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    Докладът за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект нa Общ 
устройствен план / ОУП за гр. Самоков и крайградската територия е изготвен  в 
съответствие със Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми и Директива 2001/42/ЕС на 
Европейския за оценка на въздействието върху околната среда на планове и програми. 
Взети са предвид целите на предлагания план, териториалния обхват и степента на 
подробност, която на този етап може да се идентифицира, за да се опишат, 
анализират и оценят възможните въздействия върху здравето на хората и 
компонентите на околната среда, които възникват с реализация на плана. 

Докладът за Екологична Оценка е изготвен, съгласно Задание на Възложителя за 
обхват на съдържанието му, съгласувано с РИОСВ София .  

ЕО е разработена от колектив независими експерти, притежаващи необходимата 
квалификация за извършване на оценки по отношение на въздействието върху околната 
среда на инвестиционни предложения, планове и програми. В процеса на разработване 
на плана, Възложителят провежда консултации с компетентните органи съгласно 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми.  
````Предварителният проект на ОУП на град Самоков и крайградската територия, е 
разработен съгласно Задание от възложителя – Община Самоков от “Национален център 
за териториално развитие” ЕАД . 
      За град Самоков има дейсващ ОГП (Общ градоустройствен план. Планирането и 
застрояването на територията се е извършвало частично, чрез подробни устройствени 
планове-/ПУП/. 
  Главната цел на ОУП на град Самоков и крайградската територия е да предложи 
адекватен и съвременен пространствен модел в съответствие с потребностите на 
социално- икономическото развитие на Община Самоков. Да се създаде планировъчна 
основа за превръщането на Самоков в проспериращ туристически, културен, спортен и 
стопански център в полите на Рила в подножието на най-големия Национален парк, като 
се използват наличните ресурси за развитие  на планински, екологичен и културен 
туризъм;  
  Обхватът на разработката в териториално отношение е землището на гр. 
Самоков и част от прилежащите територии на активно влияние, които представляват 
интерес за нуждите на ОУП. 

ОУП се изработват в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на 
територията/ЗУТ/. Съгласно чл.2, ал.1 от от Наредба за условията и реда за извършване 
на ЕО на планове и програми - общите устройствени планове (ОУП) са предмет на 
задължителна екологична оценка, тъй като попадат в обхвата на т.11.1 от Приложение 
№1 от същата Наредба. 

Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на 
плана към опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане 
на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 
обсъждания и запознаване с плана и неговата оценка. 
      ДЕО e необходимо да оцени: 

- Съвместимостта на предвиденото с плана изграждане на урбанизираните 
територии и структури със съществуващите характеристики на средата, респективно 
съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с оглед 
постигане на оптимална структура. Да се направи и оцени характеристика на основните 
компоненти на околната среда 
 В съответствие с установения обхват на разработката, ОУП на гр. Самоков 
третира градската структура в двете обособени части на територията:  

-   вътрешна, в строителната граница на града, с компактна градска структура, 
затворена от Околовръстния път на запад, север и юг и от територията на парк Ридо от 
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изток. Градска територия се увеличава по обща площ – от 696,16 ха/съществуващо 
положение/, по проект – 1320.71 ха /прогноза 2038г/ 

-   външна, в границата на околоградската територия, с дисперсна структура, в 
която попадат  близко разположените населени места, с. Продановци, с. Доспей и с. 
Драгушиново, курортната зона “Нисък Боровец-1100”, крайречният парк «Искър» и 
крайградската рекреационна зона «Боричо». 
       Предвижданията на ОУП се отнасят към двете обособени части – вътрешната 
градската (градски среди и ландшафти) и външната крайградската (крайградски среди и 
ландшафти). 

Цялата територия се разделя на две части от пресичащата я река Искър,  
като в източната част остава традиционния град със своя исторически център, а от  
западната част са разположени производствените зони, зоните с комплексно  
жилищно застрояване, някои важни за града терени за обществено обслужване и  
др.  Историческият град, съгласно ОУП е тангиран  с вътрешно-градски ринг.  

В композиционно отношение, принципа на развитие на зелената система е  
силно развита с паркови територии около целия град с изохрон на пешеходна  
достъпност.  
Главния градски център се доразвива като транспортно-успокоена зона с 
допълнително осмисляне на пространството около р. Искър, свързано с изнасяне на 
автогарата от съществуващото местоположение. Предвижда с специализирана зона за 
опазване на КИН със специфичен за града облик. Важни в композиционно положение 
елементи са новопредвидената базисна лифтова  станция, върху общинския терен, 
непосредствено до  новоизградения южен мост, даваща възможност за обвързване на 
града с Боровец и новопредвидения  индустриален  парк /също в/у общински 
терени/ в северозападната част на града  

Предвиждания за градските среди и ландшафти: 
• Традиционния град – е характерен с удребнена улично-квартална структура, с 
малки имоти, свободно 2-3 етажно застрояване с озеленени дворове, наситена с 
качествени обществени обекти и множество паметници на културата, качествена 
традиционна среда с подчертано градски характер и дух 
 Предвиждане на ОУП : поддържане на традиционната дворна структура и 
характера на застрояването 2-3 етажно, прилагане на благоустройствени мероприятия, 
опазване и поддържане на малките обществени озеленени площи и уличното 
озеленяване, реставриране, поддържане и социализиране на паметниците на културата. 
На юг от центъра, надлъжно по бул. “Цар Борис” се предвижда специализирана зона за 
опазване на недвижимото културно наследство със специфичен за града облик.  
• Ромския квартал – е спонтанно възникнала издребнена безпланова структура с 
1-2 етажно застрояване, липса на обществено обслужване, озеленяване и 
благоустрояване, с характер на хаотична и неприветлива жилищна среда 
 Предвиждане на ОУП : урегулиране, реконструкция и обновяване на квартала с 
цел успешно социализиране на малцинственото население 
• Промишлената и складова зона -  е изградена през втората половина на ХХ век 
с характерната за тази епоха промишлена архитектура без особени достойнства и 
контрастираща на традиционния град с едрия си мащаб  
 Предвиждане на ОУП : преструктуриране и технологично обновяване на 
производствените терени и подобряване на естетическото им въздействие. 
 Предвиждане на нов терен (общинска собственост) в северозападната посока за 
локализиране на бъдещ индустриален парк. 
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• Специалните терени – двете военни поделения – са затворени структури с 
рехаво застрояване, обширни вътрешни свободни пространства и богата дървесна 
растителност с качества на приятна паркова среда 
 Предвиждане на ОУП : конверсия на военните терени в градска среда  
предимно за обществени паркове и обществено обслужващи обекти.  
• Озеленените и спортни терени – са крайречни свободни и озеленени 
пространства, стадион и спортни игрища и съоръжения в паркова среда с хубави гледки 
към планината 
 Предвиждане на ОУП : опазване и подобрено поддържане на озеленените терени, 
подобряване на спортните обекти и съоръжения, създаване на нови паркови площи в 
бившите военни терени. 
• Речното корито – е широко пространство на реката и тангиращи крайречни 
зелени площи, прорязващо града в посока юг – север на две почти равностойни части – 
източна и западна, осигуряващо естествена вентилация и красиви гледки към планината, 
основен композиционен гръбнак на града 
 Предвиждане на ОУП : провеждане на дейности за укрепване и благоустрояване 
на речните брегове и коритото 
• Транспортната комуникация -  с предвиждането на ОУП за довършване на 
южната част на обходния път се изнася по-категорично транзитното двежение към 
Боровец и Костенец от градската територия. В същото време се предвижда 
традиционният, историческият град да бъде “обрамчен” с вътрешно-градски ринг, (от 
изток това е бул. “България”, а от запад бул. “Искър”), с което се предпазва от транзитно 
автомобилно движение и представлява транспотно успокоена зона.  
• Градският център - се предвижда да се развива на базата на традиционното 
компактно ядро в сърцевината на града, като се предвиждат допълнителни обществено 
обслужващи терени в северния, западния и южния входове на града, при което се 
създават предпоставки за формиране на мини вторични центрове.  
• Активизира се направлението по оста на реката благодарение на 
насищането й с обществени обекти и обекти за спорт и рекреация. 

Предвиждания за крайградските среди и ландшафти: 
• Крайградски гористи хълмове (паркове) – са много характерни елементи на 
крайселищната територия, които се извисяват над града и Самоковското поле и 
съчетават открити и закрити ландшафти на иглолистни гори и поляни 

Предвиждане на ОУП : устройване на хълмовете като крайградски лесопаркове за 
отдих и спорт и обвързването им в обща система с градските обществени озеленени 
площи, осъществяване на залесителни и благоустройствени мероприятия. Зелената 
система се развива като “огърлица” от паркови територии около целия град с изохрон на 
пешеходна достъпност 10-15 мин. от всяка точка на града.  

Крайречни гори и поляни – заемат обширна територия с парков характер по 
течението на р.Бели Искър, богато залесена с иглолистни и широколистни гори, 
прорязана от открити пространства с поляни и приятни речни вирове  
 Предвиждане на ОУП : устройване на крайречната територия като крайградски 
хидропарк “Искър” за отдих и спорт  
• Обработваеми земи –предимно картофени ниви и трайни насаждения – са 
разположени предимно в западна и северна посока от града в землищата на Доспей, 
Продановци и Драгушиново,  в равното Самоковско поле, с усещане за широта и с 
хубави гледки към планината  
 Предвиждане на ОУП : намаляване на разораваните площи и увеличаване на 
трайните насаждения 
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• Необработваеми земи – пасища и мери – са разположени в равното Самоковско 
поле северно и западно от града и в хълмистата територия на изток и на юг от града, 
комбинирани с пространства от иглолистни гори 
 Предвиждане на ОУП : запазване на характера на тези земи и поддържане на 
тревната покривка 
            Села в крайградската територия – селищната територия на Доспей, 
Продановци и Драгушиново, имат типичен ландшафт на компактни планински села с 
преобладаващо двуетажно застрояване на жилищни и стопански сгради в малки имоти 
 Предвиждане на ОУП : поддържане на традиционната дворна структура и 
характера на ниско застрояване, подобряване на селищното благоустройство 
• Селскостопански дворове (ферми) – разположени са в близост до селищата, с 
едро обемно застрояване на стопански сгради и обширни пространства между тях 
 Предвиждане наОУП : обновяване и използване на терените на старите  
стопански дворове за нови функции – модерни ферми и туристически обекти 
• Терени на инженерната инфраструктура – пречиствателната станция за 
отпадъчни води в северна посока, с характер на промишлена среда 
 Предвиждане на ОУП : поддържане на инфраструктурните обекти в добро 
експлоатационно и естетическо състояние чрез благоустройствени и озеленителни 
мероприятия 
• Нарушена среда – това са ерозирали земи, кариери, депа – предимно от добив на 
инертни материали по поречието на реката в северна посока край града и сметището в 
източна посока, неестетична среда с неблагоприятно въздействие 
 Предвиждане на ОУП : провеждане на сериозни рекултивационни мероприятия 
за подобряване на нарушената среда и нейното общо въздействие. Предвиждане на нов 
терен за регионално сметище в североизточна посока. 
 
 Баланс на територията . Прогнози за развитие                                Таблица 1  

 

 

Елементи на територията  
Съществуващо положение 

2008 

Предвиждане по 
устройствения план 

2030 
 

на населеното място 

обща 
площ в 
ха. 

% от 
обща 
площ 

на 
жител 
кв.м. 

обща 
площ в 
ха. 

% от 
обща 
площ 

на 
жител 
кв.м. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 I. Селищна (градска) територия             

 1. Нето терени за обитаване (жилищни 
квартали) 287,52 41,30% 89,85 339,63 25,72% 71,88

 1.1. жилищно ниско застрояване (Жм) и  жилищно 
ниско застрояване със занижени показатели (Жм1)       235,26 17,81% 58,82

 1.2. жилищно средно застрояване       19,03 1,44% 4,76
 1.4. жилищно комплексно застрояване       38,2 2,89% 9,55
 1.5. жилищно комплексно застрояване със 

занижени показатели       47,14 3,57% 11,79
 2. Терени за обществено обслужване, в т.ч. за: 35,81 5,14% 11,19 58,71 4,45% 14,68
 2.1. образование,  здравеопазване, социално 

подпомагане, култура, наука и научно обслужване 19,05 2,74% 5,95 20,54 1,56% 5,14
 2.2.делово и административно обслужване 1,82 0,26% 0,57 20,59 1,56% 5,15
 2.3. многофункционална и спортна зала 1,28 0,18% 0,40 1,28 0,10% 0,32
 2.4. търговия и други 13,66 1,96% 4,27 16,3 1,23% 4,08
 3. Терени на производствените обекти 140,48 20,18% 43,90 221,15 16,74% 55,29
 4. Терени на трансп. техн. инфраструктура, в 118,43 17,01% 36,60 198,1 15,00% 49,53
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т.ч. на: 
 4.1. първостепенната улична мрежа 6,22 0,89% 1,94 29,26 2,22% 7,32
 4.2. второстепенната улична мрежа и паркинги 98,88 14,20% 30,90 165,28 12,51% 41,32
 4.4. републиканска пътна мрежа  10,2 1,47% 3,19 0 0,00% 0,00
 4.5.терени за автомобилен транспорт 1,31 0,19%   1,31 0,10% 0,33
 4.5. площадни пространства 1,82 0,26% 0,57 2,25 0,17% 0,56
 5. Терени на инженерна техническа 

инфраструктура 0 0,00% 0,00 0,78 0,06% 0,20
 6. Озеленени площи, в т.ч. : 25,01 3,59% 7,82 329,27 24,93% 82,32
 6.1. градски градини и други озеленени площи  23,82 3,42%   116,98 8,86% 29,25
 6.2. лесопарк "Ридо"       128,15 9,70% 32,04
 6.3. хидропарк "Искър"(Лаго)      0,00 77,02 5,83% 19,26
 6.4. гробищни паркове 1,19 0,17%   7,12 0,54% 1,78
 7.Терени за спорт 10,18   3,18 35,2 2,67% 8,80
 7. Терени за специални нужди (МО) 53,52 7,69% 16,73 0 0,00%   
 8. Други терени за усвояване, в т.ч.:   0,00%   97,16 7,36% 24,29
 8.2. Смесена многофункционална зона (Смф)       9,52 0,72% 2,98
 8.3. Смесена многофункц. зона със занижени 

показатели (Смф1)       87,64 6,64% 21,91
 9.Речни течения 25,21 3,62% 7,88 40,71 3,08% 10,18

 Обща площ на сел. територия ( т.1 до т.9 вкл.) 696,16 98,54% 217,55 1320,71   330,18
 II. Извънселищна (крайградска) територия             

 11. Терени на селата  144,60 3,22% 45,19 161,01 4,17% 40,25
 12. Терени за застрояване извън населените 

места 106,22 2,37% 33,19 324,85 8,41% 81,21
 12.1. ваканционни селища (Ос)   0,00% 0,00 143,10 3,71% 11,34
 11.2. курортни зони (Ок)   0,00% 0,00 9,58 0,25% 12,69
 12.3. за друг вид рекреация (Од)   0,00%   36,30 0,94% 9,08
 12.4. за хидропарк "Струма"(Оз)   0,00% 0,00 50,76 1,31% 0,99
 12.5. за спорт 21,11 0,47% 6,60   0,00% 0,43
 12.6. за ски писта 3,97 0,09% 1,24 3,97 0,10% 11,15
 12.7. за недвижима археологическа ценност 1,70 0,04% 0,53 1,70 0,04% 8,71
 12.8. промишленост, (в т.ч. селскостопански 

дворове) 44,60 0,99% 13,94 44,60 1,16% 13,94
 12.9. друг вид застрояване 34,84 0,78% 10,89 34,84 0,90% 8,71
 14.Специални терени 38,68 0,86% 12,09   0,00% 0,00
 15. Гробища 6,45 0,14% 2,02 0,02 0,00% 0,01
 14. Земеделски територии, в т.ч.: 3335,30 74,35% 1042,28 2834,66 73,41% 708,67
 14.1. обработваеми земи - ниви, трайни 

насаждения 2737,85 61,03% 855,58 2379,21 61,62% 594,80
 14.2. необработваеми земи - пасища, мери и др. 571,47 12,74% 178,58 429,96 11,13% 107,49
 14.3. за земеделски труд и отдих (§4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ) 11,61 0,26% 3,63 11,12 0,29% 2,78
 14.4. дерета, овразии,просеки 14,37 0,32% 4,49 14,37 0,37% 3,59
 15. Горски територии, в т.ч.: 665,30 14,83% 207,91 434,85 11,26% 108,71
 15.1. стопански гори   0,00% 0,00 305,45 7,91% 76,36
 15.2. защитни гори -    0,00% 0,00 50,20 1,30% 29,67
 15.3. специални гори - рекреационни   0,00% 0,00 76,14 1,97% 19,04
 15.4. горски земи   0,00% 0,00 3,06 0,08% 0,77
 16. Нарушени територии за възстановяване - 

кариери и сметище 7,58 0,17% 2,37 7,58 0,20% 1,90
 17. Водни течения и водни площи 102,10 2,28% 31,91 31,91 0,83% 7,98
 18. Терени на транспортна инфраструктура 66,76 1,49% 20,86 20,86 0,54% 5,22
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 18.1. Републиканска пътна мрежа 14,30 0,32% 3,58 18,20 0,47%   
 18.2. Общинска пътна мрежа 14,89 0,33% 4,65 14,89 0,39%   
 18.3. Полски пътища и селскостопански 

ведомствени пътища 37,57 0,84% 11,74 35,40 0,92%   
 19. Терени на иженерна инфраструктура 12,95 0,29% 4,05 12,95 0,34% 3,24
 20. Регионално депо за ТБО   0,00% 0,00 32,70 0,85% 8,18

 Обща площ на крайградската територия ( т.11 
до т.20 вкл.) 4485,94 100,00% 1401,86 3861,39 100,00% 965,35

 Обща площ на градската и крайградската 
територия      ( i+ii = т.1 до т.19 вкл.) 5182,10     5182,10     

 
Население на града или нас. място                 -  32 000  
Бъдещо население на града или нас.място   -  40 000 
 
С ОУП за Самоков и крайградската територия се предвижда да се урбанизира 

територия с площ около 44.73 ха  попадаща в обхвата на защитени зони / ЗЗ / по 
Закона за биологичното разнообразие, включени в НАТУРА 2000 -  ЗЗ “ Палакария “ с 
код  BG0002084. 
             Предвидено е изграждането на Бизнес парк – предвидена е  Смесена 
многофункционална зона със занижени параметри – Смф1. 
            Засегнати   елементи   на   Националната   екологична   мрежа (НЕМ); 
Част от територията, включена в границите на проектирания ОУП Самоков и 
крайградските части, попада в в територията на защитена зона за опазване на дивите 
птици „Палакария” с идентификационен код BG 0002084 и е извън границите  на  
защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
„Река Палакария” с идентификационен код BG 0000617. 
 В границите, както и в съседство на територията предмет на ОУП няма Защитени 
територии и обекти и буферни зони около тях.  
Прогнози за развитие съгласно ОУП:  ОУП се съобразява с усвоените вече със 
строителство терени извън границата на града, което определя в какви посоки ще се 
ориентира градското развитие.: това са посоките север-юг/София-Боровец/, с 
преобладаваща посока Боровец и в по-малка степен посоката изток-запад /Ихтиман-
Дупница/.  
 Град Самоков е икономическо ядро, което формира около 90% от трудовата заетост в 
общината. Основните местни ресурси формират предпоставки за икономическа дейност 
и заетост в областта на туризма, дървопреработването, хранително-вкусовата и 
текстилната промишленост. Фактор със стимулиращо значение за развитието на града 
и общината е намиращият се на територията на общината зимен ски-курорт “Боровец”.  
Основен ресурс за развитие на селското стопанство са земеделските земи от западната  
зона, със специализация в картофопроизводство, зърнопроизводство, 
зеленчукопроизводство, трайни насаждения.  
Развитие на рекреационно-туристически функции - ОУП представя град Самоков като 
развиващ се туристически град, център на туристически микрорайон и на туристическа 
локализация. За развитие на рекреацията и туризма в Самоков от първостепенно 
значение е  устройването на градски и крайградски паркове и територии със спортно-
рекреационно  ползване. ОУП предвижда цялостна  система от такива паркове. Те се 
организират в две основни направления: - по течението на реката като крайречни градски и 
крайградски паркове  и  в града и по съседните хълмове като градски паркове и 
крайградски лесопаркове . В хълмистата местност “Боричо”, където е изградената 
седалкова въжена линия, се предвижда устройването на ски-писти, голф игрище и 
конна база.  
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Предвижданията на ОУП за развитието на рекреационно-туристическата функция на 
града се допълват и от предвижданията на плана за курортно-туристическата 
локализация “Самоков-Боровец-Бели Искър”, въпреки че двата плана са независими 
един от друг. Ядрото край Самоков е наречено условно “Нисък Боровец”.  
В непосредствено съседство с  “Нисък Боровец” на много подходящ терен между реките 
Бистрица и Луковица се предвижда изграждане на голф игрище с 18 дупки, 
тренировъчно поле, голф-клуб и допълнителни терени със спортни игрища. От голф-
игрището се открива чудесна гледка към планината.  
Ядро “Нисък Боровец” и голф-игрището ще бъдат достъпни от нов обходен път на 
Самоков от запад, който ще спомогне да се избегне транзитното движение през града в 
посока към Боровец и Бели Искър.  
Самоков е включен в одобрения Проект Супер Боровец. Ще бъдат построени нови ски 
съоръжения и места за отдих и възстановяване, при което местната инфраструктура ще 
бъде подобрена. 
 Община Самоков се обслужва само от  автомобилен  транспорт чрез националната 
пътна мрежа.  
Перспективно развитие - Изграждането на обходни пътища за изнасяне на увеличения 
автомобилен трафик в обход на Самоков и Боровец ще освободи района от транзитното 
движение, като ще подобри вътрешното транспортно обслужване и ще намали 
замърсяването на околната среда. Паркинги и гаражи - ОУП предлага обособяване на 
специализирани паркинги и гаражи на местата за обществено обслужване. 
Велосипедно движение - съгласно разработената схема, която представлява неразделна 
част от постановките на ОУП.  
Пешеходното движение - развива се като транспортно-успокоена зона в главния 
градски център, надлъжно по р. Искър и в комбинация със системата на велосипедно 
движение.  
            Инженерна инфраструктура 
Водоснабдяването   на град Самоков е осигурено от надеждни водоизточници с 
достатъчен капацитет за задоволяване на водопотреблението. Двойното захранване от 
два независими източника дава възможност както за по-голяма сигурност, така и за 
допълнително захранване чрез прехвърляне на водни количества и осигуряване на 
устойчиво водоподаване.  
Проблеми - Около 50% от вътрешната водопроводна мрежа  е амортизирана. 
 Перспективно развитие - Бъдещото развитие на града, свързано с усвояване на нови 
територии за жилищно и промишлено строителство ще доведе до нарастване на 
потреблението на вода. Проектът предвижда развитие и реконструкция на 
водопроводната мрежа за да отговаря на европейските стандари и да осигурява 
достатъчно количество вода с добри качества на населението.  
Канализационната мрежа в град Самоков е с дължина около 65 км. Отпадъчните 
води се пречистват в ГПСОВ Самоков до необходимите изисквания за заустване във 
водното тяло р. Искър. Дъждовните води се заустват или директно, или чрез отливните 
канали на дъждопреливниците в реката. Проектният капацитет на ПСОВ “Самоков” е 
200 л/сек и може да поеме  новите водни количества след нарастване на замърсителния 
товар в бъдеще.  
Перспективно развитие - В новите зони с различно предназначение, предвидени в 
настоящия ОУП, ще се изгради канализационна мрежа в крайградската територия, която 
ще се включи в съществуващите главни колектори за отвеждане на отпадъчните води за 
пречистване в ГПСОВ(въвежда се модернизация за отстраняване на Р). В бъдеще може 
да се прецизира възможността за реализация на модулни пречиствателни съоръжения за 
отпадъчните води от отделни обекти в крайградската част (бизнес център и др )  
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Конкретното решение на мрежата е предмет на съответен ПУП. 
Електроснабдяване - Необходимо е увеличаване на електроснабдяването. Предвижда се 
второ захранване на п/ст Самоков на 110 кв от п/ст Дупница, което да подобри 
гъвкавостта на системата и повиши  сигурността  на захранването за целия район.  
Газоснабдяване- По-голямата част от територията  на града е обхваната от  
газоснабдителна мрежа, която захранва почти всички промишлени предприятия и много 
битови потребителя. Газоснабдени са и повечето общински обекта.  Бъдещото развитие 
на града  може напълно  да разчита на възможността за газоснабдяване на новите обекти. 
Предимствата на природния газ като екологично чист и икономичен енергоносител са 
безспорни и наличието на вече изградена газоснабдителна система в град Самоков  с 
възможности за развитие, е изключително добра възможност за бъдещото 
енергозахранване на района на консумация на електроенергия.  
Зелена система -  Основните мероприятия по отношение на зелената система, 
предвиждани с ОУП на гр.Самоков и крайградската му територия, са свързани с 
:подобряване на микроклиматичните условия в градската среда и осигуряване на добър 
въздухообмен чрез търсене на възможности за “зелени клинове”, проникващи откъм 
околоградската природна среда; създаване на разнообразни възможности за реакреация 
на населението на база на добре развита и достъпна зелена система, подсигуряваща 
широк спектър на дейности; достигане на нормативно определените  общи екологически 
показатели; комплексност на изграждане на градската среда, при включване на 
компоненти на зелената система в средите за обитаване, обслужване и труд; -участие на 
елементите на зелената система в цялостното композиционно, обемно-пространствено и 
естетическо изграждане на селищната среда. Във функционално-териториалната 
организация на системата се поставят като основа големи крайградски паркове,: 
- парк  “Ридо”, предлагащ възможности за ежедневен и седмичен отдих и практикуване 
на различни видове спорт - мотокрос, велосипедни спортове, зимни спортове и др., както 
и панорамен изглед към града; 
-  хидропарк  “Искър” (територия по протежението на река  “Искър” след новия мост в 
посока с. “Бели искър”, включващ парк “Лаго”); 
-  лесопарк “Продановски рид” в северозападна посока. 
С ОУП на гр.Самоков се предвижда и изявяването в рамките на града р.Искър, като 
озеленен гръбнак на населеното място, обединяващ  по своето протежение различни по 
своето предназначение, характер и структура озеленени пространства с  територии за 
спорт и атракции.         
В системата на градски паркове се включват още територии по поречието на река 
“Бистрица”- на изток от градския стадион и части от специализирания терен на 
Министерството на отбраната.. За градски паркове са предвидени и терени, 
непосредствено разположени до трасето на северната дъга  на път II-62. Като 
компоненти на зелената система  в рамките на град Самоков са устроени и озеленени 
терени за ограничено и за специфично ползване - гробища, гробищни паркове и др.  
ОУП на гр.Самоков предвижда още обогатяване и развитие на уличното озеленяване и 
озеленяването със  защитен (изолационнен) характер. 
Изводи: Съществуващите обществени озеленени площи в строителната граница на града 
са твърде оскъдни и заемат 2,7% от градската територия. Тези озеленени площи са 
разположени дисперсно в градската структура на много на брой, но малки по площ 
парчета без сериозен хигиенен и естетически ефект.С ОУП се предвижда сериозно 10.7% 
от общата територия. Така ще бъдат осигурени 26 м2/ж, което е над норматива 18 
Правилата и нормите за прилагане на ОУП на град Самоков и крайградската 
територия са неразделна част от плана. Териториите ще се застрояват по специфични 
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градоустройствени показатели, занижени за показателите плътност и интензивност на 
застрояване и височина на сградите, при увеличен процент на зелените площи . 
Очаквано въздействие върху компонентите и факторите на околната среда от  
реализирането на ОУП.                                                                            Таблица № 2 

Цели на развитие Отношение към околната среда 

1.     Създаване на планова основа с 
устройствени зони с режими на 
застрояване и специфични 
градоустройствени показатели 
.Съблюдаване на традиции и съвременни 
насоки на развитие.  

 

• Устойчиво балансирано развитие на територията. Създаване на 
условия за високо качество на околна и жизнена среда  Спазване на 
специфични градоустройствените показатели съз занижени стойности 
за плътност, интензивност и височина на застрояване/ средноетажно/. 
Силно завишен процент на зелени площи . Създаване на система от 
паркови територии с положително въздействие върху ландшафта; 
Създаване на жилищни и обществени зони и производствени зони с 
висока степен  на благоустрояване. Предвидени  територии за 
рекреация и целогодишен отдих. Слабо въздействие върху естествените 
хабитати; Ефективно управление на битовите, строителните, неопасни 
производствени и опасните отпадъци;  

2. Развитие на транспортна 
инфрастуктура – обходни и вътрешно 
обслужващи пътища, изнасяне на нов 
терен на  автогара 
Осигуряване на буферни паркинги 
Планирани  пешеходни и вело алеи 
Мобилност и достъпност  

Транспортно успокоена схема   
Въздействие върху качеството на въздуха от неорганизирани 
източници; Намаляване на рискове от транспортни инциденти 
Шумово натоварване. При предложените мерки очакваните негативни 
въздействия са сведени до минимум 
 

3.Съвременна техническа инфрастуктура -
електрозахранване, газозахранване 

• Създаване на условия за високо качество на околна и жизнена среда • 
Предимства на природния газ като екологично чист и икономичен 
енергоносител 

4. Рехабилитация и разширение на 
водопровод и канализация. 

• Въздействие върху почви , подземни и повърхностни води  и 
предотвратяване на здравен риск за населението в района, обитатели и 
гости. Създаване на условия за високо качество на околна и жизнена 
среда . Осигуряване на необходимото количество вода с добро качество 
за населението, гости, посетители, туристи и лекуващи се в 
балнеологичния център.  
Опазване на водите и почвите от замърсяване 

5. Контрол и управление на  действащата 
пречиствателна станция за отпадъчните 
води  

• Въздействие върху почви , подземни и повърхностни води 
биоразнообразието в района, защитените зони и предотвратяване на 
здравен риск за населението в района, обитатели и гости.  
Пречистване на битово-фекалните отпадъчни води до изискванията за 
заустване във водното тяло р. Искър. Позитивно въздействие върху 
водната екосистема. 

6. Промяна предназначението и 
регенерация на изоставени терени в обекти 
с обществено и смесено предназначение и 
съвременни техно- бизнес паркове 

Намаляване негативното въздействие върху околната среда чрез 
съвременна инфрастуктура и благоустройство 
 Екстензивно и интензивно развитие на зоните,  
Положителен социално икономически ефект за местното население и 
инвеститори 
Въздействие върху качеството на въздуха от транспорта • Ефективно
управление на битовите, неопасните и опасните отпадъци • Спазване на 
градоустройствените показатели , включително и предвидените зелени 
площи . 

7.Административно-обслужваща дейност • Спазване на специфичните градоустройствените показатели за всяка 
зона, включително и предвидените зелени площи. 
Мониторинг върху прилагане на плана, контрол по време на изпълнение

8. Осигуряване на работни места и 
повишаване на качеството на живот на 
населението 

• Няма пряко отношение към околната среда, но е със социална 
значимост  

9 ОУП предвижда изграждане на система 
от градски и крайградски паркове и 
територии със спортно рекреационно 
ползване  

Създаване здравословни условия за обитаване, труд и отдих  
Проветряване на територията и подобряване на микроклимата 
Предпоставки за интензивно развитие на селищен и крайселищен отдих 
зимни спортове и туризъм  
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Завишени нормативни показатели за зелени площи  - м2 на жител 
Осигурява хигиенен и естетически комфорт на обитателите 

10. Планиравъчни и нормативни  мерки за 
съхраняване и експониране на културно 
историческо наследство –обекти и 
ансамбли 

Въздействие по време на реконструкция, строителство, Запазване 
историческата памет на територията и традиции, повишаване 
качествата на културна и природна среда, повишаване стойността на 
туристическия продукт  

11.Прилагане на интензивен и екстензивен 
модел на развитие, с предимство 
усвояването на нови терени 

Предоставя възможност етапност на усвояване на територията, да се 
съхрани околната среда, да се приложат екологични мерки , дава избор 
на инвеститорите , нова инфрастуктура  

      ОУП  е съобразен с плановете, стратегиите и програмите на местно, 
регионално и национално ниво.  
       В планови документи от по-високо ниво е формулирана ВИЗИЯ за развитие на 
община Самоков: Община Самоков – Проспериращ туристически, спортен, 
стопански и културен център в непосредствена близост до столицата на България и 
при входа на най-големия национален парк „Рила”.  
      Главна цел -  „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината, 
чрез стабилно повишаване производителността на труда във всички сектори на 
икономиката и управлението с акцент върху туризма, рационалното използване на 
наличния ресурсен потенциал и значимо подобряване качеството на жизнената 
среда и живота на хората.” Районът на  Самоков се развива като съвременен център на 
национално и в бъдеще на европейско равнище., като се създават условия и за развитие 
на културен и еко туризъм. Вследствие промените в обществено-икономическите 
условия, законовата и нормативна уредба, са налице обективни потребности за 
привеждане на съществуващата устройствена и градоустройствена основа в 
съответствие с новите изисквания, свързани с нарастваща потребност от ново 
строителство предимно за целите на туризма и отдиха. 
         Евентуално развитие на компонентите на околната среда и факторите 
влияещи върху околната среда без прилагането на плана. Текущо състояние на 
компонентите на околната среда и тяхното развитие без прилагането на плана 
                                                                                                                                  Таблица 2  

Компоненти Текущо състояние Развитие на компонента без 
прилагане на плана 

Атмосф. въздух Статични фактори - Степен на урбанизация-  
- Урбанизацията на населените и курортните 
територии ще продължи с нарастващи темпове. При 
оптимистичен вариант застрояването ще се извършва 
при стриктно спазване изискванията на Наредба №7 
на ЗУТ по отношение на етажност, плътност, 
интензивност на застрояване и  % на зелените площи. 
Това ще доведе до сравнително слабо влошаване 
естественото проветряване на застрояваните 
територии и слабо повишаване задържането на 
замърсители в междусградните пространства.  
-    Релеф- фактор, който не търпи изменения. 
- Пътна и улична мрежа- ще се ремонтира, 
рехабилитира и доразвива на база на общински 
краткосрочни планове и програми, без цялостна 
концепция за развитие в средно и дългосрочен план. 
Фоновите концентрации на прах в атмосферата ще са 
повишени във връзка с транспортното натоварване и 
недоброто състояние на пътните настилки 
 
 Квазистатични фактори - Няма да има съществена 
промяна в структурата на промишлеността и на 
оборудването. Липсата на обща концепция за 

 
- Ще доведе до сравнително слабо 
влошаване естественото проветряване на 
застрояваните територии и слабо 
повишаване задържането на замърсители 
в междусградните пространства. 
И в двата случая обаче, ще липсва обща 
концепция за средносрочна и 
дългосрачна перспектива за урбанизация 
в община Самоков 
 
-    Не търпи изменения. 
-   Увеличаване на съдържанието на прах 
в приземния слой, поради разрушаването 
на пътните настилки и недоизграденост 
на пътищата. Проблеми от липса на 
достатъчно паркинги, особено във 
върхови сезонни натоварвания, условия 
за транспортни инциденти. 
 
- Ще се запази нивото на замърсяване на 
атмосферния въздух в района на 
промишлените предприятия. Няма 
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средносрочна и дългосрачна перспектива за 
развитието на промишлеността в община Самоков. 
Зелена система- хаотично безпланово застрояване без 
да се създадат условия за създаване на зелена система 
и озеленяване на урбанизираните площи . 
Автомобилен парк.- ще продължи да нараства,  
шътищата ще са в недобро състояние, без обходни 
пътища, без достатъчно паркоместа. 
 Нерегламентирани сметища  
 
Динамични фактори -  
Климатични и метеорологични условия. 
 
 
Производствена дейност.- не би следвало да се 
очаква, че ще имат значителен темп на нарастване. 
 
 
Трафик на МПС- макар и с бавни темпове, ще 
нараства .ще се увеличава и замърсяването на 
атмосферния въздух с прах и парникови газове от 
работата на двигателите с вътрешно горене. 
Изгаряне на твърдо гориво в битови  горивни 
инсталации. 
 
- Очакваните промени във факторите, предпоставящи 
замърсяването на въздуха, разсейването на 
замърсителите и самопречистването му ще бъдат 
слаби и чистотата на атмосферния въздух до голяма 
степен ще се запази. 

оптимално да се обслужва туризма. 
- Създаване на  условия за увеличаване 
замърсяването на въздуха, не само в 
летен сезон, но и през зимния сезон, 
когато въздухът ще се замърсява и от 
отпадъчните газове на битовите горивни 
уредби. 
 
-  Емисиите на прах и разпространението 
на неприятни миризми. 
 
- Няма да претърпят никаква промяна 
(освен промените, които настъпват 
следствие на глобалното затопляне) 
- Нивото на замърсяване от дейността на 
промишлените предприятия в общината 
ще остане сравнително ниско. 
 
- Ще се увеличава и замърсяването на 
атмосферния въздух с прах и парникови 
газове от работата на двигателите с 
вътрешно горене. 
- Ще продължи изгарянето на твърди 
горива (дърва) в битовите горивни 
уредби. 
- Чистотата на въздуха в района ще 
остане висока. Замърсяването на атм. 
въздух ще бъде слабо. Не би следвало да 
се очаква и сериозно въздействие върху 
природното богатство. 

Почви, земи и 
земеползване 
 
 

Почвите са повлияни от климатичните условия и 
антропогенна дейност. Наличие на ерозирали терени. 
Не се очаква планирано развитие на стопански 
отрасли  

Увеличаване на пустеещите земи; 
Засилване на ерозията; 
Неконтролируема промяна на 
предназначението на земята предимно за 
строителство; 
Засилване на бракониерство и пожари; 
Незаконна урбанизация 
Стопански отрасъл - без развитие 
(задоволяване на собствени нужди); 

Повърхностни  
и подземни 
води 

 - Средна изграденост на водопроводната мрежа.. 
голяма част от нея е с изтекъл експлоатационен срок, 
висока аварийност и високи загуби на вода 
- Канализационната система на град Самоков и 
крайградската територия -  нуждаят се от 
доизграждане – няма достатъчно събирателни 
колектори за отвеждане на всички  отпадъчни води 
-  Заустване на непречистени отпадъчни води в 
приемниците от крайградските територии 
(отпадъчните води от селата в Община Самоков).  
- Съществуване на нерегламентирани сметища  

- Влошаване на качеството на 
повърхностни и подземни води поради 
течове и заустване на непречистени 
отпадъчни води във повърхностни водни 
обекти;  
- Точковите  източници на замърсяване 
се запазват, което води до влошаване на 
качествата на повърхностните и 
подземните води 

Земни недра  В границите на ОУП Няма действащи обекти за 
експлоатация на полезни изкопаеми от земните недра 

Не се очаква развитие 

Минерално 
разнообразие 

ОУП не е свързан с действащи обекти за 
експлоатация на полезни изкопаеми от земните недра 

Не се очаква развитие 

Биологично 
разнообразие 
 (растит.свят  
животински 
свят) 

Комплексният анализ на съвременното състояние на 
растителността и на местообитания на територията на 
община Самоков, дава възможност да се прогнозират 
насоките на тяхното изменение в резултат на 
естествено протичащите сукцесии в екосистемите и 
при различни форми на антропогенно въздействие, 

Липса на режими и параметри за 
устройство, изискващи голям процент на 
зелена площ и минимална плътност на 
застрояване  
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без прилагането на измененията на ОУП..  
Природни 
обекти 
 

Общите въздействия върху защитените зони  са 
свързани с паша, косене, лов и риболов, изхвърляне 
на битови отпадъци, текуща урбанизация, 
въздействия свързани с отдиха и туризма и др. 
(Малка част от територията, попадаща  в границите 
на ОУП, попада в ЗЗ» Палакария» и е на 1,6 км. от ЗЗ 
«Река Палакария») 

Задълбочаване на негативните прояви от 
страна на нелоялни посетители и 
инвеститори. 
 

Ландшафт Наличие на естествени форми на релефа с богати 
морфоложки форми и образувания; наличие на 
защитени природни ландшафти 

Основния тип ландшафт остава 
непроменен; Стихийно урбанизиране на 
територии в природни и защитени 
ландшафти. Увеличаване дела на 
урбанизираните зони и преуплатняване с 
частични градоустройствени решения с 
неподходяща висока етажност. 
Унищожаване на части от природните 
ландшафти; 

Отпадъци  Наличие на нерегламентирани сметища поради лоша 
организация на събиране и извозване на генерираните 
отпадъци.    

Тенденция към влошаване.  

Културно 
историч. 
наследство 

Включва различни исторически периоди, със 
запазени паметници, както и паметници на културата 
с местно значение ( обявени различни сгради). 

унищожаване на културните и 
исторически ценности в резултат на 
влияние на природните фактори на 
средата и безконтролно поведение на 
групи хора. 

Здравен статус 
и риск на  
население 

Здравеопазване  в Община Самоков  Задълбочаване на негативните условията 
и нездравословен начин на живот, лоши 
трудови и битови условия. Конфликт 
между насищане с леглова база, свръх 
натовареност в сезона и недостатъчно 
развито здравеопазване и хранителни 
заведения 

Природни 
рискови 
фактори 

Потенциално застрашена територия от земетресения 
и наводнения  

Стар сграден фонд; задълбочаване на 
проблема с наводненията от поройни 
дъждове. 

            Без прилагане на ОУП на гр. Самоков и крайградската територия ще се 
задълбочат негативните прояви и въздействие върху отделните компоненти на околната 
среда, ще бъдат засегнати интересите на общината, собствениците на имоти, секторни 
правителствени организации, граждански сдружения, неправителствени организации, 
обществеността на общината и съседните общини.  
          Без прилагане на плана ще се запази съществуващата антропогенна намеса. 
          Без прилагане на ОУП, развитието на общината ще бъде чрез планиране и 
строителство на парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в 
единна концепция спрямо променените икономически и социални условия. Не би могло 
да се постигне  устойчивост в развитието на общината, без интегриране на 
икономическите и бизнес интереси, при побряване на социалните условия на живот, и 
при съхраняване на природна среда и културно историческо наследство. 
           Ще останат нерешени проблемите свързани с: 

- устройствените зони и функционалното им предназначение със специфични 
правила и норми, без възможни разширения, при запазване на специфичния облик и 
традиции, при съхраняване на природния ресурс.  

- ефективно обществено обсъждане за преодоляване конфликтите на интереси,  
съобразяване с международни тенденции и изисквания към съхраняване на защитените 
зони и устойчиво развитие на региона.  
       -  Устройство на части на територии и зони, без съобразяване с екологосъобразен 
подход в планирането, без интигрирано и цялостно инженерно обезпечаване. 
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       - Развитие на туристически рекреационни бази без цялостна концепция и 
специфични туристически продукти, както и координирани единен информациони 
центрове 
       -  Съхраняване на ландшафт 
       - Транспортната инфраструктура, паркиране, респективно - замърсяване на атм. 
въздух;  
        - Инженерната и техническа инфраструктура – газифициране на района на 
общината, ел.захранване, респективно замърсяване на атм.въздух; 
       -   Повърхностни води – На територията на община Самоков продължава заустването 
на непречистени отпадъчни води от населените места и курортните обекти, което води 
до влошаване качествата на водите в поречието на р. Искър и здравен риск за 
населението – опасност от разпространение на стомашно-чревни заболявания. Без ПСОВ 
са всички села във вътрешността на общината, вилните селища и хотелски комплекси.  
Град Самоков има изградена ГПСОВ, която има необходимия капацитет за пречистване 
на всички отпадъчни води при прогнозни параметри. С реализация на ІІІ стъпало се 
гарантират показатели, отговарящи на високите изисквания на разрешителното за 
заустване.  
        -  Водоснабдяване- Осигуряването на вода за населението и икономиката на 
страната е основен национален приоритет. Общината има добре развита водопроводна 
мрежа, но със своите проблеми: - амортизирани тръбопроводи, които се нуждаят от 
подмяна; - големи загуби във водопроводната мрежа;- 
       -     Канализация- Града има  изградена канализационна мрежа, която се състои от 
главни колектори и второстепенни канализационни клонове. Селата в общината са без 
изградена канализационна мрежа. 
        - Пречиствателни станции - ГПСОВ Самоков- действаща, ефективна, в процес на 
завишаване нивото на пречистване по отношение на фопсфора. Останалите населени 
места нямат ПСОВ,  заустват отпадъчните си води в близки дерета и реки, или използват 
тоалетни на попивни ями, с което влошават качествата на повърхностните и подземните 
води. 
        - Проблеми свързани със стихийната урбанизация  
        - Проблеми свързани с качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт 
на средата за обитаване и отдих във вътрешността.  
        -  Проблеми свързани със запазване на културното и историческо наследство; 
        - Проблеми свързани с опазване на защитените територии, с биоразнообразието и 
запазване на местообитанията; 
       - Проблеми свързани със зоните за спорт и екологичен туризъм, спа туризъм и 
всички подходящи форми на алтернативен туризъм. 
       - Проблеми, свързани с възможността за удължаване на туристическия сезон и 
целогодишна ползване на легловата база 
       - Проблеми в синхронизация между приети стратегии, програми и планове и 
проекти, касаещи територията и развитието на общината  
       - Без прилагане на ОУП ще се забави икономическото развитие на общината, ще се 
пропуснат ползи за финансиране и допълнителни инвестиции както и усвояване на 
средства от Европейския съюз, респективно – подобряване условия на труд, повишаване 
качеството на живот, здравословният начин на живот, запазване интересите на развитие 
на общината, респективно осигуряване на приятна околна среда, запазване на богатата 
природа на основата на устойчиво управление на околната среда. 

Екологичните условия в община Самоков се формират от взаимодействието и 
взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори. 
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Община Самоков се характеризират с добро качество на околната среда, което се 
определя от липсата на големи промишлени замърсители и на благоприятни климатични 
условия. 

Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на 
околната среда (влияят върху състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите) на 
района са: транспорта и бита. 
            Екологичните условия в община Самоков се формират от взаимодействието и 
взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори. 

        Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при изготвянето 
на ОУП и източника, в който са публикувани  

                                                                         Таблица № 3 
№ Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при 

изготвяне на плана 
Източник, в който са посочени целите 

1 Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие 
на икономическите сектори и регионите 

Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

2  Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за 
всякакви цели 

Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

3  Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в 
населените места  

Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

4  Опазване на природното наследство и поддържане на богато 
биологично разнообразие 

Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

5 Осигуряване на ефективно управление на околната среда Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

6 Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на 
глобалните екологични проблеми 

Национална стратегия за околна среда 
2005-2014 (НСОС) 

7 Ограничаване на деградацията на земите и борба с опустиняването 
за запазване и развитие капацитета на екосистемите, за постигане 
на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа 
стабилност и подобрено качество на живот 

Проект на Национална програма за 
действие за устойчиво управление на 
земите и борба с опустиняването в 
България в периода 2007-2013г  

8 Опазване, възстановяване и устойчиво управление на биологичното 
разнообразие в страната за създаване на оптимални условия, среда 
и перспективи за живот на хората.  

 Национален план за опазване на 
биологичното разнообразие  
 

9 Опазване здравето на гражданите чрез осигуряване на здравословна 
жизнена среда. 

Закон за здравето (Обн. ДВ бр. 
70/10.08.2004 г.) 

        Цели е по опазване на околна среда на Националната стратегия по околна среда за 
периода 2005 – 2014 г. и връзката им с настоящия ОУП, като са дадени и конкретните 
мероприятия,  предвидени с плана, водещи до постигането им: 

                                                                                                                                 Таблица №  4 
Цели и подцели 
Националната стратегия за околна 
среда за периода 2005-2014 г. 

Връзка на целите с 
предвижданията 
на ОУП 

Мероприятия, предвидени с ПУП-ПРЗ, 
водещи до постигане на целите 

1.   Осигуряване на добро качество и 
достатъчно  количество вода за всякакви цели 
• Осигуряване на добро състояние на 
повърхностните, подземните и крайморските 
води, съгласно 
Член 4 от Рамковата Директива за водите 
2000/60/EС.  
• Поощряване на рационалното използване на 
водоизточниците за различните стопански 
сектори и от широката общественост 

++ 

 
рехабилитация, модернизация и 
доизграждане  на водопроводната  мрежа 

++ рехабилитация, модернизация и 
доизграждане  на канализационна мрежа 
 

 ++ Реализация на пречиствателни 
съоръжение за отпадъчните  води на 
отделни обекти 
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2.   Достигане и поддържане на високо 
качество   на   околната   среда   в населените 
места 
• Достигане на изискваните стандарти в 
регионите   с ниско качество на 
атмосферния въздух 
• Подобряване  на устойчивото 
управление на отпадъците 
• Съществено подобряване на нивото 
на  чистота  в  населените  места  и 
увеличаване на зелените площи 
• Намаляване на шумовото замърсяване в 
населените места 

Спазване на екологичните изисквания 
при градското планиране 

+ 

Отопление      чрез      употреба      на 
алтернативни  източници  на  енергия, 
газифициране и транспортна схема 
Систематизирано        събиране        на 
отпадъците.     
Максимално           запазване           на 
растителността и засаждане на нова 
такава, където е възможно 
Спазване   на   график   на   работа   на 
строителната и транспортна техника и 
ограничаване         движението         на 
транспортни  средства  в  рамките  на 
обекта. Прилагане на занижени показатели 
на застрояване 

3.   Опазване на природното наследство и 
поддържане на богато биологично разнообразие 
• Опазване и  възстановяване на 
биологичното разнообразие 
• Осигуряване на устойчиво използване 
на биологичните ресурси 

 
 
 0 
 + 

Не се засягат обекти на природното 
наследство    и    не    се    застрашава 
значително биологичното разнообразие 

4.   Интегриране на екологичната политика  в 
политиките за развитие на икономическите 
сектори и региони  
• Намаляване на замърсяването и
превенция на бъдещите ефекти върху
околната среда от промишления и
енергийния сектор. 
• Прилагане на благоприятни от
екологична гледна точка практики в
земеделието и опазване на
незамърсените земи. 
• Развитие на устойчивтуризъм,
включително и опазване на околната
среда от сезонните натоварвания в
сферата на туризма. 
• Развитие на благоприятни от
екологична гледна точка транспортни системи 
с   намален   ефект   върху околната среда. •     

+  

0 

 
 
++ 
 
 
 
+

 
 
 
 отговаря на изискванията за устойчив 
туризъм 

Прилагане на екологичната оценка на планове   и  
програми,   както   и  на оценка    на    
въздействието    върху околната     среда     (ОВОС) 
върху инвестиционни проекти за развитие на      
отрасли      на      националната икономика и 
устойчиво развитие на териториите.системи   с   
намален   ефект   върху околната среда. •    

+ 

 
 
 
Извършване на ЕО за ОУП 
 
 
 

 

+     положително; ++   силно  положително  

-   отрицателно;  --  силно отрицателно  
0        нулево,  

С прилагането на ОУП ще се постигне хармонично единство на 
урбанизираната структура със съществуващите природни и антропогенни елементи 
и специфичните социално-икономически условия. 

Спазвайки изискванията на Българското законодателство, Конвенции и 
Директивите, по които България е страна ще се постигне ограничаване и намаляване 
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на негативното въздействието върху околната среда при реализация на ОУП за 
гр.Самоков и крайградските територии 
            Вероятни значителни въздействия върху отделните компоненти на 
околната среда и факторите, които й въздействат , както и въздействие върху  
културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологично 
наследство и ландшафт- При спазване на изискванията на законодателството, 
свързани с ограничаване на въздействието на подобен тип обекти върху околната 
среда, както и съответните нормативни актове, реализирането на ОУП  на  Самоков 
няма да бъде свързано със значителни въздействия върху околната среда.За терена 
ще се изгради цялостна съвременна инфраструктура, зелена система, като максимално 
се запазва съществуващата естествена растителност и др.  
 
Матрица за оценка на въздействие на обектите, включени в ОУП на гр. Самоков и 
крайградската територия (по време на строителство и експлоатация на 
отделните обекти, включени в ОУП)                                                               Таблица № 5  

 
Компоненти и индикатори 

Потенциално въздействие 
По време на 
строителство 

По време на 
експлоатация 

Качество и количество на водите   
Качество на водите  0 0 
Зауствания в повърхностни, и подземни води  причиняващи замърсяване 0 + 
Количество на водите 0 - 
Качество на атмосферния въздух   
Качество на въздуха (местно/ регионално) -/0 0/0 
Качество на въздуха (трансгранично) 0 0 
Емисии в атмосферата, причиняващи замърсяване - -/0 
Емисии на парникови газове 0 0 
Биологично разнообразие   
Качество на районите на местообитанията -/0 -/0 
Популации или област на разпространение на видовете -/0 -/0 
Защитени територии  0 0 
Защитени видове -/0 -/0 
Защитени зони -/0 -/0 
Земеползване   
Характер на земеползване - 0 
Ландшафт + 0 
Съхраняване на ресурси 0 0 
Енергопотребление 0 - 
Повторно използване и рециклиране на отпадъци 0 0 
Използване на природни ресурси и суровини - - 
Добив и използване на невъзобновими ресурси 0 - 
Отпадъци   
Образуване на отпадъци - - 
Депониране 0 0 
Културно наследство - / 0 0 /+ 
Сгради и съоръжения с архитектурно или историческо значение 0/+ 0  
Археологически места, паметници и предмети  0/+ 0  
Здраве и благосъстояние на населението   
Шумови нива - -/0 
Здраве и безопасност на населението 0 + 
Опасни вещества   
Използване на опасни вещества - / 0 0 
Риск от инциденти при транспорт, използване и производство на опасни 
вещества  

- / 0 - / 0 
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   ? - няма достатъчно информация 
(-) - неблагоприятно  
(+) - благоприятно 
(--) - силно неблагоприятно 
(0) - няма въздействие 
(++) - силно благоприятно 

  От горната таблица се вижда, че няма компоненти на околната среда, за които се 
очакват значителни въздействия при реализация на ОУП. Очаква се слабо 
неблагоприятно въздействие върху част от компонентите на околната среда. 
 

Мерки за намаляване или предотвратяване на отрицателните въздействия 
Таблица № 6 

Компоненти 
и фактори на 
околната 
среда 

Мерки  за подобряване на екологичните параметри при реализиране на плана

Атмосферен  
въздух 
 

В периода на строителство, на отделни обекти 
Да се използва добре поддържана строителна и транспортна техника 
При извършване на земните работи да се оросява с вода за предотвратяване на 
запрашаването; 
Да не се допуска работата на багери, автосамосвали, булдозери и пр. да работят с 
неизправни двигатели с вътрешно горене. Да се предвидят съоръжения за системното 
оросяване на откритите временни складове за инертни материали (пясък, чакъл и пр.) 
.При извършване на изкопни работи в период на по-продължително засушаване да бъдат 
предварително омокряни площите, особено при копане с машини. 
Да не се допуска извънгабаритно товарене на самосвалите със земни маси и инертни 
материали, за да се предотврати с това, разпиляването на материала при транспортирането 
му за  да не се създадат условия за поява на неорганизирани емисии на прах. 
- Да бъдат почиствани местата на временните открити складове за инертни материали след 
приключване на строително монтажните работи 
- Да не се допуска продължаване на загряване на топилките за битум след приключване на 
работа с втечнения битум 
- Да не се допуска извънгабаритно товарене на насипни материали, за да се избегне тяхното 
разпиляване по време на транспорта  

 - При разтапяне на битум за асфалтови пътни настилки, да не се допуска повишаване на 
тремпературата до точката на кипене, защото при тези условия емисиите на въглеводороди 
(включително и тежки) са най-големи. 
В периода на експлоатация 
- Поддържане чистотата на алеите и площадките, включително миене, за да се избегнат 
неорганизирани емисии на прах 
Да се упражнява стриктен контрол върху наличие на топлинна изолация на сградите в 
съответствие с разпоредбите за енергийна ефективност. 
След приключване на строителния период всички площи на които са били разположени 
открити складове за насипни строителни материали и строителни отпадъци да бъдат 
своевременно и щателно почистени, за да не се допусне  появата на прахови емисии от тези 
площи. 
Да се реализира непрекъснат административен контрол при строителство. 
При застрояването, особено на местата с по-големи терени, не зависимо от спазената 
плътност, интензивност и етажност на застроявана, да не се допускат структури „стена” с 
големи надлъжни оси на сградите или структури „кутия” със затворени междублокови 
пространства. Структура „стена” пречи на естествената вентилация на сградите създава 
условия за задържане на замърсителите в подветрената страна на сградите. Особено това е 
неподходящо, когато надлъжната ос на сградите е ориентирана в посока перпендикулярна 
на преобладаващата посока на вятъра. Структура „кутия” създава условия за продължително 
задържане на замърсителите в междублоковите пространства, защото нама везможност 
нормалните въздушни течения да проникват там. Надлъжната ос на сградите следва да бъде 
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ориентирана в посока изток-запад. 
При решение за използване на оборудване с хладилен агент, да се използва такъв, разрешен 
според изискванията на Регламенти на ЕС 2037 и 842 за контрол и управление  
да се прецизира възможността за използване на алтернативните източници на енергия, 
имайки предвид голямата продължителност на слънцегреене в района. Изграждането „хай-
тек”- високо-технологични паркове е една отлична перспектива за намаляване на 
замърсяването на въздуха с отпадъчни газове, получавани следствие на горивни процеси. Би 
следвало да бъдат направени проучвания за изграждане на соларна или хибридно-соларна 
ТЕЦ  
Ползване на горива, отговарящи на нормативните изисквания;  
Ограничаване движението на транспортни средства в рамките на ЦГ част. Създаване на 
буферни паркинги с широк достъп  

Земни недра  
Геоложка 
среда 
Подземни 
води.  
  
 

- качествено изпълнение на строителните работи и възстановяване на терена около построените 
сгради и съоръжения; 
- изграждане и поддържане в изправност на водопроводната и канализационна мрежа;  - 
изграждане на локално пречиствателно съоръжение  
 - екологосъобразно събиране и третиране на твърди битови отпадъци; 

 Възможностите за намаляване и/или ограничаване на въздействието върху земните недра се 
свеждат и до:  
  - провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания за 
конкретизиране на условията за изпълнение на изкопите и насипите и за фундиране на съответните 
сгради и съоръжения, в това число изясняване на геолого-литоложкия строеж, определяне на 
физико-механичните и деформационни свойства на литоложките разновидности, дълбочината и 
качеството на подземните води, филтрационните свойства на водоносните колектори и пр.; 
- съобразяване на проектите за обекта с резултатите, изводите и препоръките в докладите за 
инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и с изискванията на законовите и 
нормативните документи; 
- изготвяне на стабилитетни прогнози за устойчивостта на откосите на евентуални дълбоки изкопи; 

 - забрана за пряко отвеждане на отпадъчни води в земните недра и подземните води 
В период на строителство на отделните обекти   
Качествено изпълнение на строителните работи и възстановяване на терена около 
построените сгради и съоръжения; 
Провеждането на инженерно-геоложки проучвания и изследвания за конкретизиране на 
условията за изпълнение на изкопите и насипите и за фундиране на съответните сгради и 
съоръжения, в това число изясняване на геолого-литоложкия строеж, определяне на 
физико-механичните и деформационни свойства на литоложките разновидности, 
дълбочината на подземните води и филтрационните параметри на непосредствената 
геоложка основа; 
Съобразяване на проектите за обектите с резултатите, изводите и препоръките в 
докладите за инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и с изискванията на 
законовите и нормативните документи;

  
Повърхностн
и води  
  
 

- Приоритетно да се извърши рехабилитация на водопроводната система за да се 
предотвратят загубите на питейна вода.  Да се извърши рехабилитация и на 
канализационна система и ГПСОВ, там където е необходимо.  
- Правото за ползване на повърхностни водни обекти за заустване на пречистените 
отпадъчни води да се преведе в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и 
сиответнитеподзаконови нормативни актове, за издаване на Разрешително за заустване 
на отпадъчните води – БДДР.  
- Преди въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ, да се изготви и  и представи в 
РИОСВ София  технологична инструкция за експлоатация на ЛПСОВ, План за собствен 
мониторинг и План при аварийни ситуации. 
В период на експлоатация 
- По време на експлоатация да се подържат в техническа и експлоатационна 
изправност  водоснабдителната система, канализационната система и пречиствателните 
съоръжения.  
- Третиране на отпадъчните води до необходимите изисквания на действащото 
законодателство.  
- Осигуряване ефективен контрол и управление на водите. 
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Почви  
 

 - в период на строителство.   
Хумустният пласт отделен при строителството, трябва да се депонира отделно и да се използва по 
предназначение.  
Оформяне на алеи и вътрешни пътища за транспортни средства, като се ограничат с видими 
бордюри. 
Мерки за недопускане на течове на нефтопродукти и замърсяване на почвата от аварийни 
ситуации. При аварийни локални разливи да се отстраняват замърсените почви и да се третитират 
като опасен отпадък - да се предават на лицензирана фирма за обезвреждане.  
Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци при неправилното им временно съхранение. 
Необходимо е да се възстановят всички съседни площи, евентуално нарушени от строителството, 
както и временните площадки в рамките на отредения терен. 
Всички технологично свободни пространствата трябва да се оформят като зелени площи с 
подходяща растителност, съгласно изготвените проекти за паркоустройство на терена.  
- в период на експлоатация 
Ограничено ползване при доказана необходимост на торове и хербициди.  
Опазване на почвата от замърсяване с нефтопродукти при аварии с транспортна техника, като се 
отстранява замърсената почва. Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци при 
неправилното им временно съхранение.

Биоразнооб 
разие  
 

Важно място в структурата на ОУП  заемат и зелените площи с ограничено ползване и специално 
предназначение. Нормативите за площта на обществените озеленени площи за широко и 
специфично ползване, са определени в Наредба № 7 /22.12.2003 год. за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
Запазвяне на високостъблената растителност и зелени площи в централен парк  

Ландшафт  Изработването на ландшафтно устройствен  и паркоустройствен  план. 
Културно-
историческо 
наследство 

По време на строителството на отделните обекти да се спазват заложените в ОУП мерки за 
опазване на културното наследство 
Да се спазят изискванията на чл. 83 ал. 1 и 2; чл.93 ал. 1; чл. 94, чл.97 от ЗКН за опазване, 
идентифициране и съхранение на културните ценности, както и чл. 158 ал.1 за предаване 
на движимите археологически ценности в РИМ. и чл. 160 ал.1 и 2 от ЗКН, съответно чл. 
72 и 73 – при откриване на структури и находки, които имат признаци на културни 
ценности, строителните дейности се спират  
Да се реализират културно-туристическите маршрути, заложени в ОУП във връзка със 
социализирането и опазването на КИН 
Създаване н информационен център за запознаване и богатото  културно историческо 
наслeдство. 

Oтпадъци    В период на строителство.   
- Битови отпадъци да се събират в контейнери , обезвреждат с вар или хлорна вар и 
депонират . Строителните отпадъци временно да се съхраняват на площадката на 
определените места и да се депонират на депо, съгласувано с общината. 
Производствените неопасни и в малки количества опасни отпадъци да се предават на 
лицензирани фирми за рециклиране или обезвреждане. 
В период на експлоатация 
- Предимно битови отпадъци. Спазване изискванията на нормативната уредба за 
управление на отпадъците.  
- Изготвяне на актуализирана Програма за управление на отпадъците. 
- Изготвяне актуализирана Програма за управление на утайките от  ГПСОВ и ЛПСОВ 
на населените места (бъдеща реализация) 
 Осигуряване ефективен контрол и управление на отпадъците. 
- Въвеждане  на необходимите мерки за изпълнение  на изискванията на чл. 16 от ЗУО (1).   
- осигуряване на ефективно разделно събиране  и обезвреждане на отпадъците  
-  Закриване на нерегламентираните сметища. 
- Реализация на РДНО Самоков 
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Шум      Шум- В период на строителство. на отделните обекти, включени в ОУП.    
- Да се спазва стриктно работното време. Да се използва съвременна строителна и транспортна 
техника и осигуряване на добра организация на строителната дейност 
- В период на експлоатация Съблюдават изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006 
относно показателите за шум в околната среда. 
- По време на експлоатация на отделните обекти, включени в ОУП. 
-спазване на изискванията на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на 
селищната среда при ситуиране на открити паркинги с над 50 паркоместа . 
- оформяне на буферна зелена, шумозащитна ивица от подходящи растителни видове около 
основните пътища, тангиращи курорта, 
- алейно озеленяване на пътищата, които са главните входове към центъра, пътя изток-запад и 
перпедикурярния в посока север юг, преминаващи пред банята и плажа,  
-изолационно озеленяване около единствения производствин терен за бутилиране, около буфер-
паркингите в централна зона. 
- Изготвяне на комуникационно транспортен план към ПУП / съгл чл 51 от наредба 7/ 
Вибрации - По време на експлоатация – няма източници на вибрации в околната среда. 
Ел. магнитни лъчения-. Необходимо е по - подробна и актуална информация  за поддържане на 
списъка на предавателите, ел.подстанциите, високо волтовите електопроводи, местоположението, 
мощност и др., които в следващите, подробни фази на планиране да намерят отражението им. 

Опасни 
вещества  

Стриктно спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества. Строг контрол и 
управление  

Природни 
ресурси  

- Да не се допуска преразход на инертни материали , вода, горива и др. спомагателни 
материали.  

Здравно-
хигиенни 
условия на 
средата 
 

- В период на строителство на отделните обекти, включени в ОУП.  
- Всички строително ремонтни дейности да бъдат съобразени с НАРЕДБА № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи - Приложения № 1-5 към чл. 2, ал. 2. и 
НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите 
по отношение на шума, излъчван по време на строителството. 
- Намаляване на праховите емисии чрез напръскване с вода на местата, от които се вдига 
прах (при сухо време и вятър). Използване на централизирано приготвени в бетоновия възел 
бетони и разтвори и машинното им полагане. 
- Да не се допускат разливи на нефтопродукти. При случай на разлив да се вземат 
незабавни мерки за неговото локализиране, отстраняване и транспортиране на подходящи 
депа.   
- След приключване на строително монтажните работи, местата на временните открити 
складове за строителни материали следва да бъдат почиствани. С това ще се спре 
емитирането на прах в атмосферния въздух при сухо и ветровито време. 
- Поддържане в изправност оптимално натоварване на строителните машини с цел от една 
страна намаляване на количествата на ауспуховите газове, а от друга на шума и вибрациите.
- Режимът за труд и почивка при вибрационно въздействие да се изгражда така, че 
сумарната експозиция за смяна (за контакт с вибрации) да не надвишава 90-120 min. 
- Да не се допускат строително-монтажни работи през нощта. 
- Във всички професионални дейности задължително да се използва подходящо за сезона 
работно облекло, лични предпазни средства при наличие на вредни фактори на работната 
среда (противопрахови маски, шумозатлушители, противовибрационни ръкавици) и 
осигури рационален режим на труд и почивка. 
- По време на експлоатация на отделните обекти, включени в ОУП. 
- Изграждане на модерна и комфортна среда за обитаване, труд и обслужване.  
- Осигуряване на достатъчни количества вода за питейно-битови нужди.  
- Да се извърши мониторинг на водите  
- Да се осигури медицинско обслужване 

 
Природни 
рискови 
фактори 

- Функционалното зониране е съобразено с новите норми за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони. 
- За намаляване на сеизмичния риск чрез устройствени решения е препоръчително 
обновяване на амортизирания сграден фонд. 
- Необходимо отделните инвестиционни предложения и намерения да се съобразят с 
функционалното предназначение на зоната). 
- Необходимо е да се предвидят  системи за аварийни ситуации и бързо действие при 
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възникване на пожар и наводн 
- ения 

Здравословни 
условия на 
селищната 
среда  
 

- Осигуряване на микроклимата в курорта , достъп за всички хора 
- Организация на строителните дейности и въвеждане на етапен план за реализация 
- Осигуряване на добра проветряемост на селището чрез улично озеленяване и 
велоалеи - чрез регулационно отреждане  
- Увеличаване на линията на задължително застрояване на мин 5 и отдръпване на 
застройката около главните  пътища- 
- Регулационно отреждане на местата за паркиране с означаване на капацитета 
- Използване на ВЕИ за отопление, осветление, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност 
- Прилагане на администротивно контролни мерки  
-  Провеждане на контрол и мониторинг при застрояване, благоустройство и опазване на 
природните дадености.  

Спeцифични 
устройствени 
показатели 

- Спазване на специфичните правила и норми за прилагане на ОУП  
- Ангажиране на съответните органи за контрол 
- Използване на  Специфично енергоспестяващо приглушено осветление  със цел 
осигуряване конфорт и на животинския свят в района.  

 
Мотиви за избор на разглеждани алтернативни решения и оценка на тяхното 
въздействие върху околната среда, включително нулева алтернатива. 
 Основните алтернативи са две: : 
А / Остарял ОУП, който задържа развитието на града. Не дава възможност за 
инвестиционни инициативи. Планиране под натиск, на парче, чрез ПУП. 
б. / Приемане на нов ОУП, отчитащ историческо развитие, тенденции, и при реалистична 
демографска прогноза от 40 000 за 2030. Увеличава се само градската територия, 
екстензивно развитие на териториите. Интегриран подход на планиране, осигуряване на 
устойчиво развитие. 
     Съответствието на местоположението на ОУП и устойчивост на развитието на 
района е оценено в следващата таблица № 7 
                                                                                                                            Таблица № 7  
Компоненти и индикатори  Съответствие
Стратегия за развитието на района и общината  Съответства  

Местоположение – границите на ОУП   
В екологично чист район  Да  

Избягване находища за открит добив на подземни богатства  Съответства  
Съществуващи транспортни връзки  Да 

Наличие на електрозахранване  Да      

Наличие в района на Самоков  на минера лни води, за балнеолечение 
В община Самоков в Белчински бани. 
В границите на ОУП   

Да 
 
не  

Наличие на източници за питейна вода - водопровод  Да 
Наличие на водоприемници (водни обекти –море, реки и дерета)  Да 

Липса на замърсени терени и неорганизирани депа  Съответства 

Наличие на екологично чиста природна среда  Да 
Наличие в близост на зона за екологичен туризъм  Да 
Избягване територии, на които със закон има други забрани  Съответства 
Природни хабитати 
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Запазване статута на защитени територии Теренът е  извън границите на 
защитените територии  

Въздействие върху биоразнообразието (флора, фауна, 
екосистеми) 

Част от крайградската територия, 
включена В ОУП на гр. Самоков и 
крайградската територия  е в 
границите на ЗЗ  по Натура 2000
ЗЗ »Палакария» . Съответства  при 
спазване изискванията на 
законодателството 

Защитени ланшафти Съответства 
Недвижими паметници на културата в района на 
площадката 

Съответства 

Природни ресурси 
Водоизточници Съответства 
Качеството на атмосферния въздух Съответства   
Качество на водните ресурси Съответства - при подбор на 

съоръжения за пречистване на 
Качество на почвите и използуване на земята Съответства - при отделяне на 

хумусния хоризонт и използуване 
Обща устойчивост 
Здраве и безопасност на населението Да 

Енергийна ефективност Да 
Възобновяеми източници на енергия Не в момента, но в бъдеще се 
Генериране и рециклиране на отпадъци Съответства – при правилно 

събиране, третиране и депониране
Промени в климата Съответства 

Използуване на опасни вещества Съответства 
Социално-икономическа сфера 

Създаване на работни места Да 
Привличане на инвестиции Да 
Създаване на повишено качество на живот Да 
Създаване на балнеолечение, отговарящо на европейските да 

 
      Изводите, мерките и препоръките са формулирани като е осъществяван постоянен 
обмен на данни между възложителя, екипа по ЕО, проектантския екип, компетентните 
органи и засегнатата общественост.  
 
Предложените мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана са дадени в 
следващата таблица Таблица № 10-1: 

Таблица № 10-1  
Мерки Индикатори за мониторинг Единица мярка Отгворен 

за изпълнението 
Функционално зониране Съответствие със 
ЗУТ, ЗУЧК и подзаконовите нормативни 
документи; 
Спазване на ЗУТ и ЗУЦК подзаконовите 
нормативни документи; 
Съответствие с налични природни ресурси 
и дадености 

Площ на отделните зони  
 

м2/обитател 
 

Контрол - отдел ТУС 
(община Самоков 

Подобряване екологичното състояние на Терени за озеленяване в м2/ж ЗУТ и подзаконовите 
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общината  
/Максимално запазване на екологичното 
равновесие и природните дадености/ 

урбанизираните зони  
 
 
 
 
Състояние на местообитания и 
хабитати  
 
 
Поддържане на зоните за 
вторична сукцесия в 
урбанизираните територии 
(зелени клинове) 
Влажните зони около реките и 
при изкуствените водоеми  
 
Състояние на природната среда в 
ЗЗ; 
 
Степен на ерозионните процеси; 
 
Възстановяване на почвата и 
рекултивиране на 
нерегламентираните сметища; 
 
Общинска система за 
управление на отпадъците; 

 
 
 
 
 
бр.унищ.местообитания 
дка унищ/възстановени 
площи 
 
%, дка от застроените 
територии 
 
 
% терит. 
Бр. местообитания 
 
% терит. 
Популац. показатели на 
биологичните обекти 
% територ. 
 
 
% терени 
 
% жит. 
% рецикл. ТБО 

нормативни документи; 
Контрол - отдел ТУС 
(община 
 
ЗЗТ, община - отд. 
екология 
Контрол община, 
ДЛ,  
 
 
 
 
 
 
 
Община Самоков 
 
 
Община Самоков  
 
 
 
Кмет  

Общински пътища – трайно подобряване на 
експлоатационното им състояние 
Транспортни  комуникации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пешеходни и велосипедни алеи до морските 
плажове/ съгл чл 14 от ЗУЧК 

Урбанизирани зони осигурени с 
транспортни комуникации 
 
Нива на шум (транспорт) 
 
 
 
 
Концентрация на замърсителите 
в приземния въздух край 
транспортните артерии 
 
Проходимост на транспортните 
артерии 
 
Урбанизирани зони осигурени с 
транспортни комуникации 
 
Максимално използване на 
съществуващите пътища 
 

% територия,  
 
 
dB (А) 
 
 
 
 
показатели mg/m3 
 
 
 
МПС./час 
 
 
%, дължина в км. 

Контрол - отдел ТУС 
Община Самоков  
 
Периодични измервания - 
пункт за измерване на 
шуп при път Е- 
 
Периодични; мониторинг 
Контрол – РИОКОЗ, 
РИОСВ София, ИАОС 
 
 
 
Продължителност на 
задръстванията в час пик 
Контрол КАТ /община 
 
Използваемост на 
съществуващата 
транспортна мрежа 
Контрол отдел ТУС 
Община Самоков  

Водоснабдяване и канализация- 
рехабилитация на съществуващите и 
изграждане на нови ВиК мрежи и 
съоръжения (водопроводи, канализац. 
ПСПВ и ГПСОВ).  
 

Водоснабдени урбанизирани 
райони  
 Водни количества 
 
Загуби на питейна вода 
 
- качество на водата за питейно-
битови нужди; 
 
 
 
 
Население включено към 
канализационната мрежа  
 
канализационна мрежа заустена 
в ПСОВ  
 

% и режим -л/ден. ж 
 
Qср. ден, Qср. год. 
 
%, и л/ден. ж 
 
показатели мг/л 
 
 
 
 
 
% урбан.територия , 
бр/ж, % 
 
% 
 
 

Режим на 
водоснабдяване 
Контрол - ВиК   
 
 
 
съответствие със 
стандарт  
Ежедневно пробовземане 
и анализиране на водата 
от служителите на 
ПСПВ; 
Контрол РИОКОЗ 
 
Замърсяване на 
подземните и 
повърхностни води  
Контрол РИОСВ , 
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- качество на 
пречистени/нетретирани 
отпадъчните води заустени  във 
водоприемник; 
 
 
 
 
 
- качество на повърхностните 
води; 
 
 
 
капацитет на предвидените нови 
ЛПСОВ; 
 
 

Показатели  рН, БПК5, 
ХПК, нер. в-ва, Nt, Pt -
мг/л 
 
 
 
 
 
 
показатели мг/л 
 
 
 
 
% от територията, бр/ж. 
 
 

БДДР,и ВиК . 
 
Съответствие с 
индивидуалните 
емисионни ограничения, 
съгласно разрешителните 
за заустване във воден 
обект. 
 Постоянни пунктове за 
мониторинг след точката 
на заустване на 
отпадъчни води . 
Контрол РИОСВ София, 
БДДР и ВиК  
 
Съответствие с съгласно 
разрешителните за 
заустване във воден 
обект. Контрол РИОСВ, 
БДДР и ВиК  
Анализ на качеството на 
отпадъчните води след 
третиране в ГПСОВ; 
Контрол РИОСВ, БДДР и 
ВиК  

Поддържане в изправност на 
съществуващата ГПСОВ  
 

Незамърсени повърхностни води 
и почви в района 
Несъздаване на ситуация за 
здравен риск за населението 

Спазване стойностите на 
показателите : 
ПСОВ от разр. за 
заустване: БПК5, 
ХПК,Нер. в-ва, Nt, Pt  
Q m3/d 

Община Самоков 
 В и К, оператор  

Изграждане на съвременни ЛПСОВ  Незамърсени повърхностни води 
и подземни води в района.  
Строг контрол и управление на 
технологичните процеси. 

Спазване стойностите на 
показателите : 
ЛПСОВ на битови води 
на малки населени места, 
курорти и др. обекти - от 
разр. за заустване: БПК5, 
ХПК,Нер. в-ва, Nt, Pt  
Q m3/d 
ЛПСОВ на промишлени 
обекти от разр. за 
заустване: - специфични 
показатели, 
характеризиоращи 
замърсяването на 
формираните отп. води. 

Възложителя 
Община Самоков 
 

Реализация на предприетите действия за 
управление на утайките от ПСОВ  

Незамърсени повърхностни води 
и подземни води и  почви в 
района 

Децентрализирано 
обезвреждане, 
оползотворяване и 
безпроблемно 
депониране. 

Община Самоков 
оператор 

 Ел. захранване  Електрозахранване за 
урбанизираните територии 
 
Консумация на ел енергия 
Използвне на ВЕИ 

% терит.,  
 
 
кВт.ч/жит. 

Качество на подавана ел. 
енергия, Режим на тока 
Контрол Електро- 
разпределение Б-с- 
област  

Газифициране Газифициране на отделни обекти 
(училища, болнични заведения и 
др.); 

Бр.  м3/год. Подадено 
количество газ 

Качество и налягане на 
подаваната газ. 
Контрол 

    
Подобряването на техническите параметри 
и поддържане на добро експлоатационно 
състояние на основните “довеждащи” 
пътища /II-82 и II-62/  

брой одобрени и изпълнени 
проекти 

Бр. Община Самоков 
 Агенция пътища 

Ограничаване на транзитния поток на МПС обем на трафика през обходните Бр. Община Самоков 
 Агенция пътища 
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през града, пътища. 

Обхват на системата за непрекъснат 
мониторинг на КАВ на територията на 
Самоков и ниво на информираност на 
населението. 

брой пунктове за мониторинг на 
КАВ на територията на Самоков 
 

Бр.  Община Самоков 
 Агенция пътища 
 РИОКОЗ 

Отделяне на хумусния пласт, депониране и 
последващо използване по предназначение; 

Състояние на зелените площи 
В строителните периоди на 
отделните обекти  

[см] хумусен хоризонт Възложителя 
 Община Самоков 

Предпазване на почвата от възникване на 
ерозионни процеси; 

Наличие на ерозирали участъци 
(към деретата и при парцели с 
голяма денивелация) 

[%] от застрашени 
участъци 

Възложителя 
 Община Самоков 

Депониране на строителните и битови 
отпадъци на отредена площадка в рамките 
на терена и впоследствие на депо, 
съгласувано с общината 

Наличие на депонирани в 
района,  отпадъци след 
завършване на строителните 
работи 

площ [м2] или 
количество [м3] 

Възложителя 
 Община Самоков  
Строителните фирми 
община 

Да се ползват горива, отговарящи на 
нормативните изисквания; Запрашаване 

Надвишаване на нормите за 
атмосферен въздух в населените 
места 

[%] от ПДК Община Самоков 

Да се спазва стриктно работното време на 
стр. машини 

Нива на шум  [%] от допустимите нива Община Самоков 
Строителните фирми 

Максимално запазване на съществуващата 
растителност и защита на местообитанията 

Наличие на типичните за района 
хабитати след реализация на 
проекта 

Брой останали Община Самоков 
 РИОСВ 

Оформяне на алеи и вътрешни пътища за 
транспортни средства; ограничено ползване 
на торове и хербициди. 

Наличие на утъпкване и 
замърсяване на горния почвен 
слой 

[%] от настилките Община Самоков 
Ползвателите 

Да се експлоатират съгласно инструкциите 
изгребните ями и химическите  тоалетни, 
преди реализация на ЛПСОВ  в населените 
места и обекти, невключени в ПСОВ през 
периодите на строителство.  

График на поддържане.  Община Самоков 
 
Ползвателите 

Програма за управление на отпадъците, 
която периодично да се актуализира Строг 
контрол и упавление на отпадъците 
съгласно Програма за управление на 
отпадъците 

Количество на отпадъците по 
видове и начини на събиране,  
оползотворяване, третиране, 
депониране 
База данни от физически и 
юредически лица генериращи 
отпадъци. 

т/год. м3/год по видове и 
начин на третиране  
дка, корекция на 
нарушени терени, дка- 
рекултивирани площи и 
др.   

Оператор, Община 
Самоков,  
(база данни физически и 
база данни юредически 
лица генериращи 
отпадъци.  

Реализация на РДНО    Община Самоков 
При работа с опасни вещества да се спазват 
всички инструкции по БХТПБ 

Предотвратяване на здравен 
риск за работещите с тях. 

 Строителните фирми 
Ползвателите на обекти 

Изграждане или рехабилитация на участъци 
от  канализация  

Незамърсени повърхностни води 
и почви в района 

 Възложителя 
 

Позитивно въздействие върху 
биоразнообразието  

Реализация на озеленяване  [%] от територията Възложителя 

Спазване на баланса на територията и 
градоустройствените показатели на ОУП. 
Намаляване  въздействието върху околната 
среда 

Норми за застрояване  Съответствие с нормите 
за плътност, застроена 
площ и озеленяване. 

Възложителя 

Ангажиране на работници и повишаване 
качеството им на живот  

Бр. Заети при строителство, 
монтаж на съоръжения и 
оборудване  

Бр. - Общо 
[%] от Община Самоков  

Възложителя 

Незамърсени повърхностни води и почви в 
района. Несъздаване на ситуация за здравен 
риск за населението. 

  Инвеститора 
ползвателите 

    

Ограничаване движението на транспортни 
средства  

Утъпкване и замърсяване на 
горния почвен слой, нива на 
шум. 

[%] от допустимите нива Възложителя 
Ползвателите 

Използване на ниско емисионно гориво за 
отопление (природна газ) или ел.енергия, 
слънчеви батерии и др.  

Надвишаване нормите за 
атмосферен въздух през 
отоплителния сезон 

[%] от ПДК Възложителя 
Ползвателите 
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Съблюдават изискванията на Наредба №6 
от 26.06.2006,  относно показателите за шум 
в околната среда 

Нива на шум  [%] от допустимите нива Възложителя 

Спазване изискванията на нормативната 
уредба за управление на отпадъците 

Закриване на 
нерегламентираните сметища. 
Замърсени с отпадъци зони в и 
около терените 

площ [м2] или 
количество [м3] 

Възложителя 

Зелени зони и ландшафтно оформяне 
приобщаване към околния ландшафт;  

Наличие на буферни зони и зони 
с вторична сукцесия 

Кв.м зелена площ на 
жител, брой  

Възложителя 

Ангажиране на работници и повишаване 
качеството им на живот  

Заети в обслужване, поддръжка, 
администрация.  

Бр. - Общо 
[%] от Община Самоков 

Възложителя 
Ползвателите 

Развитие и застрояване  на селищната и 
извънселищната урбанизирана територия 

Зони със специфични  
Показатели  
Кинт 
Плътност на застрояване 
Озеленена площ 
Макс етажност  
Височина, изграждане на 
компактна индустриална зона; 
Замърсяване на околната среда в 
следствие реализиране на 
дейностите 

Нормативи съгласно 
ЗУЧК чл 12,  за 
разширение на населени 
места  
Намален Н кота корниз –
10 м 
Степен на 
благоустрояване, в 
процент  

Жилищен комфорт/ 
Контрол - отдел ТУС/ 
(община) 
Контрол - отдел ТУС/ 
(община 
 
Нарушени и/или 
замърсени територии 
Контрол - РИОСВ  

систематично събиране, анализ и 
използване на информация. 

Оценка качеството на средата от  
обитателите  
Брой инвестиционни инициативи 

 Контрол - отдел ТУС 
(община Самоков) 
 Кмет на Община 
Самоков 

наблюдението на изпълнението на ОПР 
формиране на специализирана група и 
развитие на звеното стратегическо 
планиране. 

Интегриран подход при  
планиране изграждане и  
развитие на териториите 

 Контрол - отдел ТУС 
(община Самоков) 
 Кмет на Община 
Самоков.  Областната 
администрация. 

Заключение, констатации и препоръки към плана 
 

Град Самоков има действащ ОГП (Общ градоустройствен план), изработен в 
периода 1975 – 1976г. Настъпилите социално-икономически промени през последните 20 
години, с установяване на пазарните отношения и демократизацията на обществото, 
отдавна са създали нова икономическа и политическа среда, в която действат вече други 
фактори за развитието на града. Това налага изработване на нов общ устройствен план 
на града. На заседание на Общинския съвет Самоков е взето решение за изработване на 
Общ устройствен план / ОУП на град Самоков и крайградската територия, който да 
съответства на променените условия, на актуалната нормативна уредба, на новите 
тенденции в устройственото развитие и планиране, при което да се съблюдава нов 
прогнозен срок период на развитие от 15-20 години.  
Автор на Предварителен проект на ОУП  на град Самоков и крайградската територия 
“Националния център за териториално развитие” ЕАД . 

Цели и задачи,  изпълнени при изготвянето на предварителния проект: 
- Създаване на  планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 

урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с общинския план 
за развитие; 

- Създаване на подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно 
социално-икономическо развитие;  

- Осигуряване възможности за приоритетно развитие в града и крайградската 
територия на туристическата функция, съответстващо на богатите природни и 
антропогенни, рекреационни условия и ресурси; 

- Осигуряване равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 
собственост, при гарантиране на правата им; 
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- Определяне границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното 
им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и 
изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

- Определяне териториалното развитие на урбанизираните територии при 
съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане 
на оптимална териториална структура; 

- Създаване възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 
последващото им предназначение; 

- Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и връзките им с териториите на останалите населени места в 
общината, съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 
национално значение; 

- Определяне териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 
режимът на тяхното устройство; 

- Определяне териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

- Определяне териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия за естетическо оформяне; 

- Осигуряване устройствена основа и условия за опазването и социализирането на 
богатото недвижимо културно наследство; 

- Определяне правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план 
съобразно местните и регионалните характеристики. 

Предложени са градоустройствени решения за : 
- Стимулиране и подпомагане на съвременни алтернативни форми на екотуризъм в 

Националния парк и извън него - пешеходен, селски, риболовен, културно-
познавателен, спортен и др, обвързано с ОУП за Курортно туристическа локализация 
“Самоков-Боровец-Бели Искър”; 

-  Създаване на буферна обслужваща зона за пулсиращите потребности на 
туристическата агломерация; 

- Подобряване на транспортната достъпност до града, до курорта Боровец,  до малките 
населени места в общината; 

-  Насърчаване на предприемачеството и мобилността на работната сила чрез 
подобряване на комуникациите, транспортните връзки и услугите; 

-  Укрепване на връзката на  града със селата в общината; 
-  Отреждане на зони за индустриални паркове с преработвателен профил на търсените 

производства. 
          Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и решаване 
на евентуалните екологични проблеми при реализацията на плана, гарантиращи 
опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на територията, 
като при дефинирането им са съобразени и мерките за предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 
осъществяването на плана върху околната среда.  
        Целите на актуализирания ОУП са в съответствие с изискванията за постигане на 
устойчиво развитие като се търси баланс между икономическите интересите на 
общината, инвестиционни намерения, стабилизиране на населените места, осигуряване 
на високо качество на живот и околна среда при съхраняване на уникалните природни 
дадености и културно наследство. 

        Не се очаква съществено нарушаване на околната среда вследствие реализацията 
на ОУП при спазване на препоръките дадени в т.7 от Доклада. 
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         ОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община 
Самоков, Стратегия за развитие на Софийска област и Национална стратегия за 
опазване на околната среда. 

          Докладът за екологична оценка на „ Общ устройствен план на гр. Самоков и 
крайградската територия” Предварителен проект е изготвен съгласно изискванията на 
Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми и задание на Община Самоков. 

        Целта на Доклада е да отчете екологичните проблеми на най-ранен етап на вземане 
на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от 
предложения план достъпен до обществеността, посредством проведените консултации, 
информираност на населението и обществено обсъждане.  

      Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат отразени в разработването на 
отделни обекти на по- ниско ниво. 
       При реализацията на проекта е необходимо да се изпълнят препоръчаните мерки за 
свеждане до минимум  въздействието върху околната среда, спазват се необходимите 
нормативни изисквания при строителство и експлоатация,  
        Колективът експерти предлагаме на почитаемия Експертен съвет на РИОСВ София 
да даде положително становище по доклада за ЕО и одобри реализацията на плана. 


