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Изх. № ПД-505/17.12.2014г. 
 
До 
Кмета на  
общ. Ивайловград, обл. Хасково 
п.к. 6570, гр. Ивайловград 
ул. “Г. Димитров” 49 

 
 
ОТНОСНО: Провеждане на консултации по изготвеното задание за определяне обхвата и съдържанието на ЕО и ОС 
на ОУП на гр. Ивайловград 
 
Уважаема г-жо Овчарова, 

 
 

Съгласно чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (ДВ, бр. 
57/04г., изм. доп. дв. бр. 3/2006г. изм. ДВ. бр.29 от 16 април 2010г изм. ДВ. бр.94 от 2012г.), приемаме представената 
информация от Ваша страна за провеждане на предварителни консултации за определяне обхвата и съдържанието на ЕО 
с компетентния орган РИОСВ Хасково, като Ви уведомяваме за следното:  

 
І. По отношение на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка : 

Представеният обхват и съдържание на Доклада за екологичната оценка за ОУП на гр. Ивайловград е 
структуриран с изискванията посочени чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (обнародван в дв. бр. 91 от 
25.09.2002, изм. и доп. дв. бр. 32 от 24.04.12, изм. и доп. дв. бр. 38 от 18.05.12 ). По отношение на разработването на 
доклада Ви информираме за следното: 

1. Докладът за ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в съответствие със 
степента на детайлност на ОУП на Община Ивайловград.  

2. Да се направи анализ и оценка на текущото състояние на аспектите на околната среда на територията на 
Община Ивайловград. 

3. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагането на изменението на 
плана. 

4. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, 
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици 
от осъществяване на предвижданията по плана. 

5. Докладът за ЕО следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на 
повърхностните и подземните води. Да се оцени и кумулативния ефект на планираните дейности; 

• Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от 
реализацията на всички дейности и намерения, заложени в ОУП; 

• В доклада е необходимо да бъдат подробно разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на 
отрицателните въздействия върху водните тела - повърхностни и подземни, от гледна точка на постигане на целите на 
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ; 

• При планиране на предназначението и начина на устройство на структурните части на териториите, обхванати от 
плана, да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите; 

• Да се съобразят заложените забрани за разполагане на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в 
заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения; 

• При изготвянето на доклада да се следват мерките за постигане на целите за опазване на водните тела, 
заложени в ПУРБ; 

• Да се ползват наличните информация и анализи към ПУРБ, публикувани на интернет страницата на Басейнова 
дирекция http://www.bsbd.org.
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6. Да бъдат разгледани, анализирани и оценени въпросите, свързани с въздействието по отношение на здравно-

хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, в т.ч.: 
• Да се представи изчерпателна и добре онагледена чрез подходящ картен материал информация относно 

местоположението и взаимното разположение на различните видове устройствени зони; 
• Да се идентифицират и характеризират възможните рискови фактори, които могат до доведат до неблагоприятно 

повлияване на човешкото здраве при реализиране на ОУП; 
• Да се определи потенциално засегнатото население и територии и зони със специфичен хигиенно-охранителен 

статут и/или подлежащи на здравна защита, в зависимост от териториалния обхват на евентуалното неблагоприятно 
въздействие от обекти и дейности, отделящи вредности в околната и жилищна среда - при необходимост за целта да се 
използват прогнозни изчислителни модели и анализи; 

• Да се представят данни и анализи на здравно-демографския статус на населението в общината на базата на 
съвременни данни за демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска 
смъртност и др.) и заболяемостта по ниво и структура. Данните да се сравнят с тези за областта и страната като цяло. Да 
се направи прогнозна оценка за влиянието върху здравно-демографското състояние при прилагането на плана; 

• При анализиране на възможното влияние върху водите да се разгледат подробно и възможностите за 
неблагоприятно или положително повлияване на качеството на водите за питейни нужди при реализиране на плана. Във 
тази връзка е необходимо: 

o да се оцени направена ли е коректна и точна преценка на очакваните количества вода за питейно-битови 
цели, които ще бъдат необходими за задоволяване на потребностите при изпълнение предвижданията на ОУП, както и 
начините за тяхното осигуряване – нови водоизточници, подмяна на износени и амортизирани водопроводи и съоръжения и 
др.;  

o да се направи оценка на качеството на подаваната питейна вода в община Ивайловград (на базата на 
данни от провеждания от ВиК и Регионалната здравна инспекция, гр. Хасково мониторинг на питейната вода) при 
сегашното потребление, и дали са предвидени съответни мерки за осигуряване необходимото качество на питейната вода 
при очакваното потребление в бъдеще;  

o да се анализира коректно ли са представени в ОУП териториите на санитарно-охранителните зони (СОЗ) 
около водоизточниците и съобразен ли е предвиждания устройствен статут на териториите попадащи в тези зони с режима, 
забраните и ограниченията, които следва да се спазват в СОЗ съгласно нормативните изисквания;  

o Да се  предложат мерки за здравна защита и управление на риска, ако такива са необходими.  
7. Да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия от прилагането на изменението на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или 
редуциране на предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на 
очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като: 

• мерки за отразяване в окончателния вариант на изготвянето  на плана; 
• мерки за изпълнение при прилагане на плана. 
8. Да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда при прилагане на плана, в т.ч. срокове, отговорници, санкции. Мерките да бъдат по възможност част от общата 
система за наблюдение и контрол на плана. 

9. Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани 
на Интернет-страницата на Комисията (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm), както и на Интернет-страницата на 
МОСВ (http://www.moew.government.bg). 

Докладът за ЕО следва да бъде изготвен от експерти, които отговарят на изискванията на чл. 16 от 
Наредбата за ЕО. 

Към предложената схема за провеждане на консултации по еколгичната оценка ЕО е необходимо да се добавят и 
проведат консултации с общинска служба по земеделие гр. Ивайловград, Напоителни системи клон Горна Тунджа - гр. 
Стара Загора, ВиК Хасково. 

 
ІІ. По отношение обхвата и съдържанието на докладът за оценка на съвместимостта. 

 
При проверка за допустимост по чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС, беше установено че ОУП на община Ивайловград 

е допустим при съобразяване на произтичащите от него дейности с режимите на защитените територии, определени 
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със закона за защитените територии и заповедите за обявяването им, както и с режимите на защитените зони, 
определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и при спазване на разпоредбите в 
Закона за водите при дейности във водни обекти. 

След преглед на представената информация, предвид, че почти цялата територия на община Ивайловград попада в 
защитени зони, както и  че предварителния проект на ОУП очертава рамката на селищни и извън селищни образувания 
без да конкретизира територии, зони и техните площи, в които ще се реализират дейностите осигуряващи оптимална 
пространствена, функционална и икономическа структура за развитие на общината,  на основание чл. 36, ал. 3 от 
Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, като се основаваме на принципа на предпазливостта 
заложен в Директива на Съвета 92/43/ЕИО/21.05.1992 е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която ОУП на Ивайловград има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици предмет на опазване в защитените зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000, поради следните мотиви: 

 териториалният обхват на ОУП от 813,47 км2 съставлява значителна част от площта на защитени зони 
BG0001032 „Родопи Източни”, BG0002106 „Язовир Ивайловград” и BG0002019 „Бяла река” и изпълнението му 
предполага дълготрайно въздействие върху тях, включително и кумулативни въздействия с други планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения;  

 дейностите по реализацията на ОУП има вероятност да доведат до загуба на площи или увреждане на 
местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове спрямо първоначалното им 
състояние, както и безпокойство на видове предмет на опазване в цитираните защитени зони. 

В тази връзка, предвид разпоредбите на чл. 36, ал. 6, т. 1 от Наредбата за ОС следва да бъде изготвена оценка за 
степента на въздействие на ОУП на община Ивайловград върху предмета и целите на защитените зони. Оценката да 
бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към ЕО, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за 
ОС.  

По отношение на ДОСВ, степента на въздействието следва да се определи по критериите на чл. 22 от 
Наредбата за ОС. ДОСВ трябва да е структуриран, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от същата 
Наредба, като се обърне внимание на следното: 

1. Да се направи подробна анотация на предвижданията на ОУП по типове устройствени зони с описание на 
конкретните им параметри, площи, включени имоти и пр. 

2. При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани количествени оценки за 
очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на 
популациите), предмет на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на 
представеността на местообитанията/видовете в дадените защитени зони и в мрежата от защитени зони като цяло. 

3. Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулативни въздействия” по смисъла на § 3, т. 10 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС върху защитените зони и предмета на опазване в тях, в резултат от 
сумарното въздействие на предвижданията на ОУП, спрямо реализираните, одобрените нереализирани до момента и 
планирани други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти. За защитените зони, които попадат в 
териториалния обхват и на съседни общини, следва да бъдат оценявани сумарните въздействия върху зоните от 
реализираните и предвиждани планове, проекти и инвестиционни предложения  в тях. 

4. Да се предложат и оценят „смекчаващи мерки” по смисъла на § 3, т. 9 от Допълнителните разпоредби на 
Наредбата за ОС, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 
въздействия от осъществяването на плана. Мерките следва да отразяват спецификата на зоните, предмета на 
опазване в тях и елементите на предвижданията на ОУП и да са съобразени с идентифицираните въздействия. 

5. Да се предложат и оценят „алтернативни решения” по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на 
Наредбата за ОС. 

6. Да се представи подробна информация относно използваните източници и методи на изследване и оценка, 
особено собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати). 

7. Да се приложи актуален картен материал на хартиен и електронен носител с конкретните предвиждания на 
ОУП спрямо защитените зони и техните елементи по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата 
за ОС, в отделни цифрови модели (shp-файл в координатна система WGS84, проекция UTM35N). Ясно и конкретно да 
са обозначени всички нови устройствени зони с поредни номера и със съответните им атрибути. 

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да бъде извършена от експерти, отговарящи на 
изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата ОС. Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените 
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зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата на 
Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 
http://natura2000.moew.government.bg, където са налични данни за видовете и местообитанията, предмет на опазване в 
зоните. Публичното приложение осигурява достъп до информация и за процедурите по оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като 
предоставя възможности за търсене по компетентен орган, вид на процедурата и местоположение. Тази информация 
трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ. 

 
РИОСВ Хасково напомня, че съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), консултациите по чл. 20, ал.1-3 от 
същата Наредба, в т.ч. организирането и провеждането на обществено обсъждане на ОУП на Община Ивайловград, 
може да започнат само след получаване на положителна оценка на качеството на ДОСВ. Следва да имате 
предвид, че мерките от ДОСВ следва да бъдат съобразени и в доклада за ЕО за плана. 

 
 
При внасяне на посочената документация в РИОСВ възложителят следва да представи копие на документ за 

заплатена такса по чл. 1, ал. 5, т. 3 (600 лв.) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерство на околната среда и водите. Заплащането на горната такса следва да извършите по банков път 
по сметка: 

 
 

IBAN: BG44UBBS80023110028210 
BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково. 
 
 
Приложение:  
Становище по допустимост на БДИБР Пловдив с изх. № КД-04-425/17.12.2014 
 
 
С Уважение: 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 


