
площ.

Основна цел на Подробния устройствен план за част от землището на с. Горни Окол е да
създаде оптимални устройствени условия и предпоставки за позитивно социалноикономическо и пространствено развитие и създаване на качествено нова инфраструктура
за отдих, спорт и туризъм и среда за живот на населението на с. Горни Окол в близка и подалечна перспектива.
Тази цел ще бъде постигната при отчитане на:
- характеристиките, проблемите и нуждите на местните човешки и природни
ресурси и тяхното ефективно интегриране в бъдещата нова структура,
- привличане на ползватели и създаване предпоставки за нови работни места;
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- демографски ръст и подобряване на икономическите показатели на селото и
общината като цяло.
Чрез прилагане на чл. 16 от ЗУТ, новият ПУП ще може да осигури оптимална
устройствена (пространствена и функционална) структура за бъдещо изграждане при
избягване на необходимостта от отчуждаване и заплащане на обезщетения за осигуряване
на необходимата земя за присъщата публична инфраструктура.
В условията на пазарно стопанство и редуциран общински бюджет, този ред за
изработване на ПУП дава по-добра възможност за опазване, изграждане и повишаване
качествата на жизнената среда.

Задачите, които трябва да бъдат решени с оглед постигане на основната цел на плана са:
- развитие и усъвършенстване на социалната инфраструктура, в нейните
разнообразни форми;
- развитие и усъвършенстване на рекреативната инфраструктура, като се
използват наличните екоресурси и се създадат нови, в обхвата на разглежданата
територия;
- доразвиване и изграждане на благоустройствената инфраструктура;
- създаване на благоприятни условия за привличане на допълнителни чужди
инвестиции чрез подходяща структурно-функционална организация на пространствата;
- осигуряване на оптимални екологични условия с оглед съхраняване на
биоразнообразието.
Планът се разработва за част от землището на с. Горни Окол, върху територия с обща
площ 257,4 ха.
В Програмата за развитие на туризма в община Самоков до 2020 г, село Горни Окол
попада в туристическа зона „Язовир Искър“ и се определя с профил спорт, еко- и селски
туризъм, в т.ч. водни спортове и риболов, с високи нива на посещаемост. Контингентът на
обслужваните туристи ще бъде основно от населението на град София и гости от чужбина.
3. Характеристика на засегнатата територия

Територията, предмет на планиране, притежава следните основни характеристики:

• местоположение – Софийска област, община Самоков, землище на с. Горни Окол,
югоизточни склонове на Плана планина, в границите на санитарно-охранителен пояс III
на яз. Искър;
• релеф – средно-планински релеф, представен от полегати склонове, заоблени била
и долини; ср надморска височина на с. Горни Окол – 995м;
• неблагоприятни физико-геоложки явления – няма;
• площ – 257,4 ha;
• начин на трайно ползване – ниви, ливади и изоставени пасища;

• население – 193 д. в с. Горни Окол по преброяване от 2013г., 189д. по ГРАО
03.2015г.;
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• климат – умерено-континентален, прохладно лято и студена и продължителна
зима; значителен период на снегозадържане, разнообразен ветрови пренос; нисък
относителен дял на тихо време (38%);
• повърхностни води – основната отводнителна артерия в територията, предмет на
планиране е р. Вуйна река (наричана още Околска река), ляв приток на р.Искър, която
води началото си от Плана планина; реката е със снежно-дъждовно подхранване и
непостоянен отток;
• подземни води – проучваният район е слабо водообилен; водоносните хоризонти
са с незначителни ресурси от пресни подземни води;
• язовири – в близост, но извън проектната територия, се намира яз. Искър;
• минерални води – няма;
• почви – разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и други
почвообразуващи условия; преобладаващи са кафяви горски почви; канелени горски
почви и алувиално-ливадни почви с различен почвен профили и почвено плодородие;
• растителност – с ограничен дендрологичен състав, спорадично разположена
дървесна растителност, представена от бук, дъб, бял бор, смърч и черен бор, повсеместно
срещащи се храстови групи, представени от лесно разпространяващи се видове-къпина,
глог, смрика, щипка; относителния дял на съществуващите дървесни видове е
незначителен спрямо откритите пространства, заети от тревна или храстова растителност;
• икономика – няма развити производствени отрасли;
• земеделски територии – заемат 90.3% от планираната територия;
• селско стопанство – представено е от растениевъдство – добив на зърнени
култури, зеленчуци, плодове, овощарство; животновъдство – под оптималния си
капацитет и възможности;
• полезни изкопаеми – няма;
• горски фонд – заемат около 9.1% от територията, предмет на планиране;
изпълняват средообразуващи функции;
• отдих и туризъм – значителен потенциал; оскъдна туристическа инфраструктура;
• транспортно-комуникационна мрежа – добре развита, представена от
републикански и общински пътища;
• акустична и радиационна обстановка – в нормите;
• водоснабдяване – населените места са водоснабдени; мрежата е амортизирана с
налични сериозни загуби на вода;
• канализация – няма изградена;
• защитени територии – в границите и в близост до обхвата на устройствения план
няма територии или обекти, поставени под защита по смисъла на Закона за защитените
територии;
• защитени зони – в обхвата на ПУП и в близост до него няма ЗЗ; в землището на
село Горни Окол попада защитена зона от Натура 2000 „Плана“ с код BG0001307 за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е на около
4000м. отстояние по въздушна линия от ПУП.
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Фиг.№1 Обхват на ПУП-ПРЗ и ПП
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4. Въздействие върху компонентите на околната среда
4.1 Въздействие върху атмосферния въздух

По отношение на съществуващото състояние, съдържанието на вредни вещества в
атмосферния въздух в района се определя от експозицията и въздействието на следните
източници:

 емисии от неподвижни точкови източници – битово отопление в населеното
място; въздействието се определя като незначително; концентрации, близо до граничните
стойности могат да се наблюдават само при неблагоприятни метеорологични условия и
затруднена дифузия на замърсителите;

 емисии от подвижни точкови източници – генерират се от автомобилния
транспорт от пътя с. Долни Около-с. Горни Окол, който е с много ниска натовареност.

С ПУП ще се създаде възможност да се определят съответните проекти за рехабилитация,
реконструкции и създаване на нови пътища, което ще доведе до по-добро обслужване на
територията и намаляване на емисиите във въздуха от транспорта, а така също и на
шумовите емисии.
Устройствени зони, предвидени с предварителния проект на плана са както следва:
• зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона ;
• жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност;
• жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване;
• зона с конкретно предназначение за спорт и атракции - за голф;
• за паркове и озеленяване; допуска се само застрояване, обслужващо основната
функция;
• зона за спорт и атракции в рамките на зони за паркове в отдалечени територии.
При експлоатацията на обектите, предвидени с Плана, източници на неблагоприятно
въздействие върху въздуха не се очакват. Най-добрата алтернатива за отопление е
газифициране, за което съществуват технически възможности.
Изискването на Плановото задание на ПУП – да се предвиди значително озеленяване в
границите на планираната територия, се определя като положителен елемент по
отношение на климата и качествата на атмосферния въздух.
4.2 Въздействие върху повърхностните води

Основната отводнителна артерия в територията, предмет на планиране е р. Вуйна река
(наричана още Околска река), ляв приток на р. Искър, която води началото си от Плана
планина. Реката е със снежно-дъждовно подхранване и непостоянен отток.
Водоснабдяването в района понастоящем се осъществя от две водоснабдителни системи.
Водоснабдителна система „Горни Окол“ и „Долни Окол“ се експлоатира от районното
ВиК дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София. Системата
представлява група от седем каптирани извора с общ дебит около 0,8 л/с или 16 хил.м3/г и
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пет напорни резервоара с общ обем от 191 м3. Водоизточниците са с променлив дебит,
влияещ се от климатичните условия. Водоснабдителната система на селата е строена в
периода 1963-1972г.
Поради обстоятелството, че през последните години дебита на водоизточниците е крайно
недостатъчен за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението община
Самоков изгражда допълнително водоснабдяване с. Горни Окол чрез връзка с водопровода
Рила - София, който се стопанисва от „Софийска вода” АД. Допълнителното
водоснабдяване се осъществява чрез водовземна шахта, от където водата се подава
гравитачно към черпателен резервоар (с обем 100 м3) към помпена станция с дебит 12,5 л/с
и напор 96 метра. От там водата се тласка в преходен резервоар с обем 25 м3, разположен
на възвишението „Рачов камък“, където се прекъсва напора от помпената станция и водата
продължава гравитачно до разпределителна шахта, от която се подава вода съответно за
напорните резервоари на с. Горни Окол с обем 300м3 и на с. Долни Окол с обем 150 м3.
Водата се обеззаразява в помпената станция с натриев хипохлорид, който се подава с
дозаторна помпа в тласкателния водопровод.
В с. Горни Окол няма изградена канализационна мрежа. Отпадните води се заустват в
попивни и/или изгребни ями. В селото е изграден единичен канализационен клон, който
отвежда отпадъчните води от сградите с обществено-обслужващо предназначение и се
зауства в р. Околска река.
ПУП следва да предвиди изцяло нова канализационна система и ЛПСОВ, която да реши
проблема с отпадъчните води на новите устройствени зони, а при техническа възможност
– и на населеното място. Проектът предвижда битовите отпадъчни води чрез тръбна
мрежа и сградни канализационни отклонения да се транспортират до вход ЛПСОВ за
всяка устройствена зона; след пречистване до степен, отговаряща на изискванията за
приемника, пречистените отпадъчни води се заустват в близки дерета; повърхностните
дъждовни води се провеждат чрез комбинирани отводнителни съоръжения до най-ниските
точки според вертикалната планировка на бъдещите улици в обхвата на ПУП.
С предварителния проект на плана се предвижда сключена водопроводна мрежа;
водоснабдяването на обектите ще се извърши от новопроектиран напорен водоем с
изчислен обем от 1500 м3, съхраняващ регулиращ, противопожарен и авариен обем
питейна вода; предвижда се да се осигури гравитачно подаване на питейната вода до
всички консуматори с необходимия напор според нормативните изисквания. За водоема е
предвиден защитен санитарен пояс и пътен достъп за обслужване и поддръжка.
С предвидената канализационна мрежа и ЛПСОВ за всяка устройствена зона,
въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, дълготрайно и при ефективна
експлоатация – незначително.
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По отношение подземните води, съгласно хидрогеоложката подялба на страната,
разглежданата територия се отнася към най-западните части на Средногорския район от
т.нар. „Междинна хидрогеоложка област”. Границата на този район преминава по южния
контур на Самоков-Палакарийската котловина.
Районът, предмет на устройствено планиране, в хидрогеоложки аспект се характеризира
като слабо водообилен, а водоносните хоризонти са с незначителни ресурси от пресни
подземни води.
В обхвата на планираната територия няма водоизточници с учредени санитарноохранителни зони около тях.
Цялата планирана територия попада в Санитарно охранителна зона пояс ІІІ около
повърхностния водоизточник за питейно-битово водоснабдяване яз. Искър. По тази
причина, предвижданията на Плана следва да се съобразят със Заповед №РД577/08.09.2008 г. на Министъра на МОСВ.

Вероятните въздействия, свързани с този компонент произлизат от ниската водобилност
на този район и вероятните трудности, свързани с гарантирането на необходимите
количества питейна вода за нуждите на обекта. При условие, че не се допускат аварийни
разливи, повреди в канализационната система или пропуски в работата на ПСОВ, не се
очаква негативно въздействие върху подземните води.
Съгласно становище на БДДР с изх.№1875/08.07.2016г. инвестиционните намерения в
обхвата на плана са допустими от гледна точка на постигане на целите на околната среда и
мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ.
4.3 Въздействие върху земите, почвите и земните недра

Въздействието върху земите, почвите и земните недра от планираното развитие на
територията ще се изразява в:
 промяна предназначението на земята – въздействието е постоянно;
 генериране на земни и скални маси – въздействието е неизбежно, краткотрайно,
управляемо;
 физическо нарушаване на почвите – само в границите на конкретните
строителни петна;
 изкопи за фундаменти – неизбежно, постоянно, незначително, териториално
ограничено въздействие.
4.4 Въздействие върху единични и групови паметници на културата

Съгласно справка от Исторически музей - Самоков, в землището на с. Горни Окол са
идентифицирани 7 обекта, както следва.:
 късноантична крепост в м. „Градище“;
 селище с площ над 5 дка в м. „Градище“, късна Античност;
 селище с площ над 5 дка в м. „Киечица“, Късноримска епоха;
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 могилен некропол в м. „Мулежова могила“, включващ четири единични могили;
 единични могили - 3 бр.
По време на специализирано археологическо издирване, поръчано за целите на ПУП, са
регистрирани три нови обекта – два археологически и един исторически. Двата
археологически обекти представляват недвижими културни ценности с национално
значение:
-

-

обект № 1 - селищен обект от късния неолит (втора половина на VI хил. пр.
Хр.), Възрожденски период с. Горни Окол; локализира върху терасиран
склон със западно/югозападно изложение, непосредствено до съвременното
селище с предполагаемата площ около 22-23 дка;
обект №2 – надгробна могила слабо изразена на терен; разположена върху
билото на височината Мулежова могила.

обект №3 – каменен оброчен кръст - локализира на около 40 м югоизточно
от билото на възвишението Женската могила.

Необходимо е планът да предложи подходяща социализация и охранни режими за тези
обекти.
4.5 Въздействие върху биологичното разнообразие

В границите и в близост до обхвата на устройствения план няма територии или обекти,
поставени под защита по смисъла на Закона за защитените територии.
Не се предвиждат устройствени зони в обхвата на защитена зона „Плана“ или в близост до
нея. Защитената зона е разположена на около 3 км северно и на около 4,1 км
северозападно по права линия от територията, предмет на ПУП. Защитена зона BG0000617
„Река Палакария“ за опазване на природните местообитания е разположена на 3,7 км
югозападно от територията, предмет на устройствено планиране.

Предвижданията на Плана няма да окажат отрицателно въздействие върху предмета и
целите на опазване (природни местообитания, популации и местообитания на видове) в
защитените зони „Плана“ и „Река Палакария“, поради следните мотиви:
 планираните устройствени зони не попадат в границите на защитените зони и са
значително отдалечени от тях;
 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да
окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и
местообитания на видове, предмет на опазване в зоните;
 не се очаква косвено влияние върху популации на видове, както по отношение
на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментации;
 не се очаква безпокойство на видовете от бозайната фауна и орнитофауната.
 не се очаква кумулативен ефект.
Изискването към Плана за висок относителен дял на озеленените и благоустроени площи,
представлява позитивен елемент по отношение качествата на околната среда.
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4.6 Въздействие върху акустиката на средата

В рамките на ПУП не се предвиждат източници на наднормено шумово замърсяване,
което произлиза и от зададената с Плановото задание основна цел на Плана – да осигури
оптимални устройствени условия и предпоставки за позитивно социално-икономическо и
пространствено развитие и изграждане на качествено нова инфраструктура за отдих, спорт
и туризъм и среда за живот на населението на с. Горни Окол в близка и по-далечна
перспектива.

Въздействие върху акустиката на средата се очаква само от новопроектираната пътна
мрежа, местата за паркиране и спортните и търговски обекти, всички с нормативно
обозначени нива на шум. Планът предвижда 3 независими транспортни подхода.
Предвижда се нов път, който осигурява връзката с действащия регулационен план на село
Горни Окол. Втора транспортна връзка, която осигурява подход чрез съществуваща
урегулирана улица от с. Горни Окол и нова връзка с пътя, свързващ селата Долни и Горни
Окол, която ще представлява основният подход, позволяващ да не се натоварва излишно с
автомобилно движение уличната мрежа в селото. По отношение на паркирането, планът
предвижда един многоетажен паркинг в обслужващата устройствена зона и паркоместа в
границите на съответния имот.
4.7 Въздействие от антропогенни процеси, различни видове отпадъци
По отношение на антропогенните процеси, те се проявяват както като резултат от
съществуващата пространствена и функционална организация на територията.
Понастоящем няма антропогенно присъствие в обхвата на планираната територия.

В процеса на строителство се очаква генериране основно на строителни отпадъци, а по
време на експлоатацията – основно битови и растителни отпадъци, които подлежат на
екологосъобразно управление.

В обхвата на Плана не се предвижда ситуиране на депа за депониране на отпадъци
/строителни, битови, растителни и друг вид отпадъци/. Събирането, транспортирането и
депонирането на събраните отпадъци ще се извършва съгласно Програмата за
управление на отпадъците в община Самоков.
4.8 Въздействие върху хората и тяхното здраве
Заложените в Плановото задание изисквания към ПУП не съдържат предпоставки за
неблагоприятно въздействие върху хората и компонентите на околната среда.
Предвижданията на плана ще са насочени към осигуряване на етапност при усвояването
на територията, така, че да се гарантират подходящи условия за изграждане и ползване и
за обитаване, спорт, отдих, рекреация и обслужване.
Известно неблагоприятно въздействие върху хората е възможно да окаже евентуален
наднормен шум от различни видове дейности по време на строителството на
новопредвидените обекти. Шумовите нива от транспортната техника и машини по време
на строителството са типични за периода, но те са присъщи и заедно с това времеви и
пространствено ограничени.
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При експлоатацията не се очаква неблагоприятно въздействие върху хората, предвид
основната функция на територията – за обитаване, отдих, спорт и рекреация. Вероятно, в
условията на активно ползване, уличната мрежа и паркинги ще бъдат съответно линейни и
точкови източници на шум. Точното определяне на въздействието и набелязването на
мерките за защита са предмет на конкретно проектиране за всеки отделен случай
/инвестиционен проект/, базирано на местоположението, функцията и капацитета на
съответния обект.
Съгласно становище на РЗИ-Софийска област с изх.№13-81-103/05.08.2016г. реализацията
на ПУП няма да окаже възникване на здравен риск за населението на община Самоков.
4.9 Трансграничен характер на въздействието
Подробният устройствен план за част от територията на община Самоков не предполага
трансграничен характер на въздействие.
5. Изисквания към обхвата и съдържанието на Екологичната оценка

Съгласно изискванията на чл.86 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/,
Екологичната оценка /ЕО/ включва информация, съответстваща на степента на
подробност на плана и използваните методи за оценка.
Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва изискванията на чл.17,
ал.1, т.1-7 от Наредбата за ЕО.
Съгласно изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС, докладът за екологична оценка
задължително съдържа:
1. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други
съотносими планове и програми.
2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално
развитие без прилагането на плана.
3. Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати.
4. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към плана, включително отнасящите се до райони с особено екологично
значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие.
5. Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана.
6. 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.
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7. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху
околната среда.
8. 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.
9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на
прилагането на плана.
Съгласно писмо на РИОСВ-София, изх.№08-00-10469/05.08.2016г., изискванията към
обхвата на екологичната оценка са както следва:
 екологичната оценка да съдържа най-малко информацията по чл.86, ал.3 на ЗООС,
в съответствие със степента на детайлност на предвижданията на плановете;
 да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни
последици от предвидените дейности в обхвата на ПУП;
 да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на околната
среда без прилагането на плана /нулева алтернатива/;
 да се направи подробен анализ и оценка на потенциалния ефекти риска за здравето
на хората, в т.ч.:
- характеристика на засегнатите територии и на очакваните въздействия по
отношение на човешкото здраве при прилагането на ПУП, в т.ч. на
евентуалното въздействие върху качеството на водите, предназначени за
питейно-битови цели и други фактори на жизнената среда;
- при необходимост да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятни последствия от
осъществяването на ПУП върху човешкото здраве.
 при анализа на предлаганите териториални възможности и условия за реализиране
на инвестиционната инициатива, да се направи оценка на транспортната
достъпност и инфраструктурна обезпеченост (водоснабдяване, канализация,
електрифициране, отопление);
 да се даде информация за зони и/или обекти със специфичен хигиенноохранителен статут в обхвата на ПУП и при наличие на такива да се оцени
евентуалното въздействие върху тях, съобразно действащите хигиенни норми и
изисквания;
 при анализа на ландшафта да се направи оценка и прогноза за състоянието на
ландшафта, промените в неговата структура и функционално предназначение в
резултат от увеличаване на антропогенното влияние;
 да се оцени въздействието от предвиденото „натоварване на околната среда“ от
активно населяване на територията, включително и увеличаване на интензивността
на автомобилния транспорт, върху екологичните характеристики на средата;
 да се оцени евентуално засягане на обекти на КИН при реализацията на плана;
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да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните въздействия от прилагането на ПУП върху
околната среда и за предотвратяване и редуциране на предполагаемите негативни
здравни въздействия. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на
очакваните положителни резултати от прилагането им;
да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на
въздействията върху околната среда при прилагането на ПУП, със срокове,
отговорници, измерими индикатори с периодика, мерна единица и орган,
отговорен за наблюдение и контрол;
да се ползват указания и методики за стратегическа екологична оценка,
публикувани на интернет-страницата на Европейската комисия и на интернетстраницата на МОСВ.

Съгласно цитираното писмо, становището на РИОСВ–София е, че предвижданията на
ПУП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природните
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони, поради което е преценено да не се извършва оценка въздействие на ПУП върху
предмета и целите на опазване защитени зони.
Мотивите за това решение са следните:
1. Реализирането на свързаните с ПУП-ПРЗ и ПП дейности няма да доведе до
намаляване числеността на популациите на видове, представляващи предмет на
опазване в защитени зони, т.к. предвидените дейности ще се реализират извън
защитени зони;
2. Реализирането на ИП в обхвата на плановете не засяга директно защитени зони
„Плана“ (BG001307) и „Река Палакария“ (BG0000617), в резултат на което не се
очаква загуба на площи промяна в структурата и функциите на всички природни
местообитания в защитените зони;
3. Съгласно модела на потенциалните територии с подходящи местообитания,
позволяващи съществуването на вида Кафява мечка (Ursus arctos) в България,
разработен към одобрения от МОСВ през 2008г. план за действие за опазване на
кафявата мечка в България, обхватът на ПУП-ПРЗ и ПП попада частично в
местообитания със слаба степен на пригодност;
4. Съгласно Модел на потенциалните територии с подходящи местообитания,
позволяващи съществуването на мечката в България, разработен към План за
действие на кафявата мечка от Zlatanova, D. V. Racheva, W.Fremuth (2009) и
Златанова, Д. (2010), обектът на ПУП-ПРЗ и ПП попада почти изцяло в клас 7
(няма присъствие на вида), като малка част от обекта попада и в класове 5 и 6
(местообитание с ниско качество и се избягва от него).
Съгласно действащото законодателство и на база изискванията на РИОСВ-София,
следващите действия, които трябва да бъдат предприети за провеждане на процедурата по
ЕО са както следва:
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 да се изготви схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересовани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от
реализирането на ПУП;
 Възложителят и/или експертите, на които е възложено изработването на ЕО да
изготвят заданието на обхвата и съдържанието на ЕО при съобразяване на
изискванията на РИОСВ-София;
 Изготвените схема за провеждане на консултации и задание да се представят в
РИОСВ-София за провеждане на консултации във връзка с разпоредбите на чл.19,
ал.3 и чл.19а, т.1 от Наредбата за ЕО;
 Едновременно с действията по предходната точка, заданието за обхват и
съдържание на оценката следва да се представи и на РЗИ-Софийска област,
БДУВДР, ИАГ, Областна дирекция „Земеделие“ София област, и други, по
преценка на Възложителя.

6. Предложение за обхват и съдържание на Екологичната оценка
Въведение

Описват се основните характеристики на плана в следния ред:
Информация за възложителя – име, пълен пощенски адрес, лице за връзка, телефон,
факс, електронен адрес;
Обща информация за плана:
а) основание за изготвяне на плана – нормативен или административен акт;
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана;
в) териториален обхват;
г) елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - описание;
д) финансиране на плана (държавен и/или общински бюджет, международни
програми, финансови институции, други);
ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на изискване за обществено
обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
з) орган, отговорен за прилагането на плана - пълен пощенски адрес, лице за връзка,
телефон, факс, електронен адрес.
1. Описание на основните цели на плана, връзки с други планове и програми
1.1 Основни цели на ПУП – извършва се описание на основните цели на плана, както и
на подцелите и предвидените задачи за постигане на поставените цели на плана, така,
както са описани в обяснителната записка към него.
1.2 Връзка с други планове и програми – в този раздел на ЕО следва да се направи
анализ и се установят връзките на ПУП с Програма за развитие на селските райони 201416
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2020, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Национална стратегия за
развитие и управление на водния сектор, Национална стратегия за интегрирано развитие
на инфраструктурата на РБ, Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници до 2020г.; Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014-2020; Областна стратегия за развитие на област София за периода 2014-2020;
Общински план за развитие на община Самоков-програмен период 2014-2020; Програма за
опазване на околната среда на община Самоков, План за управление на речните басейни в
басейновия район, План за управление на риска от наводнения и др., свързани с предмета
и целите на ПУП.
2. Цели на опазването на околната среда от национално и международно значение

На внимание в този раздел на ЕО се поставят 6-те национални стратегически цели,
посочени в Национална стратегия за околна среда /2009-2018г./ и Националният план за
действие, както следва:
 намаляване и предотвратяване на последиците от изменение на климата и чиста
енергия;
 осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода;
 по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот;
 насърчаване на устойчиво потребление и производство;
 ограничаване и спиране загубата на биологично разнообразие;
 формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и
съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена
информация и мониторинг за околната среда и изпълнение на ангажиментите на
България за разрешаване на глобалните екологични проблеми.
3. Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица – в табличен вид се
представя справка за проведените консултации и за изразените в тях мнения и
предложения, както и за начина на отразяването им в ЕО, като се описват приетите и/или
неприети бележки, препоръките и/или предложенията и отразяването им в ЕО. Към
доклада се прилагат копия от документите, представящи резултатите от проведените
консултации – протоколи, становища, анкети, жалби, писма и др.
Консултациите и общественото обсъждане на предвижданията на ПУП и ЕО към него,
следва да се проведат на база изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ преди внасянето им в
Експертен Съвет по Устройство на Територията.
Във връзка с изискванията на чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.19а от Наредбата за извършване на
екологична оценка, съгласуването на проекта за ПУП-ПРЗ и ПП със заинтересованите
централни и териториални администрации и ведомства, а при необходимост – и със
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда
на чл.121, ал.2 от ЗУТ.
При необходимост, в процеса на разработването на ЕО могат да се подготвят писма,
съдържащи резюме на предвижданията на плана, с цел подпомагане определянето на
17
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обхвата и съдържанието на ЕО до следните ведомства: РИОСВ-София, Басейнова
дирекция за управление на водите ДР с център Плевен, РЗИ-Софийска област, Областна
дирекция „Земеделие“ и др., резултатите, от които следва да бъдат отразени в ЕО.
4. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без
прилагането на плана
Анализът на съществуващото състояние и оценката на въздействие върху околната среда
от предвижданията на плана се извършва за съответния аспект на текущото състояние на
компонента/фактора на околната среда и вероятните значителни въздействия върху тях в
резултат от предвижданията на плана.
Базирано на изискванията на чл.4 и чл.5 от ЗООС, анализът на компонентите на околната
среда се извършва в определена последователност, която гарантира извършването на
цялостен анализ и оценка на характера и качествата на компонентите и факторите на
околната среда.
Съгласно съществуващата методическа и нормативна база, на оценка подлежат
климатични фактори, качество на атмосферния въздух, повърхностни води, земи и почви,
земни недра, подземни води, ландшафт, флора, фауна, защитени територии и зони,
отпадъци, опасни вещества, вредни физични фактори, недвижимото културно наследство,
материални активи, санитарно-охранителни и хигиенно-защитни зони, население и
човешко здраве и връзките между тях, като се преценяват възможностите (потенциала) на
околната среда да поеме прогнозните въздействия.
Анализът и оценката на компонентите и факторите на околната среда се извършва в
следната последователност:
4.1 Териториален обхват, местоположение, обща характеристика – предмет на анализ
в този раздел са териториалния обхват, местоположението, структурата на територията и
характера на земеползване – земеделски земи, горски фонд, селищна мрежа, недвижимо
културно наследство, зони за отдих и туризъм, защитени зони и територии, транспортна и
техническа инфраструктура, водоизточници със СОЗ и водни площи, нарушени територии
и такива, замърсени с отпадъци и територии със специално, друго и смесено
предназначение; към ЕО се прилагат Опорен план и схеми, съгласно изискванията на
действащата нормативна уредба и прието Задание за разработване на ПУП, както следва:
o Проект за Подробен устройствен план с обем и съдържание съгласно
изискванията на Наредба №8;
o Баланс на територията, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове;
o Схеми за комуникационно-транспортни и инженерни мрежи /пътна мрежа,
водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, газоснабдяване и др./ по
преценка на екипа, разработващ оценката.
Сродните по характер графични материали могат да се обединяват в общи схеми или в
сборна схема в мащаб, позволяващ ясен графичен израз.
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4.2 Климатични фактори и атмосферен въздух

4.2.1 Климатични фактори – описват се и се анализират данните от съществуващи
метеорологични станции, разположени на територията или в близост до границите на
планираната територия, като при липса на такива данни се правят необходимите
интерполации и експертни оценки; извършва се анализ се характеризират основните
климатични елементи с акцент върху тези, представляващи ограничител или стимулатор
за развитие на различни функции на тази част от територията на общината; акцентира се
върху влиянието на съседните планински части, биоклиматичните условия, условията за
развитие на спортни и възстановителни занимания и тези, стимулиращи разсейването на
вредни вещества във въздуха.
4.2.2 Атмосферен въздух – извършва се оценка на качествата на атмосферния въздух по
налични данни, коментират се основните източници на замърсяване на атмосферния
въздух, като се разграничават тези с линеен и/или точков характер, постоянни и
епизодично действащи, въздушни и наземни, подвижни и стационарни и др.; формулират
се изводи относно съществуващото състояние на атмосферния въздух.
Като източници на информация следва да се ползват Програма за опазване на околната
среда на общината по чл.79 от ЗООС, Общински план за развитие 2014-2020, както и
собствени източници, проучвания и експертни оценки. Актуални данни да (при
необходимост) следва да бъдат изискани от РИОСВ-София по реда на Закона за достъп до
обществена информация.
4.3 Повърхностни води – характеризират се преминаващите през планираната територия
реки, притоците към тях, изкуствени водоеми, тяхното предназначение и състояние и др.;
анализират се качествените характеристики на водите, начините и условията на
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води; за всеки елемент на
аспекта - водоползване, водоснабдяване, отпадъчни води /канализация и наличие на
ПСОВ/, качествено състояние на повърхностните води и се извършва съответното
описание. При наличие на проблемни замърсявания, в зависимост от източниците на
замърсяване-селищни или от производствени инсталации, се извеждат мерки, които се
отразяват в предварителната фаза на ПУП.
Като източник на информация следва да се ползва ПУРБ 2010-2015 в Дунавски район,
публикуваният проект на ПУРБ 2016-2021, Плана за управление на риска от наводнения
/ПУРН/, както и други специализирани източници, даващи информация за състоянието на
повърхностните водни тела. Препоръчително е да се проведат консултации с ВиК по
отношение съществуващите водоизточници, състоянието на водопроводната и
канализационна мрежа и др.
Информация относно наличието на СОЗ около водоизточници може да бъде получена и от
Басейнова дирекция.
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4.4 Земи и почви – земите се анализират в качеството им на приемник на съществуващи
функции, характер и степен на изграденост, базирано на съществуващият баланс на
територията /съществуващо земеползване/ и като ресурс, приемник на предвижданията на
плана; почвената покривка се анализира по видове почви с техните характеристики;
анализира се наличието на нарушени, замърсени и/или увредени земи; прави се анализ на
типа на почвите и тяхното състояние; извършва се обобщаваща оценка за съществуващото
състояние на този компонент.
Източници на информация за състоянието на почвите могат да бъдат както годишните
доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-София, така и специализирани
разработки, посветени на изследване на почвените типове.
4.5 Земни недра и подземни води – от съществено значение в този раздел е оценката за
възможността на земната основа да приеме евентуално бъдещо антропогенно натоварване
и намеса; инженерно-геоложките условия, наличието и характера на ползване на подземни
природни богатства, наличието на физикогеоложки процеси и явления, сеизмичност,
естествени и експлоатационни ресурси на подземните води и ниво на залягането им,
изградени водовземни съоръжения и др.п., свързани с проучвания компонент. По
отношение на подземните води е препоръчително да се разгледат повърхностните водни
тела, подземни водни тила и зони за защита на водите.
Информация по този компонент може да бъде получена от БДДР, от Регистър на
разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства, от Национална служба
Гражданска защита, Геозащита и др.
4.6 Ландшафт – в този раздел се извършва характеристика и анализ на принадлежността
на проучваната територия към основните типове ландшафт, извършва се определяне на
структурата и устойчивостта им към антропогенно натоварване, възможностите за
миграция на замърсители, определят се основните степени на устойчивост на ландшафта,
поемната им способност за различни типове дейности; представянето на съществуващото
състояние завършва с обобщена оценка за състоянието на компонента ландшафт според
степента на устойчивост към антропогенно натоварване.
4.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони – анализира се общото състояние на
този аспект, вкл. зелените площи за обществено ползване в населеното място; задачите на
ЕО са да се даде представа за наличностите, характера и качествата на елементите на
проучваният компонент, вкл. и за наличието на видове от Приложение № 3 и №4 от ЗБР.
Информация за растителния и животински свят на територията на общината може да бъде
намерена в Годишни доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-София, в ОПРР
2014-2020 както и в интернет-страницата на РИОСВ.
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4.8. Отпадъци и опасни вещества

4.8.1 Отпадъци – предмет на анализ в тази част на ЕО е съществуващото състояние (на
база данни от Общинска програма за управление на отпадъците) относно вид и количества
на генерираните отпадъци - битови, строителни, производствени, опасни, начин на
събиране и третиране в т.ч. и на специфични отпадъчни потоци; място на генериране,
третиране, оползотворяване, обезвреждане (в т.ч. депониране) и др.
4.8.2 Опасни вещества – Описва се наличието на действащи предприятия или
съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на
Глава седма от ЗООС, разположени в близост до територията, предмет на планиране.
Като източник на информация следва да се ползва информация от РИОСВ-София или
Публичен регистър за издадените разрешителни по чл.104, ал.1 и на отказите по чл. 112б,
ал.1 и ал.2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
за ограничаване на последствията от тях.
4.9 Вредни физични фактори – анализира се съществуващото състояние по отношение на
източниците на шум, вибрации, ел-магнитни полета, фонова и антропогенна радиация,
топлинно замърсяване и др.; определя се местоположението, характера и степента на
въздействие на различните източници, сравнени с граничните допустими стойности на
шумови нива за различни територии; прави се оценка за доминиращите за общината и
населените места видове вредни физични фактори.
Като информационна база следва да се ползват Годишните доклади за състоянието на
околната среда, изготвени от РИОСВ, докладите, изготвени от РЗИ, както и
специализирани проучвания и конкретни изследвания.
4.10 Недвижимо културно наследство – анализира се наличието на регистрираните
обекти на културата /археологически, исторически, архитектурни/ и изискванията към
устройството на територията от позициите на опазването на околната среда.
Информация за наличието и характера на НКН може да се получи от НИНКН и
Регионален исторически музей, както и от доклади от нарочни археологически
изследвания в обхвата на ПУП.
4.11 Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут – предмет на оценка
в този раздел са Санитарно-охранителните зони около водоизточници и други обекти,
изискващи хигиенни отстояния от населени места и зони за защита; необходимо да се даде
информация за съществуване на зони и обекти със специфичен здравно-хигиенен статут и
при наличие на такива, да се оцени евентуалното им въздействие, съобразно действащите
хигиенни норми и изисквания.
4.12 Материални активи – предмет на оценка тук са съществуващите обекти и дейности
в сферата на образованието и здравеопазването, социалните дейности, културата, масовия
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спорт, туристическата инфраструктура и др., представляваща материалните активи на тази
част от територията на общината, както и тяхната роля при реализацията на
предвижданията на ПУП.
5. Синтезиране на резултатите от анализа на съществуващото състояние – извършва
се в следните три направления:
5.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана.
5.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана; Характеристика на
взаимовръзките на аспектите, изложени от 4.2 до 4.12.
5.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение
към плана. Райони с особено екологично значение. Територии с вероятно разпространение
на предвидими природни бедствия. Територии с ресурсна недостатъчност.
6. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, имащи
отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание при изготвянето на плана
6.1 Предвиждания на ПУП с постигане на национални цели – в този раздел се прави
представяне на предвидените с плана устройствени решения относно целевата ориентация
на плана, общото зониране на територията, предназначението на отделните видове
територии, поемната способност на територията, общата концепция на плана,
количественото развитие на транспортната и инженерна инфраструктури, алтернативи и
др.; описват се упоменатите в т.5.3 проблеми през призмата на целите, изведени в НСОС и
Национален план за действие в периода 2009-2018г.; извършва се по 6-те основни
стратегически и специфични цели, залегнали в Националната стратегия за околна среда и
Националния план за действие за периода 2009-2018г., както следва:
 намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и
чиста енергия със специфични цели – намаляване растежа на емисиите от
парникови газове, адаптиране към промените на климата, постигане на устойчиво
екологосъобразно развитие на енергетиката в страната;
 осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода – със
специфични цели осигуряване на добро състояние на повърхностните води, на
добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,
осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението;
възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане на
интегрирано управление на водите;
 по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот – специфичните
цели на тази стратегическа цел са намаляване на здравния риск от замърсяване на
околната среда; достигане на общоевропейски норми за КАВ, прекратяване
употребата на вещества, нарушаващи озоновият слой, предотвратяване и
намаляване на шума в населените места, устойчиво управление на почвите,
възстановяване на увредени почви;
 насърчаване на устойчиво потребление – специфичните цели са разширяване
използването на екологосъобразни технологии, устойчиво управление и
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рационално ползване на земните недра и подземни богатства, ограничаване
натоварването върху околната среда от дейностите по търсене/проучване добив,
преработка на полезни богатства; устойчиво управление на отпадъците, устойчиво
развитие на транспортната система, на селското стопанство, на горите, намаляване
натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив
туризъм;
ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие – тази
стратегическа цел съдържа следните специфични цели - устойчиво управление на
биологичното разнообразие, опазване на местообитания и видове с европейско и
национално значение от НЕМ и извън нея;
формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи околната
среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на покачествена информация и мониторинг за околната среда.

За всяка от посочените цели се извършва анализ и оценка на база конкретните
предвиждания на плана.
6.2 Предвиждания на ПУП с постигане на международни цели – предвижданията на
плана се разглеждат и оценяват през призмата на Европейската мрежа НАТУРА 2000,
изпълнението на Директивите относно изграждане на ПСОВ, екологосъобразното
третиране на отпадъци, климатичните промени и други, подпомагащи решаването на
глобални екологични проблеми и постигане на международни цели по опазване на
околната среда.
7. Прогнозна оценка на възможни значителни въздействия върху околната среда и

връзките между тях

7.1 Характеристика на плана /устройствени параметри/ – тук се представят
предвижданията на плана по отношение предлаганото фактическо ползване на
територията, предназначението й, цялостният й баланс /характер на земеползване/ и
отражението на отделните му елементи върху компонентите на околната среда; представят
се в резюме основните постановки на ПУП по отношение на:
 общата концепция на плана;
 общата структура на територията;
 функционалното предназначение на отделните части на територията и
устройственото зониране;
 комуникацията и транспорта;
 инженерната инфраструктура и мрежи;
 други.
За всеки от посочените елементи на плана се разработва коментар-оценка за въздействие
върху околната среда, вкл. препоръки и насоки към окончателният вид на плана.
7.2 Климат и качество на атмосферния въздух – извършва се оценка за възможно
въздействие върху атмосферния въздух като резултат от предвижданията на плана както в
23

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ПУП

етапа на строителството, така и в условия на ползване на обектите, предвидени с плана;
предмет на оценка са очакваното транспортно натоварване, начините за отопление на
отделните обекти, наличието на компенсиращи условия; възможното въздействие върху
въздуха се оценява по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, честота на
проявление, рискове за човешкото здраве, кумулативен ефект, превишаване на екологични
стандарти. Анализът завършва с коментар-оценка за въздействие върху околната среда,
като в синтезиран вид се представят акцентите на проучвания компонент и евентуалните
промени, които следва да се вземат в предвид при разработването на окончателния проект
на плана.
7.3 Повърхностни води – описват се и се оценяват всички възможни /според
компетенциите на ПУП/ въздействия върху количеството и качеството на повърхностните
води в зависимост от предвижданията на плана; оценяват се предложените от плана
начини за водоснабдяване на обектите, предвид априорно известната ниска водообилност
на района, както и специфичното теренно-нивелетно разположение на терена; извършва се
оценка за въздействие по отношение на вида, вероятността, продължителността,
териториалният обхват и последиците върху хората и пространствата със статут на
защита. Представя се коментар-оценка за въздействия върху проучваният и оценяван
компонент от предвижданията на плана. Формулират се изисквания и мерки към
окончателния проект на плана.
7.4 Земи и почви – анализира се проектният баланс на територията /проектно
земеползване/ и конкретните предназначения и начин на устройството й; преценяват се
възможностите и условията за нарушаване или промяна на категорията земя, увреждане на
почвите, промени в почвеното плодородие; извършва се прогноза и оценка за въздействие
по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, рискове за човешкото здраве,
стойност и уязвимост на пространството. Прави се коментар-оценка за въздействието на
предвижданията на плана върху този компонент. При необходимост се предлагат мерки
или се формулират изисквания към окончателния проект на плана.
7.5 Земни недра, подземни води – анализира се въздействието на предвижданията на
плана върху този компонент по вид, вероятност, териториален обхват, рискове за
човешкото здраве, кумулативен ефект; акцентира се върху въздействието на
неблагоприятните физико-геоложки процеси и явления, в частност на неблагоприятни
физикогеоложки процеси.
7.6 Ландшафт – извършва се анализ на проектния баланс на територията, предложен от
плана; оценяват се ландшафтите според промените, които се очаква да настъпят в тяхната
структура; анализират се условията за миграция на замърсители по пътя на атмосферния
въздух, повърхностните и подземни води и почвите; ландшафтите се категоризират по
степен на устойчивост, спрямо предвижданията на плана; въздействието върху ландшафта
се оценяват по вид, вероятност, продължителност, кумулативен ефект, последици върху
пространства или пейзажи, които имат признат национален, общностен или международен
статут на защита. Прави се коментар-оценка за въздействията, които предвижданията на
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плана могат да окажат върху този компонент на околната среда; при необходимост, се
предлагат промени, които следва да бъдат взети в предвид при разработването на
окончателния проект на ПУП.
7.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони – анализират се и се оценяват на база
предвижданията на плана – общата структура на територията и режима на устройство на
отделните територии; предмет на оценка са предвидените елементи на зелената система –
градински и паркови площи, спортни терени, други видове озеленяване; оценката за
въздействие върху биоразнообразието се определя по вид, вероятност, продължителност,
териториален обхват, честота, стойност и уязвимост на пространството, последици върху
пространства или пейзажи, които имат признат национален, общностен или международен
статут на защита. Прави се коментар-оценка за въздействие от предвижданията на плана
върху биоразнообразието. При необходимост се формулират мерки и изисквания към
окончателния проект на плана.
7.8 Отпадъци и опасни вещества – анализират се и се оценяват количествата очаквани
отпадъци по видове, източници, начини на събиране и третиране, като нарочно внимание
се отделя на пространствения аспект на компонента – местата за депониране /третиране/
на различните видове отпадъци. Извършва се коментар-оценка за въздействие на този
компонент върху околната среда, формулират се мерки и изисквания към окончателния
проект на плана.
7.9 Вредни физични фактори – анализират се и се оценяват различните източници на
шум, съгласно предвижданията на плана – линейни, точкови и други източницикомуникационно-транспортни, битови, евентуални източници на вибрации, източници на
електромагнитно натоварване, радиационно и топлинно замърсяване; извършва се оценка
на прогнозното въздействие по вид, териториален обхват, степен, вероятност, честота,
продължителност, комбиниран и кумулативен ефект. Извършва се коментар-оценка за
въздействие върху околната среда. При необходимост се формулират мерки и изисквания
към окончателния проект на плана.
7.10 Недвижимо културно наследство – оценява се въздействието на предвижданията на
плана върху наличието и характера на движими и недвижими културно-исторически
паметници и обекти.
7.11 Зони и обекти със специфични хигиенно-охранителен статут – коментират се
евентуални нови обекти, основно водохващания и др. и забраните и ограниченията,
свързани с тях.
7.12 Население и човешко здраве – определя се потенциално засегнатото население и
територии, зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на
здравна защита, анализират се рисковите фактори, увреждащи здравето на хората,
възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено действие на
установените фактори, оценка на риска, мерки за здравна защита.
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7.13 Материални активи – анализират се и се оценяват предвижданията на плана в
сферата на обитаването, спорта, рекреационната инфраструктура, специализираната
инфраструктура по опазване на околната среда /основно свързана с пречистването на
отпадъчните води и начина на събиране и третиране на различните видове отпадъци/.
8. Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия върху
околната среда от предвижданията на плана
Синтезирането на резултатите се извършва по отношение на:
8.1 Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана – представят се по
аспекти нерешените екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на
плана; резултатите от анализа се представят в табличен вид, като срещу всеки компонент и
фактор на околната среда се представя очакваното развитие на аспектите на околната
среда и възможните въздействия върху тях.
8.2 Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана. Нерешени екологични
проблеми или произтичащи от предвижданията на ПУП – описателно се представят
нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана
/напр. комуникационни проблеми от предвижданията за развитие на транспортната и/или
инженерна инфраструктура, евентуални проблеми с третирането на отпадъците
/едрогабаритни, растителни и др./ и т.н.. Представя се характеристика на взаимовръзките
на аспектите с нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от
предвижданията на плана, свързани с или произтичащи от:
 общата концепция на плана;
 земеползването и устройственото зониране;
 комуникационно-транспортната инфраструктура;
 техническата инфраструктура и др.
9. Алтернативи, в т.ч. „нулева” алтернатива
Разглеждат се различни алтернативи (ако такива са предложени с плана), в т.ч. и:
 нулева,
 най-добрата за околната среда,
 икономически най-подходящата, като в зависимост от избора се формулират и
предлагат мерки за намаляване на въздействията.
10. Мотиви за избор на разглежданите алтернативи и описание на методите за
извършване на екологична оценка, вкл. трудностите при събиране на информация
Описват се мотивите за избор на разглежданите алтернативи, както и методите и
подходите, приложени при разработването на екологичната оценка.
11. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятни последици от реализирането на плана – мерките се представят по
компоненти и фактори на околната среда, вкл. и за устройствените параметри на
територията. Определят се и етапите за приложението им – за отразяване в окончателния
проект на ПУП или по време на прилагането на плана.
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12. Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на
прилагането на плана – посочват се конкретни мерки за онези компоненти /фактори/ на
околната среда, които следва да бъдат контролирани по време на приложението на плана.
Посочват се отговорниците и сроковете за изпълнение на мерките, вкл. необходимостта
отвеждане на мониторинг.
Заключение на експертите – разработва се в съответствие с изискванията на чл.83, ал.3
от ЗООС.

Приложения
 Списък на източниците на информация, използваните методи за оценка и прогноза
на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са
публикувани;
 Списък с експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ЕО, в
който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на
доклада;
 Декларации по чл. 16, ал.1 от Наредбата за ЕО;
 Копия от протоколи, становища и писма за проведените консултации по обхвата и
съдържанието на ПУП и ЕО;
 Карти и схеми, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и прието
Задание за разработване на ПУП, както следва:
o Проект на Подробен устройствен план с обем и съдържание, съгласно
изискванията на Наредба №8;
o Баланс на територията, съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове;
o Схема „Външни връзки”; схеми за транспорт, водоснабдяване и канализация,
енергоснабдяване.
Сродните по характер графични материали могат да се обединяват в общи схеми или в
сборна схема в мащаб 1: 10000 или 1:25000, позволяващ ясен графичен израз.
Прилагат се и:
 Справка за проведените консултации и изразени мнения и становища - прилагат се
копия от протоколи, анкети, становища и др. както и коментар за приетите и
неприети бележки, препоръки и предложения.
 Нетехническо резюме като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО
в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част,
резюмето съдържа необходимите илюстративни материали (карти, снимки, схеми).

27

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ПУП

Приложения:
1. Схема за съвместяване на процеса на разработване на ПУП с основните процедурни
етапи на ЕО и ОСВ на плана
2. Схема за провеждане на консултации по ЕО на ПУП на част от землището на с.
Горни Окол, община Самоков.
3. Становище на РИОСВ-София с изх.№08-00-10469/05.08.2016г.
4. Становище на РИОСВ-София, изх.№08-00-10469/16.08.2016г.
.....
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СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.19, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕО

А) Схемата за провеждане на консултации е разработена на основание изискванията
на Глава IV от Наредбата за екологична оценка на планове и програми, както и на
основание изискванията на РИОСВ-София, определени с писмо с изх.№08-0010469/05.08.2016г.
Етап

Дейности по разработване и процедиране
на ПУП

Дейности по разработване и процедиране
на ЕО

Изготвяне на ескиз на ПУП.
Подготвителен етап
Етапът
включва
набиране
на
изходна Набиране на необходимата изходна информация
информация и консултации с експлоатационни относно
съществуващото
състояние
на
дружества, държавни, областни и общински компонентите на околната среда.
ведомства и организации и др., извършва се
анализ на съществуващото положение, създава се Изготвяне на схема за провеждане на
графичната и текстова база.
консултации и подготовка на Задание за обхват и
Ескизът се съгласува с Възложителя и се съдържание на доклад за Екологична оценка,
предоставя на екипът, разработващ ЕО, в т.ч. и провеждане на консултации по обхвата на ЕО,
наличната изходна информация
както и по изготвеното Задание за ЕО
2
Изготвяне на предварителен проект на ПУП с Съгласуване на Задание за ЕО
обем и съдържание, съгласно нормативните След съгласуване на Заданието от страна на
изисквания.
компетентните органи се изготвя ЕО и се
След предаването на проекта на Възложителя, провеждат консултации по изготвената ЕО,
разработващият ПУП екип участва в процедурите подробно описано в т.Б) по-долу.
по обсъждането и приемането на предварителния
проект
3
Провеждане
на
консултации
по Описан подробно в т.Б) по-долу
Предварителния проект на ПУП
4
Изготвяне на окончателен проект на ПУП с Провеждане на заседание на Експертен
отразяване на препоръките, постъпили при екологичен съвет към РИОСВ-София.
процедирането на предварителния проект вкл.
консултации, експертен съвет към РИОСВСофия.
Забележка: консултациите в различните фази на разработване на ПУП и ЕО с компетентните органи и с
другите участници в процедурата, се извършват паралелно. Същите се провеждат както по реда на ЗУТ, така и
по реда на Наредбата за ЕО и включват писмени искания за изходна информация, съгласувания или
становища, резултатите от които се отразяват в ПУП и/или ЕО.
1

Б) Процедурата по провеждане на консултации по ЕО ще обхваща следните етапи:
I. Провеждане на консултации по реда на чл.19а от Наредбата за ЕО.
През този етап се изработва Задание за обхват и съдържание на доклад за Екологична
оценка на ПУП. Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка следва да бъде
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изпратено за съгласуване и представяне на становища или препоръки до следните
заинтересовани ведомства и организации:
- РИОСВ-София;
-

РЗИ-Софийска област;

-

Басейнова дирекция за управление на водите ДР с център гр.Плевен;

-

Областна дирекция „Земеделие“ и ИАГ.

Получените становища и препоръки следва да бъдат отразени в предложението за
обхват и съдържание на Екологичната оценка, както и в самия доклад за ЕО съгласно
изискванията на чл.17, ал.1, т.6 от Наредбата за Екологична оценка.
В доклада ще бъдат отразени и консултациите с обществеността, заинтересуваните
органи и трети лица, извършени по реда, предвиден за съгласуване на проекта на плана,
доколкото същите имат отношение към околната среда.
II. Провеждане на консултации по изготвения ПУП по реда на 19, ал.4 от
Наредбата за ЕО
Участието на обществеността е осигурено чрез обявяването/съобщаването на Плана
по реда на чл.128 на ЗУТ. Това става чрез обявление, обнародвано в „Държавен вестник” и
съобщаването му, като се поставя на определените за това места в сградата на общината и
се публикува в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план освен
това се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от
обявлението, гражданите могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
Освен обявяването на гражданите, Планът подлежи и на съгласуване със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, по реда на чл. 127, ал. 2 на
ЗУТ.
III. Провеждане на консултации по Изготвеният Доклад за Екологична оценка
Консултациите по изготвения доклад ще се осъществят по реда на чл.20, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за ЕО, като ще включват:
-

-

публикуване на съобщение на страницата на Община Самоков, която съдържа
информацията по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и прилагащите
плана органи и осигуряване на подходящо място за запознаване с ПУП и ЕО и
осигуряване на възможност за връзка с лице с необходимата квалификация от
планиращия екип за допълнителни разяснения; срокът за изразяване на становище е
минимум 30 дни от публикуване на съобщението за провеждане на консултации;
провеждане на консултации по изготвените доклади с: РИОСВ-София; Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски район, РЗИ-Софийска област, и др.
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IV. Подготовка и провеждане на обществено обсъждане на ПУП и ЕО
Общественото обсъждане се провежда ако са налице изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от
Наредбата за ЕО, т.е. ако в хода на провеждане на консултациите са постъпили повече от
две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в
доклада за ЕО. В такъв случай този етап включва изпращане на съобщения за датата,
мястото и часа на провеждане на общественото обсъждане до лицата и организациите,
депозирали становища по реда на чл.21, ал.1, т.2 както и до РИОСВ-София, Басейнова
дирекция за управление на водите в Дунавски район, РЗИ и др. Публикува се съобщение
на интернет страницата на общината.
Становища, постъпили по време на срещата за обществено обсъждане се отразяват в
ЕО и/или в ПУП.
V. Внасяне в РИОСВ-София на Искане за издаване на становище по ЕО.
В РИОСВ се внасят ПУП и доклада за ЕО с всички приложения към него в т.ч. и
Нетехническо резюме, документация за резултатите от консултациите с обществеността и
със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т. ч. справка с мотиви за приемане или не
на получените мнения и предложения.

.....
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