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СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 

№ ХА-4-4/2017 г. 
 
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) 

 
СЪГЛАСУВАМ 

 
Общия устройствен план на Община Джебел 
Възложител: Община Джебел 
 
Характеристика на плана: 
ОУП на Община Джебел е изработен в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него. ОУП е основа за 
цялостното устройство на територията на общината и на отделните населени места в нея с 
техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години. 

Основната цел на Община Джебел е да даде цялостна концепция за развитие на 
територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна 
ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. 

Предвижданията на ОУПО Джебел за пространствено развитие са насочени основно към 
социално - икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни 
инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и 
доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти. 

Обхватът на ОУПО включва землищата на всички 47 населени места на територията на 
Община Джебел – 1 град (административен център – Джебел) и 46 села. 

Община Джебел се намира на територията на област Кърджали, площта ѝ е 229,1 km2, 
населението ѝ е 8 163 жители. Преобладаващата селищна структура на община Джебел не е 
компактна, като това се обуславя от природогеографските условия. Населените места са 
съвкупност от различни махали и отделни жилищни сгради, разхвърляни неравномерно по 
територията на всяко землище. Планинският релеф е в основата на този начин на формиране 
на жилищните зони. В централната част на общината е разположен общинският център град 
Джебел. Всички населени места са достъпни по републиканската и общинската пътни мрежи. 
Предвижданията на ОУПО Джебел за разширяване на строителните граници на населените 
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените 
места, които са подходящи за застрояване или вече са с променено предназначение, но са 
разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони. Основното при разработването на 
ОУПО е за всяко населено място да се даде възможност за развитие, въпреки негативната 
прогноза за икономическото и демографското развитие на района. В близост до всяко 
населено място или махала или селищно образувание се предвиждат територии с възможност 
за смяна на предназначението. 

 
поради следните мотиви: 
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1. Предвижданията на проекта на ОУП са съобразени и не влизат в противоречие с 
други съотносими планове и програми на национално, регионално и местно ниво. 

2. Предвижданията на проекта на ОУП съобразяват и не противоречат на европейските и 
национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната 
среда. 

3. Част от целите на ОУП са с пряка екологична насоченост, в т.ч.: 
 Създаване на предпоставки за опазване чистотата на въздуха, водите и почвите и за 

опазване на подземните богатства; 
 Ограничаване и отстраняване на увреждането и/или унищожаването на основните 

компоненти на средата – геоложката основа, земите и почвите, подземните и повърхностните 
води, водните системи, растителния и животинския свят и техните хабитати, ландшафта, 
природните и културни ценности; 

 Намаляване на вредните въздействия на физичните фактори - шума, вибрациите и 
лъченията и подобряване на санитарно - хигиенните условия на средата и гарантиране на 
здравето на хората; 

 Съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие, опазване на характерните 
ландшафти и възстановяване на увредените такива; 

 Намаляване на риска за материалните и културни ценности, за здравето и живота на 
хората. 

4. ОУП включва конкретни устройствени предвиждания, насочени към опазването на 
околната среда и човешкото здраве, в т.ч.: 

 за опазване на водите се предвижда доразвиване и доизграждане на водопроводни и 
канализационни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води; 
учредяване на санитарно - охранителни зони около водоизточници; предпазване на 
подземните води от замърсяване; съхраняване на водните площи; 

 за опазване на земите и почвите планът предвижда рационално, устойчиво ползване 
на земите; прекратяване на практиките свързани с хаотична промяна на предназначението на 
земеделските земи; прилагане на противоерозионни практики в земеделските земи използвани 
за ниви, трайни насаждения и пасища, с наклон на терена над 6о и оптимизиране на 
съответните практики в зависимост от потенциалния ерозионен риск на съответната 
територия; 

 за опазване на биоразнообразието ще се ограничи нарушаването на естественото 
състояние на природните местообитания и местообитания на видове; 

 за опазване на ландшафта се предвижда рекултивация на нарушени терени; 
озеленителни дейности и запазване на ценните елементи на природния ландшафт. 

5. Реализирането на предвижданията на ОУП ще допринесе за разрешаване на следните 
текущи проблеми по опазване на околната среда на територията на общината: 

 замърсяване на атмосферния въздух от транспортното натоварване и недоброто 
състояние на пътните настилки; 

 лошо техническо състояние на водопроводната и канализационна инфраструктура, 
както и отсъствие на пречиствателни съоръжения; 

 висок риск от наводнения; 
 устойчивостта на геоложката среда и наличието на 17 свлачища, от които 6 активни. 
6. В границите на община Джебел не попадат защитени зони от Националната 

екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположени са: 
 Защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 
 Защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета с Решение на МС № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 
На територията на община Джебел попадат следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ): 
 Поддържан резерват „Чамлъка”, с. Албанци, обявена със Заповед № 

2245/30.12.1956 г., прекатегоризирана със Заповед № 369/15.10.1999 г. на МОСВ. 
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 Защитена местност „Вековните борове“, с. Албанци, обявена със Заповед № 
427/18.06.2007 г. на МОСВ. 

 Природна забележителност „Скални образувания“, мест. Калето, с. Устрен, 
обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС. 

ОУП на община Джебел попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта й с предмета и целите на опазване на горе 
цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл.36, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на ОУП на община Джебел и въз основа 
на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която ОУП, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 
на опазване в горецитираните защитени зони поради следните мотиви: 

 Предвид характера на ОУП, не се очаква реализацията му да доведе до увреждане 
и/или унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в близко разположени 
защитени зони. 

 Реализацията на ОУП няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на 
защитени зони, както и до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното 
състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 
опазване в близкоразположените зони. 

 Не се очаква реализацията на ОУП да доведе до кумулативно въздействие със 
значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близкоразположените 
защитени зони, като резултат от реализацията й спрямо одобрените до момента планове, 
програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

 Не се очаква генерираните при реализацията на ОУП, вид и количества шум, емисии и 
отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 
увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в близкоразположените 
защитени зони, спрямо първоначалното състояние. 

7. Въз основа на резултатите от изготвената прогнозна оценка на евентуални значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда при прилагането на ОУП на Община Джебел 
от авторите на доклада за екологична оценка са препоръчани мерки за намаляване, 
предотвратяване или възможно най - пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от прилагането на плана върху околната среда и човешкото здраве. 

8. В доклада за ЕО са анализирани „нулева“ алтернатива (планът да не се изпълни) и 
алтернатива „Балансирано отворено развитие“ за реализиране на ОУП. При реализирането на 
нулевата алтернатива, т.е. нереализирането на ОУП на община Джебел, ще се задълбочават 
негативните прояви и въздействия върху отделните компоненти на околната среда. С 
алтернативата за реализиране на ОУП се цели балансирано оразмеряване на населените места 
в общината, следвайки конкретните демографски особености и отчитайки съществуващата 
тенденция за общината: да не се създават предпоставки за презастрояване, като се остави 
достатъчен териториален простор за евентуално развитие в бъдеще; да се създадат условия за 
достатъчно озеленяване в урбанизираните територии; добър подход е въвеждането на зони с 
режими с възможна промяна на предназначението, но при строго спазване на хармоничния 
облик на общината; площта на предвидените УЗ за рекреация, жилищни цели и смесено 
предназначение да се съобрази със съществуващото състояние на околната среда с оглед 
постигане на допустимо натоварване на последната. 

9. В доклада за ЕО на ОУП на община Джебел е направена оценка на съществуващото 
състояние на компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено 
очакваното въздействие върху тях, вследствие реализацията на Плана. Направени са 
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препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите значителни въздействия върху околната среда от реализацията на ОУПО. 
Направени са препоръки за промени в окончателния вариант на Плана, които ще 
благоприятстват запазването на биологичното разнообразие, живота и здравето на хората. Въз 
основа на направените в доклада за ЕО прогнози и оценки на възможните значителни 
въздействия върху околната среда, заключението на независимите експерти, изготвили 
доклада, е че като цяло планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за 
екологосъобразно развитие на общинската територия, като е необходимо в окончателния му 
проект да бъдат отразени препоръките от доклада. 

10. В резултат на проведените срещи за обществено обсъждане, както и по време на 
обществения достъп до доклада за ЕО, не са постъпили писмени мотивирани становища от 
заинтересовани лица или становища, в които е предоставена нова информация, различна от 
представената в доклада за ЕО. Получените становища, бележки и предложения в резултат на 
консултациите са отразени по подходящ начин в този доклад и в предвидените мерки. Въз 
основа на получените становища, кметът на Община Джебел, в качеството си на възложител 
на плана, е взел решение да не се възлага допълване на доклада за ЕО, както и да не се 
продължават консултациите и да не се провежда ново обществено обсъждане на проекта на 
ОУП. 

 
и при следните МЕРКИ И УСЛОВИЯ: 

 
І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на ОУП 
на Община Джебел 

А. В окончателния вариант на проекта за ОУП на Община Джебел да бъдат 
съобразени следните мерки и условия: 

1. Съобразяване насоките на териториалното развитие с риска от наводнения на 
територията на общината. Да се отразят зоните, определени като рискови по отношение на 
наводнения върху Окончателния проект на ОУП, ползвайки данни от Плана за защита при 
бедствия в община Джебел, актуализирани данни от БДИБР „ПУРН на ИБР 2016-2021г.“ и 
Геозащита Перник, както и архивни материали, налични в Общината, за документирани стари 
наводнения и физикогеографски процеси. Особено внимание да се отдели на периода 2012-
2016, който е представителна извадка за динамиката на опасните явления в общината. Да се 
ползват данните от съседни общини за наводнения и особено за тези, които поради 
географското си положение създават потенциален риск за населението на община Джебел. 

2. Всички новопредвидени УЗ да се обвържат с оценката на риска от наводнения в 
басейна на река Арда, ПУРН на БДИБР, която предвид сериозния риск за местното население 
е разработена и представена за изпълнение на заинтересованите общини. При изготвянето на 
Окончателния проект на ОУПО проектните УЗ да бъдат съобразени с Програма от мерки за 
управление на риска от наводнения в РЗПРН BG3_APSFR_AR_03 („р. Джебелска – гр. 
Джебел“) – Приложение 5 към ПУРН на ИБР 2016 - 2021 г., с акцент върху мярката към 
решение 5.6 „Устойчиво устройствено планиране и защита на урбанизираните територии“ 
– EARBD_03. 

3. Съобразяване със заложените мерки в Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на 
целите за опазване на околната среда“ от ПУРБ на ИБР 2016-2021г., касаещи засегнатите от 
ОУП повърхностни водни тела. 

4. Отпадане на новопредвидените устройствени зони в райони с документирани 
свлачища, в имоти с номера както следва: 

 с. Припек: 0.591, 0.593, 0.871, 0.872, 0.874, 0.875, 0.876, 0.877, 0.878, 0.879, 0.880, 
0.881, 0.882, 0.902, 0.916; 

 с. Ямино: 0.247, 0.248, 0.286, 0.287, 0.288, 0.289, 0.290, 0.291, 0.293, 0.294, 0.295, 0.296, 
0.297, 0.480 
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5. Да отпаднат от ОУПО (т.е. да се запази настоящото НТП) следните устройствени зони 
със съответните имоти от ОУПО: 

с оглед опазване на растителност и природни местообитания: 
 с. Купците: 11.535, 11.539, 11.602, 11.609, 11.375, 11.374, 11.376, 11.372, 11.377, 

11.373, 11.248, 11.193, 11.132, 11.15, 11.46, 11.47, 11.48, 11.22, 11. 17, 11.21; 
 с. Църквица: 0.955, 0.954, 0.947, 0.945, 1.167, 1.69, 0.211, 1.68, 1.86, 0.147, 1.80, 0.212, 

1.72, 0.198, 0.993, 0.426, 0.518, 0.447, 0.449, 0.623; 
 с. Поточе: 0.159, 0.212, 0.165; 
 с. Софийци: 10.59, 10.63, 10.418, 10.404, 10.405, 10.406, 10.409, 10.394, 10.397, 10.396, 

10.380, 10.359, 10.369, 10.390, 10.415, 10.623; 
 с. Плазище: 0.185, 0.489, 0.542, 0.538, 0.536, 0.460, 0.316, 0.590, 0.566, 0.568, 0.570; 
 с. Вълкович: 0.316, 0.317, 0.314, 0.308, 0.311, 0.293, 0.307; 
 с. Папрат: 0.569, 0.570, 0.470, 0.618, 0.571, 0.475, 0.633, 0.622, 0.285, 0.243; 
 с. Цвятово: 10.261, 10.260; 
 с. Мишевско: 10.467, 11.50, 11.81; 
 с. Каменяне: 10.135; 
 с. Сипец: 0.78, 0.372, 0.482, 0.489, 0.486, 0.495, 0.499; 
 с. Тютюнче: 11.1, 11.12, 11.2, 11.39, 11.4; 
 с. Подвръх: 0.162, 0.361; 
 с. Слънчоглед: 10.202, 10.203, 10.200, 10.201, 10.280, 10.287, 10.293, 10.296, 10.519, 

10.521, 10.523; 
 с. Рожденско: 10.358, 10.287, 10.409; 
 с. Жълтика: 10.246, 10.247, 10.267, 10.228, 10.230, 10.325, 10.326, 10.338, 10.289, 

10.245; 
 с. Щерна: 10.42, 10.44, 10.298, 10.299, 10.446, 10.442, 10.408, 10.406, 10.438, 10.437, 

10.404, 10.426, 10.432, 10.472, 10.244; 
 с. Воденичарско: 11.178 11.357, 11.358, 11.307, 11.410, 11.411, 11.392, 11.377, 11.378; 
 с. Телчарка: 0.248, 0.288, 0.290, 0.292, 0.263, 0.188, 0.311; 
 с. Казаците: 0.223, 0.147, 0.149, 0.150, 0.494; 
 с. Мрежичко: 0.327, 0.339, 0.341; 
 с. Рогозче: 10.42, 10.83, 10.108, 10.109; 
 с. Душинково: 0.598, 0.596, 0.634; 
 с. Полянец: 0.134; 
 с. Рогозари: 0.333, 0.372, 0.370, 0.402, 0.403; 
 с. Илийско: 10.219, 10.214, 10.212; 
 с. Великденче: 10.248, 10.247, 10.250; 
 с. Козица: 20.63, 20.64, 20.90, 20.66, 20.165, 20.164, 20.163, 20.159, 20.160, 20.162, 

20.592, 20.588, 20.587, 20.792, 20.319, 20.322, 20.324, 20.230, 20.320, 20.227, 20.226, 20.225, 
20.228, 20.229, 20.232, 20.154; 

 с. Ридино: 10.232, 10.3, 10.135, 10.190, 10.136, 10.157, 10.291; 
 с. Ямино: 0.297, 0.296, 0.140, 0.229; 
 с. Устрен: 0.90, 0.87, 0.504; 
 с. Желъдово: 0.664, 0.666, 0.616, 0.501 
 с. Добринци: 10.311, 10.264; 
 с. Лебед: 0.432, 0.40; 
 с. Черешка: 0.40, 0.42; 
 гр. Джебел: 13.194, 13.158; 12.369, 12.370, 12.360, 13.156, 13.129, 13.130, 13.159, 

13.131, 13.132, 13.116, 13.133, 12.284, 11.356; 
по отношение опазване на птици: 

 с. Воденичарско: 11.307, 11.357, 11.358, 11.377, 11.378, 11.392, 11.410, 11.411; 
 с. Албанци: 0.99, 0.100, 0.111, 0.112; 
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 с. Телчарка: 0.248, 0.291, 0.288, 0.290, 0.292, 0.295, 0.293, 0.294, 0.296, 0.299; 0.501, 
0.500, 0.332, 0.498, 0.499, 0.330; 

 с. Лебед: 0.437, 0.428, 0.426, 0.429, 0.430, 0.431, 0.432, 0.433, 0.434, 0.600; 
 с. Устрен: 0.85, 0.87, 0.86, 0.90, 0.504, 0.503, 0.502, 0.500, 0.508, 0.505, 0.506; 
 гр. Джебел: 12.23, 12.33, 12.34, 12.35, 12.52, 12.53, 12.54, 12.41, 12.40, 12.38, 12.39, 

12.27, 12.28, 12.37, 12.26, 12.25, 12.89, 12.112, 12.15, 12.14, 12.13, 12.5; 13.124, 13.123, 13.125, 
13.126, 13.146, 13.148, 13.127, 13.150, 13.152, 13.187, 13.153, 13.156, 13.128, 13.129, 13.157, 
13.194, 13.130, 13.158, 13.159, 13.131, 13.132, 13.116, 13.161, 13.133, 12.366, 12.365, 12.369, 
12.370, 12.360, 12.358, 12.356, 12.368, 12.355, 12.357, 12.367, 12.359; 12.284 

 с. Тютюнче: 17.9; 
 с. Ямино: 0.75, 0.71; 
 Имоти с НТП „дерета“ и „дерета, оврази, ями“, „Изоставени естествени ливади“, 

пясъци“, „скали“, „храсти“: с. Плазище - 0.541; с. Подвръх - 0.162; с. Поточе - 0.159, 0.162, 
0.212; с. Църквица - 0.212; с. Припек - 0.583, 0.585; с. Ридино - 10.3, 10.157; с. Слънчоглед - 
10.296; с. Телчарка - 0.281, 0.307; с. Вълкович - 0.307; с. Тютюнче - 11.5, 11.50; с. Мишевско - 
11.50; гр. Джебел - 11.207, 11.356, 13.143, 13.151, 13.179; с. Душинково - 0.738. 

6. Съобразяване на предложените вече проектни решения в ПП на ОУПО Джебел с 
местоположението и охранителната зона на археологическите обекти. Да се допълни и 
прецизира списъка на археологическите недвижими културни ценности чрез включване и на 
данни от АИС „Археологическа карта на България“. Прецизираният списък следва да бъде 
отразен и на схемата „Зелена система и недвижимо културно наследство“. 

7. Идентифициране, локализиране и нанасяне на НКЦ и отразяване на статута им 
(значимост и степен на защита). 

8. Да се вземат предвид данни от актуална инвентаризация на горските територии. 
Предвижданията на проекта за ОУПО за горските територии да бъдат съобразени и да не 
противоречат на Закона за горите. Да не се допуска намаляване на съществуващата лесистост. 

9. Планиране на приоритетна задача за опазване на почвите от деградация в 
земеделските земи. 

10. Обособяване на площадка за изграждане на инсталация за третиране на строителни 
отпадъци. 

 
Б. При прилагането на ОУП на Община Джебел да се изпълняват следните мерки и 

условия, които да бъдат включени и в Правилата за прилагане на плана: 
1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на 

Община Джебел, попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или 
извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за 
съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени 
само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с 
препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките разписани в 
решението/становището. 

2. Да се изисква съгласуване с компетентните органи и се извършат съответните 
процедури съгласно законодателството за обекти в производствените зони, чиято дейност е 
свързана с производството и/или употребата и/или съхранението на химични вещества в 
самостоятелен вид и в смеси, и при които има потенциален риск от възникване на аварии, 
поради наличието на опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, включени в 
Приложение 3 на ЗООС. 

3. Във всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на 
ОУПО, при необходимост да се включват мерки по отношение на КАВ. Да се изисква като 
част от проектната документация наличието на проект за ландшафтно оформяне /озеленяване/ 
на трасетата в рамките на сервитутната ивица и проект за рекултивация на нарушени терени и 
временни депа при строителство или ремонтни дейности. 

4. Поради повишения риск от наводнения и последващи геоложки процеси да се 
обезпечи безопасността на населението в предлаганите нови УЗ, като се картографират 



 7

районите с потенциален риск, съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия и 
аварии. 

5. Да се разработи план за мониторинг на риска от бедствия и аварии за районите около 
водни обекти и предвиждани УЗ. Той следва да е детайлен и да отрази набелязаните 
тенденции за общината в така разработената оценка на риска от наводнения в басейна на река 
Арда, ПУРН на БДИБР. След разработването му следва да се съгласува с компетентния орган 
и да се разглежда като неразделна част от техническата документация на ОУП. 

6. Да се предвидят геозащитни мероприятия като се започне с изработване на карта на 
риска от склонови процеси в общината. 

7. Да се разработи план за мониторинг на геоложката среда в общината. 
8. Прилагане на противоерозионни практики в земеделските земи използвани за ниви, 

трайни насаждения и пасища, с наклон на терена над 6о и оптимизиране на съответните 
практики в зависимост от потенциалния ерозионен риск на съответната територия. 

9. Да се разработи и приложи проект за рекултивация на нарушените от строителството 
терени и възстановяване на нарушените ландшафтни компоненти. 

10. Постоянно наблюдение и контрол върху реализирането на инвестиционни 
инициативи в предвидените устройствени зони. 

11. Разработване на система за постоянно наблюдение и контрол върху състоянието на 
движимите и недвижимите културни ценности на територията на общината, като и на 
посещаемостта и натоварването на средата, на обектите и маршрутите. 

12. Изготвяне на задълбочени археологически проучвания и план за разкриване на 
археологическите обекти и в последствие подготовка на устройствени и инвестиционни 
проекти за обезпечаване с туристическа инфраструктура. 

13. Да се контролира качеството на питейните води и водите за къпане в общината. 
14. Промяна предназначението на поземлени имоти да се определя с подробни 

устройствени планове, като същите се допускат и одобряват само в случай, че отговарят на 
функционалното зониране в ОУП на община Джебел и правилата за неговото прилагане. 

 
II. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на Община Джебел: 
1. Община Джебел да изготвя годишен доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на ОУП на Община Джебел, включително на мерките за предотвратяване, 
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВ-Хасково не по-късно 
от 1 юли на всяка следваща година. 

2. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат 
на прилагането на ОУП на Община Джебел да бъде включен като част от ежегодния доклад за 
изпълнението на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9 на Закона за устройство на територията. 

3. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането 
на ОУП на Община Джебел да се извършват въз основа на следните мерки и индикатори: 

 

Мерки за наблюдение 
и контрол 

индикатори 
периодичност 
на отчитане 

Отговорен орган за 
изпълнението 

Подмяна и 
доизграждане на 
водопроводна мрежа 

Изградена и 
рехабилитирана 
водопроводна мрежа - км 

ежегодно Община 

Изграждане на 
канализационна мрежа 

Изградена канализационна 
мрежа - км 

ежегодно Община 

Мониторинг на 
качеството на водите за 
питейно-битови нужди 

Физико-химични 
показатели за качество на 
водите за питейно-битови 
цели - бр. отклонения 

ежегодно РЗИ - Кърджали 
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Пречистване на 
отпадъчните води 

Брой населените места с 
изградени ПСОВ 

ежегодно Община 

Учредяване на 
санитарно-охранителни 
зони - СОЗ около 
водоизточниците за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

Брой учредени зони и % 
спрямо общия брой 
водоизточници за питейни 
води 

ежегодно БД-ИБР Пловдив; 
ВиК дружество; 
Община 

Спазване на режимите 
на защитените 
територии, определен 
по реда на Закона за 
защитените територии 
ЗЗТ, заповедта за 
обявяване на 
конкретната защитена 
територия и плана на 
управлението й, ако има 
такъв или заповед по чл. 
45, ал.1 от ЗЗТ, ако има 
такава. 

Одобрени и реализирани 
планове, програми, проекти 
и/или инвестиционни 
предложения, допустими 
спрямо режима на 
защитените територии; 
Реализирани планове, 
програми, проекти и/или 
инвестиционни 
предложения, недопустими 
спрямо режима на 
защитените територии 

ежегодно ТП 
ДГС „Момчилград“ 
РИОСВ - Хасково 

Закриване и 
рекултивиране на 
нерегламентирани 
сметища и нарушени 
терени 

Дка и % от общата площ на 
нерегламентираните 
сметища и нарушени 
терени 

ежегодно Кмет на Общината 

 
4. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат 

и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 
 
 

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 
на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и 
не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба. 

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при 
които е било издадено настоящото становище, възложителят/новият възложител 
трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 14 дни след настъпване на измененията.  

На основание чл. 88, ал. 4 от ЗООС, становището губи правно действие, ако в срок 5 
години от влизането му в сила не е одобрен съответният план. 

Становището може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 
водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
 
ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионалната инспекция 
по околната среда и водите град Хасково 
 
 
Дата: 13.03.2017 г. 


