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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

Съобщение  
РИОСВ – Пазарджик съобщава за процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за 

съвместимост (ОС) за Общ устройствен план (ОУП) на гр. Пещера 
 
с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Общия устройствен план на гр. Пещера попада в обхвата на разпоредбите на чл. 85, ал. 1 
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), посочен е към т. 11.1 на Приложение № 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(Наредбата за ЕО), като определя рамката за развите на инвестиционни предложения по 
Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, съобразно което и предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от 
Наредбата за ЕО, Общия устройствен план на гр. Пещера е предмет на процедура по 
задължителна ЕО.  

Общия устройствен план се одобрява с Решение на Общински Съвет, предвид което и 
съобразно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане 
на процедурите по ЕО и издаване на становище по ЕО за Общия устройствен план на гр. 
Пещера е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Съгласно чл. 3, ал.2, т. 1 на Наредбата по ЕО, екологичната оценка на Общия 
устройствен план на гр. Пещера се извършва едновременно с изготвянето му и становището по 
екологична оценка се издава преди одобряването на Общия устройствен план.  

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 
Общия устройствен план на гр. Пещера попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразия (ДВ, бр. 77 от 9 август 2002г., посл. изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 
2012г.) и 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) (ДВ, бр. 73/2007г., посл. изм. ДВ, 
бр. 94 от 30 ноември 2012г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимост чрез 
процедурата по екологична оценка. 

 
 
ІІІ. Указания за съдържанието и обхвата на ЕО: 
При изготвяне на ЕО на ОУП на гр. Пещера трябва да бъде съобразено следното: 

1. Екологичната оценка трябва да се възложи за изготвяне на колектив от експерти с 
ръководител, съобразно изискванията на чл. 83 от ЗООС. 

2. Докладът за екологична оценка трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, 
ал. 3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на предвижданията на ОУП на 
гр. Пещера, като се съобразят и следните указания: 

 да се разгледа евентуалното развитие на околната среда без прилагането на ОУП на гр. 
Пещера, т.е. да се разгледа и т. нар. „нулева” алтернатива; 

 да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. 
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 
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постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на 
предвижданията по ОУП на гр. Пещера; 

 да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП на гр. 
Пещера върху околната среда. Мерките трябва 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 ОУП на гр. Пещера; 
- мерки за изпълнение при прилагане на ОУП на гр. Пещера. 

 да се предложат конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на 
въздействията върху околната среда при прилагане на ОУП на гр. Пещера, в т.ч. срокове 
и отговорници; 

 да се ползват указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани на 
интернет-страницата на Европейската комисия 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на интернет-страницата на МОСВ    
(http://www.moew.government.bg, ключова тема „Превантивна дейност”). 
 
ІV. Указания за последващите действия, които следва да се предприемат за 

извършване на процедурата по ЕО, в т.ч. ОСВ за ОУП на гр. Пещера: 
1. Община Пещера, в качеството си на възложител на ОУП на гр. Пещера да изготви схема 

за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, 
които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на предвижданията на ОУП 
на гр. Пещера през различните фази на подготовката му, съответно и на ЕО. Съобразено 
с глава четвърта от Наредбата за ЕО, в схемата трябва да бъдат включени: 

- задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за 
определяне на обхвата на оценката с РИОСВ-Пазарджик (на основание чл. 19а, т. 
1 от Наредбата за ЕО), РЗИ-Пазарджик (относно съдържанието и обхвата на 
оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда, на основание чл. 19а, 
т. 2 от Наредбата за ЕО) и други специализирани ведомства – например БДУВ 
ИБР–Пловдив, РДГ-Пазарджик, Областна дирекция „Земеделие” – Пазарджик (на 
основаниие чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО); 

- консултации по ЕО и ОУП на гр. Пещера по реда, определен с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 
от Наредбата за ЕО. 

2. Възложителят и/или експертите, на които е възложено изготвянето на доклада за ЕО за 
ОУП на гр. Пещера да изготвят заданието за определяне на обхвата и съдържанието 
на доклада за ЕО при съобразяване на указанията в т. ІІІ на настоящето писмо. 
Препоръчваме към заданието да се заложи: 

-  изискване всички предвиждания на ОУП да са обвързани в географска 
информационна система (ГИС), т.к. приложените към схеми са неизползваеми – 
едната е черно-бяла, а на другата не се вижда легендата. 

-  съобразяване с изискванията на чл. 103а от ЗООС. 
3. Изготвената схема за провеждане на консултации и заданието за определяне на обхвата 

на доклада за ЕО от Наредбата за ЕО да се представят в РИОСВ-Пазарджик, РЗИ-
Пазарджик, БДУВ ИБР-Пловдив, РДГ-Пазарджик, Областна дирекция „Земеделие” – 
Пазарджик за провеждане на консултации по чл. 19а от Наредбата за ЕО. 

4. Едновременно с внасяне на схемата за провеждане на консултации и заданието за 
определяне на обхвата и съдържанието на доклада за ЕО в РИОСВ-Пазарджик, да се 
внесе и уведомление по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, тък като така 
предоставената документация не може да бъде приета като такова уведомление. 

        /                     /инж. А. Горчева 


