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№ СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦА

Информация за възложителя на плана/програмата (орган или 
оправомощено по закон трето лице):

3

1. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други 
съотносими планове и програми;

3

1.1. Основни цели на ОУПО Гълъбово 5

1.1.1. Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020 г. 7
1.1.2. Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към 

развитие на културния и познавателния туризъм:
7

1.1.3. Пространствено развитие на Община Гълъбово 7
1.1.З.1. Основно предназначение на териториите, реж ими на устройство и 

параметри на натоварване
7

1.1.4 Прогноза за развитие на зелената система 10
1.1.5. Рекултивация на нарушени терени 11
1.1.6. Развитие на инфраструктурата 11
1.1.7. Електроснабдяване и съобщения 11
1.1.8. Водоснабдяване и канализация 12
1.1.9. Територии с особена териториално-устройствена защита; 13
1.1.9.1. Територии за природозащита 13
1.1.10. Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности; 14

1.2. Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово; 14

1.3. Връзка на плана с други съотносими планове и програми 18

2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално 
развитие без прилагането на плана или програмата

21

3. Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 
значително засегнати

31

4. Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, 
имащи отношение към плана, включително отнасящите се до райони с 
особено екологично значение, като защитените зони по Закона за 
биологичното разнообразие;

31

5. Целите на опазване на околната среда на национално и международно 
равнище, имащи отношение към плана, и начинът, по който тези цели и 
всички екологични съображения са взети под внимание по време на 
изготвянето на плана

31

6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително 
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, 
води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно- 
историческо наследство, включително архитектурно и археологическо 
наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да 
включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 
отрицателни последици;

42
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7. Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 
осъществяването на плана или програмата върху околната среда;

46

8. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите 
на извършване на екологична оценка, включително трудностите при 
събиране на необходимата за това информация, като технически 
недостатъци и липса на ноу-хау;

48

9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на 
прилагането на плана или програмата

57

10. Заключение на екологичната оценка 59

11. Справка за резултатите от проведените до момента консултации 60

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 61

Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по 
закон трето лице):
Име:

Пълен пощенски адрес: 

Телефон, факс и е-шаП:

Лице за връзка:

Община Гълъбово, ЕИК: 000817696

6280 гр. Гълъбово, бул. “Република” №48

+359 418 / 68 928, +359 882 412 336 
еко1ог1_да1аЬоуо@аЬу.Ь§

Светла Иванова Йовчева -  Старши експерт „Екология и 
Екологичен контрол“

1. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други 
съотносими планове и програми
На основание ПРОТОКОЛ №15/14.06.2016г. Общински съвет при Община Гълъбово 

след изразени мнения и предложения е излязъл с Решение №123 относно: Решение за 
изработване на Общ устройствен план/ОУП/ на община Гълъбово. Решението е на 
основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет при Община Гълъбово:
1. Разрешава да бъде изработен Общ устройствен план на Община Гълъбово.
2. Одобрява задание за проектирането на Общ устройствен план на Община 

Гълъбово, заедно с Опорен план/по начин на трайно ползване; по вид 
собственост и по вид територия/.

Решението е разгласено на обществеността.
Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Гълъбово е възложена 

с Договор сключен между „ФОР КАБАНО“ ДЗЗД и Община Гълъбово на 
№123/21.11.2017.
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С писмо изх. №КОС 01-4136/28.01.2015г. на РИОСВ-гр. Стара Загора относно: 
Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Гълъбово, 
област Стара Загора, се произнася, че подлежи на задължителна екологична оценка на 
основание чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО). Компетентен орган по процедурата е 
Директорът на РИОСВ-Стара Загора на основание чл.4, т.2 от Наредбата.

С писмо изх. №КОС 01-4136/24.04.2018г. на РИОСВ-гр. Стара Загора относно: 
Уведомление за изработване на Общ устройствен план на Община Гълъбово, област Стара 
Загора, подлежи на задължителна екологична оценка на основание чл.2 ал.1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми(Наредбата за ЕО). Компетентен орган по процедурата е Директорът на РИОСВ- 
Стара Загора на основание чл.4, т.2 от Наредбата.

Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите 
предпоставки за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на 
териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално -  
устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на 
Общината и инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за 
цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните 
дадености и ресурси на територията.

Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и 
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен 
потенциал -  човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното 
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се 
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и 
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на 
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно -  
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, 
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.

Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с 
изработването на нов Общ устройствен план на общината.

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и 
чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите 
устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години.

ОУП на община Гълъбово се изработва в две фази:
• Предварителен проект и
• Окончателен проект.

Етапи на планиране и изпълнение на плана:
В процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, на ОУП на 

община Гълъбово ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, 
възприети от ЕС.

Териториалният обхват на ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ(Общите 
устройствени планове се разработват за териториите на община, като обхващат 
всички населени места в общината и техните землища) Той обхваща територията на 
община Гълъбово, включвайки всички 11 населени места в община Гълъбово- 
административен център и 10 села заедно с техните землища.

ОУП на община Гълъбово като обем и съдържание се изработва в съответствие с 
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. -ДВ, бр. 22 от 
2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)Обн., ДВ, бр. 57 от 2001г., изм., бр. 68 от 2004г., бр. 51 от 
2005г., бр. 66 от 2008г., бр. 22 от 2014г.)

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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О БЩ  УСТРОЙСТВЕЙ ПЛАН НА ОБЩИНА^ГЪЛЪБОВО

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от 
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни 
предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически 
документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на 
прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия 
устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на 
общината.

В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените 
промени настъпили в социално -  икономическите условия през последните години, 
възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически 
подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:

• качествено нови условия в развитието на различните видове среди - 
нормативно -  правна, икономическа, социална, информационна, 
устройствена;

• равнопоставеност във формите на собственост;
• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с 

използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на 

интересите на всички участници в устройствения процес.

Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените 
места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са 
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на 
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните 
изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент ^Е88ГСА (Съвместно 
европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) -  инициатива на 
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на 
Европа и др. п. -  е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания 
съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по 
Оперативна програма “Регионално развитие”.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

1.1. Основни цели на ОУПО Гълъбово
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и 

действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен 
потенциал -  човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното 
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се 
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и 
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на 
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно -  
историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, 
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.

Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с 
изработването на нов Общ устройствен план на общината.

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от 
регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни 
предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически 
документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на 
прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия 
устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на 
общината.
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О БЩ  УСТРОЙСТВЕЙ ПЛАН НА ОБЩИНА^ГЪЛЪБОВО

В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените 
промени настъпили в социално -  икономическите условия през последните години, 
възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически 
подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:

• качествено нови условия в развитието на различните видове среди - 
нормативно -  правна, икономическа, социална, информационна, 
устройствена;

• равнопоставеност във формите на собственост;
• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с 

използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на 

интересите на всички участници в устройствения процес.

Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените 
места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са 
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на 
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните 
изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент ^Е88ГСА (Съвместно 
европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) -  инициатива на 
Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на 
Европа и др. п. -  е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания 
съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по 
Оперативна програма “Регионално развитие”.

За постигането на основната цел, ОУПО Гълъбово, на първо място, изпълнява 
няколко вторични и специфични цели:

• Създава условия за подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на 
съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, рекреация и др.;

• Създава условия за стимулиране на икономическото развитие на Общината 
чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото 
планиране;

• Осъществява баланс между частните и обществените интереси, отчитайки 
едновременно правото на собственост и защита на обществения интерес;

• Създава условия за опазване и ефективно използва потенциала на 
природните дадености и културно -  историческото наследство;

• Създава условия за увеличаване на възможностите за ефективен контрол и 
управление на съществуващите и прогнозните урбанистични процеси от 
страна на администрацията и контролните органи;

Задачите, които са поставени и намират решение в ОУПО Гълъбово са следните:
• Определя общата структура на територията, местоположението, землищните 

граници на населените места и селищни образувания, отделните 
урбанизирани територии, земеделските и горските територии, териториите 
за природозащита, територии на културно-историческото наследство и др.

• Определя устройствения режим на отделните територии и устройствени 
зони, правилата и ограниченията за ползването им;

• Определя необходимите корекции на мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура с цел тяхното подобряване;

• Създава необходимите условия за използване на териториите държавна и 
общинска собственост;

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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• Създава необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на 
урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на 
екологичното равновесие и опазване на околната среда;

• Създава необходимите условия за социализация и опазване на КИН.

1.1.1. Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020 г.
Опазване културно-историческото наследство и развитие на туризма в община 

Гълъбово
Приоритет 3.1.: Развитие на туризма
Мярка 3.1.1.:Развитие на различните форми на туризъм -  еко, планински, ловен и 

риболовен, културен и бизнес:
Дейности:
Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
Създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура -  Еко 

пътеки, Вело алеи.
Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, 

атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината.

1.1.2. Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към 
развитие на културния и познавателния туризъм:

• изявяване на проблемни зони по териториален признак- зони с голям 
инвестиционен натиск, зони с голям потенциал на НКН;

• интегрирано развитие на културния, познавателния, научния и еко - 
туризма;

• интегрирано развитие с другите подсистеми - инфраструктура, комуникации 
и транспорт, рекламно и информационно обезпечаване, развитие на леглова 
база и обслужване, система от туристически информационни центрове;

• формиране на различни видове културни маршрути; по териториален 
принцип;

• стимулиране създаване на исторически, краеведски, етнографски и други 
подобни дружества и НПО в населените места от центровата система на 
Плана и там където има струпване на НКЦ;

• въвеждане на лекционен курс (допълнителни занимания в сграда в гр. 
Гълъбово)

• Изработване на План - концепции за опазване и управление (ПОУ) за 
териториите придружени с правилници за приложението им и със 
Специфични правила и нормативи към инвестиционните намеси в средата;

• Разработване на Програма за изготвяне и реализиране на инвестиционни 
проекти за консервация, реставрация, експониране и благоустрояване за 
отделни обекти

1.1.3. Пространствено развитие развитие на Община Гълъбово 
1.1.3.1.Основно предназначение на териториите, режими на устройство и 

параметри на натоварване
Основната цел на Общия устройствен план на Община Гълъбово 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. 
Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната 
уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано 
пространствено планиране и устойчиво развитие.

Страница 7 от 61



Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на 
Община Гълъбово (с. Априлово, с. Великово, с. Главан, с. Искрица, с. Медникарово, с. 
Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник, с. Разделна), както и землището на 
общинския център -  гр. Гълъбово.

Основно предназначение на териториите
Териториалната структура на община Гълъбово според вида на територията се дели

на:
• Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
• Територии на транспорта;
• Земеделски територии;
• Горски територии;
• Територии, заети от води и водни обекти;
• Защитени територии;
• Нарушени територии за възстановяване.

Таблица 1.1.3.1-1: Подробно разпределение на площите и техния дял от 
територията на общината е дадено в следната таблица: Данните са от ОСЗ -  гр. 
Гълъбово.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

Вид територия по 
предназначение Площ (дка) Дял (%)

За нуждите на селското 
стопанство 217303.828 62.445

За нуждите на горското 
стопанство 50605.877 14.542

Населени места 24577.998 7.063

Водни течения и водни площи 9176.441 2.637

Добив на полезни изкопаеми 44782.434 12.869

За нуждите на транспорта 1548.455 0.445

Общо 347995.033 100.000

Данните са от ОСЗ -  гр. Гълъбово.

Режими на устройство
На територията на общината е въведен един режим:

• Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) -  
допуска се смяна на предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и 
компетентни органи. Разграничени са 3 вида според предназначението, за 
което могат да се променят тези земеделски земи:
- За преобладаващи жилищни нужди свързани с повишаването стандарта 

на живот и застрояването на имоти в свободно нискоетажно жилищно 
строителство;

- За преобладаващи чисто производствени нужди -  териториите са 
предимно необходими за далеко перспективно развитие на минната 
дейност в Мини Марица Изток ЕАД ;

- За преобладаващи озеленителни нужди -  за редуцирани негативното 
влияние на сгуроотвалите на ТЕЦ 1 върху жилищните територии на гр. 
Гълъбово.
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Параметри на натоварване
Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ и те са за основните видове устройствени зони и територии разписани в 
Приложение 1 към Правилата и нормативите за прилагане на ОПУО Гълъбово.

Баланс на територията
Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на 

устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по 
основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в 
обхвата на община от проектното предвиждане.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

Таблица 1.1.3.1-2.: Баланс на територията на Община Гълъбово
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СЪЩЕСТВУВАЩО
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) % от 
територията площ (ха)

% от 
територия 

та
1 Урбанизирани територии

1.1 Жилищни функции 1944.42 5.59 1987.78 5.71
1.2 Обществено-обслужващи функции 3.32 0.01 0.00 0.00
1.3 Смесени функции 0.00 0.00 11.50 0.03
1.4 Производствени дейности 5970.84 17.16 7074.24 20.33
1.5 Складови дейности * 315.52 0.91 0.00 0.00

1.6 Рекреационни дейности, курорти и вилни 
зони 4.16 0.01 33.91 0.10

1.7 Озеленяване, паркове и градини 25.99 0.07 131.29 0.38
в т.ч. гробищни паркове 25.99 0.07 56.41 0.16

1.8 Спорт и атракции 5.33 0.02 0.00 0.00
1.9 Комунално обслужване и стопанство 6.89 0.02 0.00 0.00

2 Земеделски територии
2.1 Обработваеми земи -  ниви 15727.68 45.20 14527.76 41.75
2.2 Обработваеми земи -  трайни насаждения 331.31 0.95 280.37 0.81
2.3 Необработваеми земи 4526.80 13.01 4188.63 12.04

2.4 Земеделски територии с възможна смяна 
на предназначението 0.00 0.00 637.00 1.83

2.4.1. в т.ч за жилищни нужди 0.00 0.00 223.02 0.64
2.4.2. в т.ч за чисто производствени нужди ** 0.00 0.00 379.27 1.09
2.4.3. в т.ч за озеленителни нужди 0.00 0.00 34.72 0.10

3 Горски територии
3.1 Гори 4654.37 13.37 4611.29 13.25
3.2 Горски земи 115.35 0.33 108.06 0.31

4 Водни площи *** 803.69 2.31 787.85 2.26
5 Транспорт и комуникации 197.66 0.57 203.14 0.58

6 Територии за инженерно-техническа 
инфраструктура 141.58 0.41 192.09 0.55

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
1 Опазване на културното наследство 24.66 0.07 24.66 0.07
2 Терени със специално предназначение 0.00 0.00 0.00 0.00

3 За възстановяване и рекултивация 
(препокриващи се) 0.00 0.00 62.28 0.18

Общо: 34799.56 100.00 34799.56 100.00
III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (препокриващи се)
1 Натура 2000 - Местообитания
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1.1 Б00000440 - Река Соколица (99.07% 
попадат в общината) 140.22 0.40 140.22 0.40

1.2 Б00000427 - Река Овчарица (7.27% 
попадат в общината) 84.59 0.24 84.59 0.24

1.3 БС0000425 - Река Сазлийка (18.58% 
попадат в общината) 184.30 0.53 184.30 0.53

2 Натура 2000 - Птици

2.1 БС0002022 - Язовир Розов кладенец 
(100% попадат в общината) 1284.10 3.69 1284.10 3.69

Развитие на урбанизираните територии
Преобладаващата селищна структура на община Гълъбово е компактна, която е 

силно повлияна от добрите релефни дадености на територията. Основен фактор в 
предназначението на териториите в общината са производствените дейности, които 
покриват площ от 17,16%. Налице са ключови индустриални обекти за производство на 
електроенергия с национално значение, а освен тях и открити рудници за добив на 
полезни изкопаеми, сгуроотвали, множество инженерни мрежи за пренос на 
електроенергия и водостопански съоръжения и язовири.

Основно предизвикателство пред екипа разработващ ОУП е концесионната площ за 
добив на полезни изкопаеми, която обхваща територия с площ 19021.92 ха или 54.7% от 
площта на общината -  всички територии северно от гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Главан и 
с. Помощник. Почти изцяло в тази концесионна площ попадат землищата на селата 
Априлово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец и северната част на землището на 
град Гълъбово.

Екипът се е опитал да структурира производствените дейности с национално 
значение и да ограничи негативните последици на местно равнище за функциите 
обитаване, отдих и рекреация.

Предвижданията на ОУПО Гълъбово 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 положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 
устройствени планове за територията на общината (такива са ПУП по отделни населени 
места). Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и 
стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с 
естествените демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на 
туризъм и икономика. Също така развитието се съобразява и със статута на ЗТ и 33, 
съгласно ЗЗТ и ЗБР.

Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, 
с общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните 
територии, които са „строителна граница на населено място“.

За територията на община Гълъбово има действащи кадастрални и регулационни 
планове, актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС).

Предвиждания на ОУПО Гълъбово 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 група.

В ДЕО подробно е описано развитието на всяко едно землище.
ОУП предвижда следното развитие на елементите му:

1.1.4. Прогноза за развитие на зелената система
В прогнозата за развитие на зелената система на Община Гълъбово се решават три 

от най-важните проблеми за развитието на населените места:
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• обособяване на спортни зони,
• увеличаване на гробищните паркове и
• рекултивация на закрити депа за битови отпадъци, мини и кариери с

изтичаща концесия в прогнозния срок на настоящата разработка или с
изчерпани запаси.

Във всички население места, където това е възможно се разширяват гробищните 
паркове въпреки, че всички те отговарят на минималните изисквания за площ на жител от 
населеното място по Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. Мотивацията за развитие на този вид територии е 
както следва -  застаряване на населението, висок отрицателен механичен прираст, но в 
крайна сметка погребване на хората по родните им населени места, необходимост от 
разграничаване на парковете по вероизповедание и неуредени права на собственост.

1.1.5. Рекултивация на нарушени терени
Необходимостта от рекултивация е мотивирана от съществуването на територии за 

депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията за подобен тип дейност и 
необходимостта от намаляване на вредните екологични последствия за околната среда и 
прилежащите водостопански обекти.

1.1.6. Развитие на инфраструктурата
Транспорт и комуникации
Не се планира изграждането на нови транспортни връзки между отделните 

населени места в общината. Необходимо е реконструкцията на редица пътни отсечки с 
цел подобряването на тяхното състояние.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

Таблица 1.1.6-1: Прогноза за подобряване на транспортна мрежа в общината
№ Име Дължина (км) Поддържане Необходими мерки Дължина (км)

55 11-55 21.900 АПИ ОПУ Реконструкция 9,500

5031 111-5031 13.300 АПИ ОПУ Реконструкция 11,600

5504 111-5504 15.700 АПИ ОПУ Реконструкция 15,700

5505 111-5505 3.150 АПИ ОПУ Реконструкция 3,150

1041 82К-1041 5.601 Община Гълъбово Реконструкция 5.601

2040 82К-2040 5.183 Община Гълъбово Реконструкция 5.183

3226 ИКУ-3226 3.105 Община Гълъбово Реконструкция 3.105

При далеко перспективното развитие на „Мини Марица Изток“ ЕАД към 2050 
година се предвижда корекция на речното корито на река Сазлийка и отклоняване на 
настоящите железопътно трасе и автомобилно трасе на републикански път Ш-554.

1.1.7. Електроснабдяване и съобщения
Перспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано 

съобразно особеностите на селищната система, а именно за: 
туризъм; 
вилни зони; 
рекреационни зони; 
транспортни и логистични услуги; 
селско стопанство; 
животновъдство; 
горско стопанство;
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производствени дейности, био производство;

В групата на комунално-битовите товари се включват:
Битови потребители в жилищни сгради, вилни сгради, ваканционни зони;
Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради, комунални 

предприятия, производство, водоснабдяване и канализация.
Консумацията на ел. енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от 

общата комунално-битова електроконсумация, когато не са известни доказателни 
комунални потребители.

На база направената прогноза се предвиждат:
Прогнозни нови трафопостове по населени места

Таблица 1.1.7-1: Прогнозни нови трафопостове по населени места

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

№ Населено място Бр. ТП Нова инст. тр. мощност, МУА
1 с. Априлово 2 1,454

2 с. Великово 2 1.44

3 с. Главан 28 28,895

4 гр. Гълъбово 20 20,25

5 с. Искрица 4 3,76

6 с. Медникарово 8 8,04

7 с. Мъдрец 6 5,904

8 с. Обручище 17 16,78

9 с. Помощник 5 4,59

10 с. Разделна - -
11 с. Мусачево 1 0.182

Общо:93 Общо:91,295

Източник: Проектни предвиждания

Прогнозни подстанции 110/20 КВ
Съществуващите подстанции имат техническа възможност за обезпечаване на 

територията с ел. енергия, поради което не се налага при тези прогнози монтаж на нови 
трансформаторни мощности.

1.1.8. Водоснабдяване и канализация 
Водоснабдяване
Бъдещото прогнозно развитие на водоснабдителната инфраструктура на община 

Гълъбово може да се систематизира въз основа на следните принципни постановки:
• Бъдещи инвестиционни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК 

мрежата /информацията е от сайта на Община Гълъбово, раздел 
„Обществени поръчки”/. Приоритетна ос 1: Води:

• Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на 
канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. 
Гълъбово Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840 
592,00 лв. Конкретни цели: Да се изгради ПСОВ за 12900 е. ж със 
съпътстваща инфраструктура, 100 % изграденост на канализационната 
мрежа на територията на гр. Гълъбово, изцяло рехабилитирана 
водоснабдителна мрежа -  40% намалени загуби. Вече е приключила 
работата по изготвянето на инвестиционния проект.

Страница 12 от 61



• Проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община 
Гълъбово"

• Проект: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по
всички части за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща
водопроводна мрежа на село Априлово, Община Гълъбово

• Проект: „Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен 
проект за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. 
Обручище -  Община Гълъбово”

По данни на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3" по-долу е представен списък на 
предоставените документи за ПУП-ПП за обекти извън територията на основна площадка 
на Електроцентралата, както следва:

• Водопровод за добавъчна вода от язовир "Розов кладенец" до ТЕЦ "Контур 
Глобал Марица Изток 3" в землищата на село Обручище и село 
Медникарово.

• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" 
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 1.

• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" 
към ПСИВ и укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 2.

• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" 
до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3.

• Тръбопровод за сурова вода ф420 и ф319 от ПС "Соколица" до язовир 
"Червена река" и от Сгуроотвал "Искрица" до ТЕЦ "Контур Глобал Марица 
Изток 3" в землището на село Медникарово и село Искрица

• Рибен проход на съществуващо водохващане на река "Соколица"..

Канализация
1. По данни на МОСВ през 2014 година е приключил проект „Пречиствателна 

станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна 
мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово“ с 
регистрационен номер ^IК-51011119-22-54 на стойност 33 840 592,00 лв. 
безвъзмездна финансова помощ на бенефициент Община Гълъбово.

2. С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, 
доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по 
договор № ^IК-51011119СО23/17.02.2012г. между община Гълъбово и 
Министерството на околната среда и водите на стойност 33 840 592 лв., 
финансиран по ОП „Околна среда“ ще се реши комплексно проблема за 
опазване на околната среда, ще се ограничи прякото изхвърляне на 
непречистени води в реката, преминаваща през града. Отпадъчните води от 
пречиствателната станция ще се пречистят до степен, съгласно изискванията на 
Разрешителното за заустване, на Басейнова дирекция Пловдив. Получените в 
процеса на пречистването на отпадъчните води твърди отпадъци ще се 
третират с оглед предотвратяване на замърсяването на въздух, вода и почва и 
възможност за оползотворяването им.

1.1.9. Територии с особена териториално-устройствена защита
Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

1.1.9.1. Територии за природозащита
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Включват се в баланса на територията към проекта за ОУПО като площта им 
остава непроменена, а в графичната част на проекта за ОУПО се обозначават като 
територии за природозащита с граници съобразно представените от АК данни.

На територията на община Гълъбово няма защитени територии, обявени по ЗЗТ. 
Територията на община Гълъбово включва части от 4 защитени зони, обявени по реда на 
ЗБР:

• В00000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. 
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище

• В00000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на 
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. 
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище

• В00000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на
защитените зони с Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. 
Включва части от землищата на с. Искрица, с. Медникарово, с. Мъдрец и с. 
Обручище

• В00002073 В00002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива
2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици, обявена със заповед РД 832 от
17.11.2008 на Министъра на ОСВ, публикувана в ДВ брой 108/2008 г. 
Включва части от землищата на гр. Гълъбово и с. Обручище.

В проекта за ОУПО се означават границите на защитените зони, а участъците в 
които се предвиждат корекции на речните корита в изпълнение на задължение по ПУРБ -  
БДИБР се обозначават като Терени за техническа инфраструктура.

1.1.10. Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности
Обособяват се в съответствие с цитираните нормативни и стратегически 

документи, отнасящи се до културното наследство, общият устройствен план на
общината предлага условия за стимулиране опазване, валоризиране и капитализация на 
културно-историческото наследство на територията.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

1.2. Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово
При разработването на плана е предложен алтернативен вариант на проекта с 

увеличение на територията на редица населени места (по-долу), но след съобразяване с 
икономическите, екологични възможности на общината и демографските процеси, тези 
решения се отхвърлят като алтернатива на проекта за ОУПО. Тези отхвърлени 
алтернативни решения са както следва:

Землище на гр. Гълъбово
• 247/ЗЗдоп северно - отпаднали поради риска от наводнения;
• 389/ЗЗдоп южно -  отпаднали поради риска от наводнения;
• 512/ЗЗдоп южно -  отпаднали поради риска от наводнения;

Землище на с. Априлово
• 91/Оз -  разширяване на гробището южно от селото в посочената зона бе 

отхвърлено поради частната собственост на имоти, наличието на газопровод 
в непосредствена близост;

Землище на с. Великово
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• 66/ЗЗдоп -  отпаднало поради неподходящи релефни дадености и наличие на 
важни водостопански обекти на ВиК оператора;

Землище на с. Главан
• 849/Пп -  отпаднала по неподходящ релеф и липса на икономическа 

обоснованост;
Землище на с. Искрица

• 451/Пп -  отпаднало присъединяване на зоната в строителните граници на 
селото поради риска от наводнения и отдалечеността с разделянето, чрез 
речното корито;

• 574/ЗЗдоп западно -  отпаднала поради риск от наводнения и голямата 
гъстота на обекти на недвижимите културни ценности;

Землище на с. Медникарово
• 557/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
• 559/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;

Землище на с. Мусачево
• 722/Пп - отпаднала поради риска от наводнения и катастрофална вълна;

Землище на с. Мъдрец
• 589/ЗЗдоп източно -  отпаднало поради наличието на водоизточници на 

селото;
• 460/ЗЗдоп северно -  отпаднало поради попадане в обсега на 

селскостопанското летище северозападно от селото, както и поради риска от 
наводнения и катастрофална вълна;

Землище на с. Обручище
• 402/Жм - развитие на селището в западна посока се отхвърли поради 

високия риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. 
Йовина река;

• 404/Жм - развитие на селище в западна посока се отхвърля поради високия 
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;

• 546/ЗЗдоп -  развитието на селото в части от тази зона е отхвърлено поради, 
непосредствената си близост с гробището и необходимостта от дистанция от 
него;

Землище на с. Помощник
• 866/ЗЗдоп -  допълнителното развитие на селото в северна посока се 

отхвърля поради разположението в дере и близостта с гробището на селото;
Землище на с. Разделна

• 167/ЗЗдоп - допълнителното развитие на селото в източна посока, е 
отхвърлено поради липса на икономическа целесъобразност;

Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на 
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото 
развитие без прилагане на ОУПО (по опорен план -  представен в Приложение към 
ДОСВ).

Същата предполага хаотичност в пространственото разположение на териториите с 
жилищни, производствени и друг вид функции и елементите на техническата

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, поради възможността при 
действащ устройствен план това да се определя единствено от общинския съвет и 
общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на необходимата за 
селскостопанските производители материална база лишава голяма част от земеделските 
стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от възможности за 
развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на добри практики 
и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските производители от страна на 
Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите производствени площадки в 
сегашния им размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и 
съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности от 
площта на земеделските земи или горите също е неприемливо.

По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто решение и 
по-щадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на 
животинските видове, които са целеви за опазване в защитените зони обявени по реда на 
ЗБР в границите на които попадат части от община Гълъбово.

В Предварителен доклад за екологична оценка на план: ОУП на община 
Гълъбово, колектива е оценил:

Връзката на плана с други съотносими планове и програми
Приложен е:

• Списък на одобрените и допуснати ПУП на територията на общината и 
инвестиционни намерения на община Гълъбово за развитие на 
територията

• 3 броя СПУП за обекти с национално значение на Мини Марица Изток 
ЕАД -  Рудник „Трояново-3“, инвестиционни намерения, инженерни мрежи, 
минни дейности и др.

За постигане на интегрираност на регионалното и на пространственото развитие на 
територията е необходимо обвързване на предвидените интервенции и устройствените 
режими на територията. Адекватното регулиране на територията и нейното 
инфраструктурно осигуряване улеснява предприемачеството и създава условия за 
увеличаване на инвестиционната активност, тъй като те осигуряват плановата основа за 
бъдещите инвестиционни намерения/проекти.

Устройствените режими на територията се определят в общия устройствен план на 
общината. Към настоящия момент общината не разполага с действащ ОУП.

Наличните устройствени документи по населени места са следните:

Планове за регулация:
1. гр. Гълъбово -  одобрен със Заповед № 2101/01.11.1985г
2. кв. „Митьо Станев“ на гр. Гълъбово -  одобрен със Заповед № 662/05.08.1991г
3. с. Обручище -  одобрен с Решение № 211 от Протокол № 31/05.08.2002г на 

Общински съвет Гълъбово
4. с. Главан -  одобрен със Заповед № 171/11.02.1981г на Председателя на 

Окръжен народен съвет Стара Загора
5. с. Мъдрец -  одобрен със Заповед № 550/05.07.1971г
6. с. Априлово -  одобрен със Заповед № 1666/10.12.1987г
7. с. Медникарово -  одобрен със Заповед № 1667/10.12.1987г
8. с. Мусачево -  одобрен със Заповед № 1033/27.10.1992г на Кмета на Община 

Гълъбово
9. с. Искрица -  одобрен със Заповед № 105/21.02.1996г
10. с. Разделна -  одобрен със Заповед № 667/14.04.1993г и 363/02.06.1997г
11. с. Помощник -  одобрен със Заповед № 100/30.03.2001г на Кмета на Община 

Гълъбово

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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12. с. Великово -  одобрен със Заповед № 109/14.01.1993г на Кмета на Община 
Гълъбово

13. „Брикел“ ЕАД, площадка Електропроизводство (включващ ТЕЦ „Брикел“ и 
ТЕЦ „АЕ8 Гълъбово“) -  одобрен със Заповед № 68/06.03.2001г

14. „Брикел“ ЕАД, площадка Брикетопроизводство и площадка Сгуроотвали 
(включващ Брикетна фабрика и сгуроотвали) - одобрен с Решение № 262 от 
Протокол № 42/16.04.2003г на Общински съвет Гълъбово

15. ТЕЦ „Марица изток 3“ (включващ ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“) -  
одобрен със Заповед № 5/06.05.2004г на Кмета на Община Гълъбово и Заповед 
№ РД-02-14-1021/13.05.2011г на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството

Планове за застрояване
1. гр. Гълъбово -  одобрен със Заповед № 2101/01.11.1985г
2. с. Главан -  одобрен със Заповед № 171/11.02.1981г на Председателя на 

Окръжен народен съвет Стара Загора
3. ТЕЦ „Марица изток 3“ (включващ ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“) -  

одобрен със Заповед № 5/06.05.2004г на Кмета на Община Гълъбово и Заповед 
№ РД-02-14-1021/13.05.2011г на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството

4. „Брикел“ ЕАД, площадка Електропроизводство (включващ ТЕЦ „Брикел“ и 
ТЕЦ „АЕ8 Гълъбово“) -  одобрен със Заповед № 68/06.03.2001г

5. „Брикел“ ЕАД, площадка „Брикетопроизводство“ и площадка „Сгуроотвали“ 
(включващ Брикетна фабрика и сгуроотвали) - одобрен с Решение № 262 от 
Протокол № 42/16.04.2003г на Общински съвет Гълъбово

Специализирани Подробни устройствени планове
1. Специализиран Подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица 

изток“, Рудник „Трояново 3“ -  в землищата на с. Мъдрец, с. Главан и с. 
Помощник -  одобрен със Заповед № РД -  02-14-967/10.05.2011г на Министъра 
на регионалното развитие и благоустройството. 1

Всички населени места имат кадастрални планове, като град Гълъбово и селата 
Обручище и Помощник разполагат и с цифров кадастър.

До настоящия момент на 2014 г. за община Гълъбово или населените й места не е 
изработван план на подземните комуникации или подземен кадастър. Наличието на такъв 
кадастър би оказало положителен ефект върху поддържането и развитието на 
инфраструктурата, свързана не само с подземните комуникации, но и с голям брой други 
дейности, свързани с развитието на населените места. За създаването на този вид 
специализирана кадастрална карта е необходимо взаимодействие между всички 
ведомства, изграждащи и поддържащи подземни проводи и съоръжения и общината.

Към настоящия етап, имайки предвид промените в законодателството (ЗКИР, ЗУТ 
и всички поднормативни документи), е необходимо изработване на нови кадастрални и 
регулационни планове за всички населени места.

За постигането на тези цели е необходимо разработването на:
• Общ устройствен план на община Гълъбово: следва да покаже 

функционално предназначение и устройствени режими на територията;
• Да се разработи Концепция за пространствено развитие на общината, която 

да се синхронизира с ОПР на община Гълъбово 2014-2020 година. В

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

1 Източник: Община Гълъбово
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контекста на ролята и въздействието на общината върху съседно 
разположените прилежащи територии и населени места е необходимо да се 
вземат предвид спецификата и моделите на устройство на територията и 
стратегическите насоки за пространствено развитие заложени в 
Концепцията, която изследва подробно функционално-йерархичната 
структура на мрежата от населени места и връзките със съседните общини, 
урбанистичните и транспортни оси, функционалните зони и обосновава 
значимостта и влиянието на град Гълъбово като основен център (полюс) на 
растеж със засилени социално-икономически функции.

Защитени зони на територията на община Гълъбово:
В териториалните границите на община Гълъбово попадат части от 4 защитени 

зони, част от екологичната мрежа Натура 2000: В00000427 „Река Овчарица“, В00000425 
„Река Сазлийка“ и В00000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна и В00002073 В00002022 „Язовир 
Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Проектът за 
ОУПО Гълъбово има връзка и се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове 
и програми, имащи връзка с целите за постигането на които е обявена мрежата от 
защитени зони Натура 2000.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

1.3. Определяне обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка
Заданието е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона 

за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр. 96 от 1 Декември 2017 г.).

ЕО (Екологичната част на ОУП) ще бъде изготвена в следните обхват и 
съдържание:

Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по 
закон трето лице):

1. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други съотносими
планове и програми;

1.1. Основни цели на ОУПО Гълъбово
1.1.1. Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020 г.
1.1.2. Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към развитие на 

културния и познавателния туризъм:
1.1.3. Пространствено развитие на Община Гълъбово
1.1.31. Основно предназначение на териториите, реж ими на устройство и параметри на 

натоварване
1.1.4 Прогноза за развитие на зелената система
1.1.5. Рекултивация на нарушени терени
1.1.6. Развитие на инфраструктурата
1.1.7. Електроснабдяване и съобщения
1.1.8. Водоснабдяване и канализация
1.1.9. Територии с особена териториално-устройствена защита;
1.1.9.1. Територии за природозащита
1.1.10. Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности;

1.2. Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово;

1.3. Връзка на плана с други съотносими планове и програми

1.3.1. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона В00000427„Река  
Овчарица“

1.3.2. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона В 00000425 „Река 
Сазлийка“

1.3.3. Инвестиционни предложения на територията на защитена зона В00002022 „Язовир
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Розов кладенец"

2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без 
прилагането на плана или програмата

2.1. Климатични фактори и изменение на климата

2.2. Атмосферен въздух

2.2.1. Климатични фактори и изменение на климата
2.2.2. Топография на територията
2.2.3. Състояние на атмосферния въздух по показателя ФПЧ10 в П М „Л И С Гълъбово“ за 

периода 2010+2017 г.
2.2.4. Състояние на атмосферния въздух по показателя 8О2 в П М  „ЛИС Гълъбово“ за периода 

2010+2017 г.
2.2.5. Съществуващи източници на замърсяване
2.2.6. Прогнозна оценка на КЛВ към момента
2.2.7. Дисперсионно моделиране на приноса на група „Битово отопление“
2.2.8. Дисперсионно моделиране на приноса на група „ Транспорт“
2.2.9. Дисперсионно моделиране на приноса на група „Промишленост“

2.3. Води

2.3.1. Повърхностни водни тела
2.3.2. Подземни водни тела
2.3.3. Водоснабдителни системи
2.3.3.1. Мрежата за питейно-битово водоснабдяване
2.3.3.2. Мрежата за отвеждането и пречистването на отпадните води
2.3.3.3. Хидромелиоративна мрежа
2.3.3.4. Източници на замърсяване на водите на територията на общината и извън нея.
2.3.3.5. Територии в риск от наводнения

2.4. Почви

2.4.1. Заблатени почви, причини
2.4.2. Ерозирани почви, причини.
2.4.3. Вкислени и засолени почви
2.4.4. Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от изкопни работи
2.4.5. Замърсяване на почвите
2.4.6. Полезни изкопаеми

2.5. Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната екологична 
мрежа

2.5.1. Биогеографска характеристика на община Гълъбово
2.5.2. Флора
2.5.3. Фауна

2.6. Елементи на националната екологична мрежа

2.6.1. Защитени природни територии
2.6.2. Защитени зони по Натура 2000
2.6.2.1. Защитена зона ВС0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна
2.6.2.2. Защитена зона ВС0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна
2.6.2.3. Защитена зона ВС0000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна
2.6.2.4. Защитена зона ВС0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за 

опазване на дивите птици
2.7. Ландшафт

2.8. Минералното разнообразие
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2.9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда

2.9.1. Отпадъци
2.9.2. Акустична обстановка
2.9.3. Радиация
2.9.4. Рискове от природни бедствия и аварии
2.9.5. Културно-историческо наследство
2.10. Здравно състояние на населението на Община Гълъбово
2.11. Състояние на материалните активи на територията на община Гълъбово
2.12. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП

3. Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително 
засегнати

4. Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение 
към плана, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като 
защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;

4.1. На ниво местоположение на територията на община Гълъбово

4.2. Екологични проблеми по компоненти и фактори на околната среда

4.3. Екологични проблеми, отнасящи се до райони с особено екологично значение, като 
защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;

5. Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи 
отношение към плана, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения 
са взети под внимание по време на изготвянето на плана

6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично 
разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични 
фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително 
архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях; тези 
въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни 
последици;

6.1. Атмосферен въздух

6.2. Транспорт и комуникации

6.3. Електроснабдяване и съобщения

6.4. Водоснабдяване и канализация

6.5. Вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия

6.6. Потенциално трансгранично въздействие:

6.7. Потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително 
вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски 
район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати

6.8. Очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 
предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 
ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:
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6.9. Ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени
характеристики или на културно-историческото наследство; превишение на стандарти за 
качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване)

6.10. Въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен 
или международен статут на защита

6.11. Устройство на извън урбанизирани територии -  земеделски, горски, нарушени и 
територии за природозащита.

6.12. Вероятните потенциални въздействия, които могат да настъпят евентуално върху 
защитените зони от прилагането на ОУП

7. Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или 
програмата върху околната среда;

8. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на 
извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на 
необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;

9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на 
плана или програмата

10. Нетехническо резюме на екологичната оценка.

11. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и 
извършване на Екологична оценка

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

2. Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално 
развитие без прилагането на плана

По смисъла на Закона за опазване на околната среда, "Околна среда" е комплекс от
естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на 
взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, 
здравето на хората, културното и историческото наследство.

Съгласно чл. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) компонентите на 
околната среда са:

• атмосферният въздух,
• атмосферата,
• водите,
• почвата,
• земните недра,
• ландшафтът,
• природните обекти,
• минералното разнообразие,
• биологичното разнообразие и неговите елементи.
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Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, 
могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове 
отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

По отношение на атмосферния въздух - Територията на град Гълъбово и на 
община Гълъбово като цяло са с силно влошено КАВ по отношение на показателя 8О2.В 
тази връзка е крайно необходимо да се набележат и изпълнят определени мерки, с цел 
ускорено постигане и трайно и устойчиво спазване на СЧ и СД НОЧЗ по отношение на 
показателя 8О2, както в района на ПМ „АИС Гълъбово“, така и на цялата територия на 
град и Община Гълъбово.

По отношение на водите - на територията на Община Гълъбово попадат 10 броя 
повърхностни водни тела, със а именно:

• ЗМА200К.020 - р. Мустанова и р. Еледжик;
• ЗМА200К.016 - р.Мусачка;
• ЗМА200К.014 - р.Сазлийка от р. Овчарица;
• ЗМА200^019 - Яз. „Розов кладенец“;
• ЗМА200К.022 - р. Овчарица от яз. Овчарица до вливането й в р. Сазлийка;
• ЗМА200К.017 - р. Соколица средно течение, до яз. Розов кладенец;
• ЗМА200К.018 - р. Соколица горно течение;
• малка част от ЗМА100К.001 - р. Марица от р. Сазлийка до граница;
• малка част от ЗМА100К028 - р. Сазлийка и притоци от р. Блатница до р. 

Овчарица;
• малка част от ЗМА350К212 - р. Марица от вливане на р. Омуровска до 

вливане на р. Сазлийка;

Съгласно ПУРБ на ИБР на територията на Община Гълъбово попада подземно 
водно тяло с код В030000000^012 - Порови води в Кватернер-Марица Изток.

Засегнатите имоти от пояс I на санитарно-охранителна зона на шахтов кладенец, 
намиращ се в ПИ №000408 в землището на с. Мъдрец ЕКАТТЕ 49535, общ. Гълъбово са: 
16.354дка, вид на собствеността: Общинска публична, Собственик: 41013 Община 
Гълъбово.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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Р О Е К Т
1 4  САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЮНА

НА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ 1 БРОЙ ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ (ШК),
ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.МЪДРЕЦ

ВЪНЕЛЕНИЕ
Този проект е изготвен съгласно изискванията на Наредба Хя 3 от 16.10.2000г. ча 

условията и реда ча проучване, проектиране, утвърждаване и експ.чоатация на сани
тарно-охранителните юни около водоичточниците и съоръженията ча питейно- 
битово водоснабдяване която по-долу в текста, за по-кратко ще изписваме само като 
Наредба Хя 3

Водоаземното съоръжение представлява шахтов кладенец (ШК) и е собственост 
на „ВиК" ЕООД Стара Загора Водата се ползва за питейно-битово водоснабдяване на с 
Мъдрец-ЕКАТТЕ 49535, община Гълъбово, област Стара Загора

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

/. Обща част

1. М есю нолож ение на водоизточника
Площадката на шахтовия кладенец и ПС”Мъдрец” се разполагат в имот 000408 в 

землището на с Мъдрец ЕКАТТЕ 49535, община Гълъбово, област Стара Загора

Описани са териториите в риск от наводнения:
План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 -2021 г. включва основния проблем свързан с:
• Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони - гр. Гълъбово по двата 

бряга на р. Сазлийка при 20 год. вълна.
• Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони -гр. Гълъбово по двата 

бряга на р. Сазлийка при 100 год. вълна.
• Заливане на Жилищни и Смесени жилищни райони -гр. Гълъбово по двата 

бряга на р. Сазлийка при 1000 год. вълна

Страница 23 от 61



• Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата 
бряга на р. Сазлийка (трафопост бр.) при 20 год. вълна.

• Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата 
бряга на р. Сазлийка (трафопост 2 бр.)при 100 год.вълна.

• Заливане на обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата 
бряга на р. Сазлийка (трафопост 2 бр.) при 1000 год. вълна.

• Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Константиновец -Заливане на 
обекти от енергийната инфраструктура -гр. Гълъбово по двата бряга на р. 
Сазлийка (трафопост 4 бр.)

• Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр. 
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула)

• Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата брягана р. Сазлийка ( бр. 
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)

• Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр. 
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)

• Заливанена обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка ( бр. 
водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)

• Заливане на обекти от ВиК - гр. Гълъбово по двата бряга на р. Сазлийка (2 
бр. водовземане водохващане Сазлия бр. водонапорна кула бр. кладенец)

• Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Мусачево гр. Гълъбово по двата 
бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. Блатница гр. 
Гълъбово по двата бряга на р. Блатница, гр. Гълъбово по двата бряга на р. 
Сазлийка.

• Заливане на места за спорт и отдих - гр. Гълъбово р. Сазлийка
• Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата 

бряга на р. Мусачка.
• Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата 

бряга на р. Мусачка.
• Заливане на Смесени жилищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата 

бряга на р. Мусачка.
• Заливане на Смесени илищни райони - Мусачево общ. Гълъбово по двата 

бряга на р. Мусачка при Катастрофална вълна от разрушаване на яз. 
Мусачево и Заливане на обекти от ВиК - с. Мусачево общ. Гълъбово р. 
Мусачка ( бр. водовземане)

• Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Соколица Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово 
р. Соколица Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец общ. 
Гълъбово р. Соколица Заливане на Смесени илищни райони - с. Мъдрец 
общ. Гълъбово р. Соколица от Катастрофална вълна от разрушаване на яз. 
Йовина река

• Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Гюргеченска при 20 год. вълна

• Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Гюргеченска при 100 год. вълна.

• Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Гюргеченска при 1000 год. вълна.

• Заливане на Смесени жилищни райони - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Гюргеченска Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река.

• Заливане на комунална инфраструктура - с. Мъдрец общ. Гълъбово р. 
Гюргеченска Заливане на обекти от енергийната инфраструктура - с.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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Мъдрец общ. Гълъбово р. Гюргеченска (трафопост) Катастрофална вълна от 
разрушаване на яз. Йовина река

• Заливане на Смесени и жилищни райони - с. Искрица общ. Гълъбово р. 
Соколица при 1000 год. вълна.

• Заливане на Смесени жилищни райони - с. Искрица общ. Гълъбово р. 
Соколица при катастрофална вълна от разрушаване на яз. Йовина река.

Преобладаващите почви на територията на общината са черноземните смолници 
с мощен хумусен слой /в по-заравнените територии/, подходящи за отглеждането на 
зърнени и зеленчукови култури и канелените горски почви /в хълмистите части/ и 
алувиално (делувиално) - ливадни в подножията на терасите на реките. В хълмистите 
части се срещат още и канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) почви. Освен това 
нагънатия релеф създава условия за проявлението на денудационни и ерозирани, 
заблатени и засолени почви.

От общо заетата от общината площ 80,47% е селскостопански фонд, 11,02% горски 
фонд, 5,63% фонд населени места и 2,88% пътища и водни площи. Селищата в общината 
са балансирано разположени по територията й.

По долу е дадена карта на защитените територии и защитените зони по Натура
2000:

Територията на община Гълъбово включва части от 4 защитени зони, обявени по 
реда на ЗБР:

ВС0000427 „Река Овчарица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с 
Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. Включва части от землищата на гр. 
Гълъбово и с. Обручище

ВС0000425 „Река Сазлийка“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с
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Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. Включва части от землищата на гр. 
Гълъбово и с. Обручище

ВС0000440 „Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони с 
Решение № 122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/9.03.2007г. Включва части от землищата на с. 
Искрица, с. Медникарово, с. Мъдрец и с. Обручище

ВС0002073 ВС0002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за 
опазване на дивите птици, обявена със заповед РД 832 от 17.11.2008 на Министъра на 
ОСВ, публикувана в ДВ брой 108/2008 г. Включва части от землищата на гр. Гълъбово и 
с. Обручище.

Разгледани са подробно факторите, които замърсяват или увреждат околната
среда.

Съгласно чл. 5 от ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, 
могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове 
отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Специално място е отделено на Културно-историческото наследство на община 
Гълъбово.

Географските характеристики на територията на община Гълъбово, разположена в 
югоизточната част на Горнотракийската низина, са предпоставката за заселване на 
различни цивилизации по територията още от Древността и за пространственото развитие 
на селищната структура в миналото и настоящето. В тази връзка, културното наследство в 
района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, 
които носят специфична памет и идентичност на мястото.

Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите и тяхното 

развитие без прилагането на ОУПО е разгледано в т. 2.
Развитието на компонентите на околната среда без прилагането на ОУП е 

систематизирано и обобщено така:

Атмосферен въздух
Състоянието на атмосферния въздух на територията на община Гълъбово се следи 

от (по данни на РИОСВ-Стара Загора):
• АИС, град Гълъбово -  промишлен/градски фонов разположен в застроената 

част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса 
“Марица изток” и емисии от битовия сектор (АИС);

• Ръчен, град Гълъбово (“Гълъбово”) -  градски фонов разположен в 
застроената част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от 
комплекса “Марица изток” и емисии от битовия сектор -  за измерване 
концентрациите на ФПЧ10.

• Пунктове “РИОСВ” и “Гълъбово” са с ръчно пробовземане и последващ 
лабораторен анализ. Работят седем дни в седмицата, като се извършват 
двадесет и четири часови пробонабирания за ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и 
пробовземане за бензен по график. При възникване на инциденти (аварии, 
пожари, влошени климатични условия и др.), които могат да доведат до 
влошаване качеството на атмосферния въздух, се преминава в ускорен 
график на пробонабиране.

Общият брой на контролираните показатели, характеризиращи качеството на 
атмосферния въздух е за :

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово
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• АИС в гр. Гълъбово - серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид;
• Ръчен, гр. Гълъбово (“Гълъбово”) - ФПЧ10

АИС -  Гълъбово, която измерва само скорост и по-сока на вятъра. Пунктовете с 
ръчно пробонабиране измерват температура и атмосферно налягане.

Допълнително, наблюдението на качеството на атмосферния въздух се осигурява и 
чрез Мобилна автоматична станция (МАС). В динамика се проследяват концентрациите 
на: фини прахови частици под 10 р,т, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, 
въглероден оксид, озон, прах, въглеводороди /метанови и неметанови/ и шест 
метеорологични пара-метри -  скорост и посока на вятъра, температура, налягане, 
слънчево греене, влажност.

Измервания с МАС се извършват по утвърден от министъра на околната среда и 
водите график или по искане на общини/фирми. При необходимост, извънредни ситуации, 
аварии и др. МАС се ситуира в рисковите точки с оглед оценка на риска за здравето на на
селението при потенциално замърсяване на атмосферния въздух.

За 2018г. е постигнато е съответствие с нормите за фини прахови частици под 10 
микрометъра (ФПЧ10) с разрешения брой превишения в годишен аспект в община 
Гълъбово.

• Ръчен пункт Гълъбово - регистрираните превишения на ПС на СДН по 
показател ФПЧ10 за 2018 г. са 12, докато през 2017 г. те са 26. Пунктът е 
разположен в застроената част на град Гълъбово и отчита емисиите от 
битовия сектор и промишлеността. През 2018 г. е налице съответствие с 
нормите за фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10) с 
разрешения брой превишения в годишен аспект, както и значително 
намаляване на замърсяването по този показател за агломерацията.

Развитие на компонента без прилагане на плана:
• Все още не могат да бъдат достигнати нормативно лимитираните брой 

превишения по показател серен диоксид за община Гълъбово.

АИС в град Гълъбово - в годишен аспект, лимитираният брой превишения по 
показател серен диоксид е 24 броя за СЧН и 3 броя за СДН, съгласно Наредба № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За 2018 г. ПС на СЧН е превишена 
72 пъти, а ПС на СДН - 7 пъти. За сравнение, през 2017 г. ПС на СЧН е превишена с 117 
пъти, а ПС на СДН е превишена 15 пъти. В РОУКАВ Гълъбово въпреки положените 
усилия и вземането на навременни и адекватни мерки през годината, все още не е 
постигнато съответствие по показател серен диоксид. Причина за превишаване на ПС на 
регламентираните норми по този показател е фактът, че на сравнително малка територия 
са разположени четири от най-големите топло- електрически централи в страната, тези от 
комплекса „Марица изток”, работещи на гориво лигнитни въглища.

Като най-големи замърсители се явяват емисиите от моторните превозни средства 
и емисиите от битовия сектор. Основната причина за замърсяването от битовия сектор се 
явява използваните за отопление твърдо и течно гориво. Стойностите на генерираните 
емисии на останалите замърсители са с незначителни стойности.

Повърхностни и подземни води
Текущо състояние

• В общината няма изградени и функциониращи пречиствателни станции в 
нито едно от населените места и най-вече в общинския център, където е
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съсредоточено 2/3 -ти от населението на общината и единственото с 
канализационна мрежа;

• Това поставя под риск състоянието на повърхностните водни тела и в 
резултат химическото състояние е предимно умерено в р. Сазлийка и р. 
Соколица до с. Мъдрец, а след него става и лошо;

• Наличието на множество повърхностни водни тела (10), множеството им 
притоци, язовири и микроязовири (39) създава риск от наводнение в гр. 
Гълъбово, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Искрица и с. Мъдрец.

• Община Гълъбово е изготвила проект за изграждане на „Канализационна 
мрежа по ул. „Сазлийка“, ул. „Девети септември“, ул. „Аврора“, ул. 
„Пламък“ и ул. „Ком“ находящи се в регулацията на село Обручище, общ. 
Гълъбово. През 2018 г. общината кандидатства за безвъзмездна финансова 
помощ пред ПУДО

• Стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи 
във водни обекти и по -  значимите заустващи чрез селищните 
канализационни системи в поречие Марица са:

- "Мини Марица изток" АД-Рудник "Трояново 3" с. Медникарово общ. 
Гълъбово; Код на водното тяло-водоприемник: В03МА200К.017;

- ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3"АД -ТЕЦ 3 с. Медникарово, Код 
на водното тяло-водоприемник: В03МА200К.017;

- ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр. Гълъбово, Код на водното тяло- 
водоприемник:В03МА200К.017;

- „В и К” ЕООД Стара Загора -кан. с-ма гр. Гълъбово, , Код на водното 
тяло-водоприемник: В03МА200К.014;

- "Кануф България" ЕООД гр. София, завод за гипсови плоскости, с. 
Медникарово, общ. Гълъбово, Код на водното тяло-водоприемник: 
БО3МА200К017;

Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
• Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите. 

Липса на ПСОВ;
• Използването капацитета на питейните водоизточници ще бъде 

незадоволителен;
• Ще продължат загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на 

водопроводната мрежа;
• ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаващата й 

амортизация;
• Няма да се постигнат целите и изпълнението на част от мерките за защита 

на водите, регламентирани в ПУРБ
• Към стопанските субекти, източници на отпадъчни води, за които са 

необходими, но са без изградени пречиствателни съоръжения е ТЕЦ 
„Брикел“ ЕАД.

• Към стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не 
работят ефективно е обект „Трояново-3“, село Медникарово, общ. Гълъбово. 
ТЕЦ "Брикел" ЕАД, град Гълъбово - производство на електрическа и 
топлинна енергия.

Почви и земни недра
Текущо състояние:

• Изводи
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- Общината има ключово значение в енергийна мрежа на страната и 
почти 1/10 от територията и е заета с открити способи за добив на 
полезни изкопаеми;

- Концесионна площ с национално значение се намира на територията на 
общината;

• Проблеми
- Висока и средна опасност от наводнения в селата по поречието на река 

Соколица, както и в самия общински център;
- Замърсяване на въздуха със серни окиси при производството на 

електроенергия от топлоцентралите;
• Потенциали

- Общината има потенциал за развитие на соларни системи за 
производство на електричество и топла вода, поради разположението си.

- Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
■У Не се очаква развитие

Растителен и животински свят, защитени природни територии
• Застрашени от изчезване на растителни видове при неправомерно 

строителство;
• Застрашени от изчезване на животински видове при неправомерно 

строителство;
• Унищожаване на редки диви животни поради унищожаване на ливади и 

орни земи, на горски площи;
• Наличие на ЗЗ и ЗМ;
• Антропогенно въздействие върху речната фауна вследствие заустени 

непречистени води;
• Палене на стърнища и нелегално изхвърляне на оборски тор в защитени 

територии

Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
У Не се очаква развитие.

Ландшафт
Текущо състояние
Развитието на въгледобивната и енергийната промишленост се отразява 

неблагоприятно върху състоянието на ландшафта. . Откритият способ при добива на 
въглища в района определя и големия относителен дял на териториите, използвани за 
добив на полезни изкопаеми. Те възлизат на 614,9 хектара, което представлява 17,6% от 
общата площ на общината.

Ежегодно от разкриването на нови въглещни пластове, ж.п. линии, пътища и др. от 
селскостопанския поземлен фонд се отнемат значителни площи, като за селскостопанско 
ползване чрез рекултивация се връщат много по-малко площи и то с качество, което не 
задоволява изискванията за производство на високодобивни култури върху тях.

Общата площ на засегнатите от енергетиката и въгледобива земи е над 130 000 дка. 
Чрез рекултивация са върнати много по-малко площи и то с незадоволителни качества. 
Темповете на рекултивация са бавни и не се предвижда рязка промяна в това отношение.

Развитие на компонента без прилагане на ОУПО:
У Не се очаква развитие.

Отпадъци

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

Страница 29 от 61



О БЩ  УСТРОЙСТВЕЙ ПЛАН НА ОБЩИНА^ГЪЛЪБОВО

Текущо състояние
• Изградено е и функционира регионално депо за битови отпадъци. То 

обхваща 11 общини - Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, 
Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица.

• На територията на общината функционират депа за производствени 
отпадъци (сгуроотвали на ТЕЦ-ове)

Според КВС сгуроотвалите на функциониращите ТЕЦ-ове са общо два 
разположение северно от гр. Гълъбово и между селата Искрица и Медникарово. Освен тях 
южно от с. Обручище се намира и трети, които е свързан с гумено-лентов транспортьор и 
автомобилен път с ТЕЦ 1.

Развитие на фактор отпадъци без прилагане на ОУПО
Тенденция на влошаване предвид наличие на нерегламентирани сметища и липса 

на проекти за рекултивация на закритите сметища.

Рискови енергийни източници-развитие без прилагане на ОУПО
Силно амортизиран автомобилен парк за извозване на битовите отпадъци.
Ще продължи тенденцията за въздействия от шум и вибрации в територии, 

подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, който е основния 
фактор, който влияе върху акустичната среда на града.

Културно-историческо наследство- развитие без прилагане на ОУПО
Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни фактори 

и от безконтролна антропогенна дейност.
Използване на културното наследство като средство за диверсифициране на турис

тическия сектор в общината и увеличаване на обема от пренощувалите лица

Човешко здраве- развитие без прилагане на ОУПО
Налице ще е повишаване на здравния риск за населението поради утежнена 

акустична обстановка, недоизградената канализационна система и влошени качества на 
питейната вода.

Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 
негативните прояви и въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на 
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото 
развитие без прилагане на ОУПО (по опорен план -  представен в Приложение към 
ДОСВ).

Същата предполага хаотичност в пространственото разположение на териториите с 
жилищни, производствени и друг вид функции и елементите на техническата 
инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, поради възможността при 
действащ устройствен план това да се определя единствено от общинския съвет и 
общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на необходимата за 
селскостопанските производители материална база лишава голяма част от земеделските 
стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от възможности за 
развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на добри практики 
и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските производители от страна на 
Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите производствени площадки в 
сегашния им размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и
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съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности от 
площта на земеделските земи или горите също е неприемливо.
По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто решение и по- 
щадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на 
животинските видове, които са целеви за опазване в защитените зони обявени по реда на 
ЗБР в границите на които попадат части от община Гълъбово.

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

3. Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 
значително засегнати

Докладът за екологична оценка на План: ОУП на община Гълъбово ще има за цел 
да отговори на изискването на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за 
идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната 
среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на 
подробност.

Екологичната оценка на плана се извършва едновременно с изготвянето на ОУП на 
община Гълъбово , вземайки предвид целите му, териториалният обхват и степента на 
подробност, като се идентифицират, опишат и оценят възможните бъдещи въздействия от 
бъдещо прилагане на инвестиционни предложения, които се и ще се включат в ОУП.

В плана за ОУП на община Гълъбово са разгледани всички съществуващи 
екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, 
включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените 
зони по Закона за биологичното разнообразие (чл. 86, ал. 3, т. 4 от ЗООС), тоест зоните от 
мрежата "Натура 2000":

В екологичен аспект се наблюдават редица проблеми, които основно касаят два 
компонента на околната среда:

• Води
• Въздух

4. Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи 
отношение към плана, включително отнасящите се до райони с особено 
екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие
Ще бъдат разгледани съществуващите проблеми на околната среда, установени на 

различно ниво по компоненти на околната среда и имащи отношение към ОУП на община 
Гълъбово, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение като 
четирите защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Също така са 
идентифицирани проблеми и фактори, водещи до замърсяване на околната среда и имащи 
отношение към ОУП.

5. Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, 
имащи отношение към плана, и начинът, по който тези цели и всички 
екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на 
плана

При изготвянето на ОУПО, са взети под внимание целите на опазване на 
околната среда на национално равнище, които Р. България трябва да постигне в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период на действие.

Целите на опазване на околната среда, които предвижда Национална 
програма за развитие „България 2020“ са свързани с приоритети с общо 
целенасочващо значение за ОУПО. От осемте й приоритета, за устройственото планиране 
на община Гълъбово от съществено значение са следните:
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Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на 
местния потенциал със следните подприоритети:

3.3. „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на 
живот в селските региони“, който предвижда:

- укрепване и разширяване функциите на малките градове в селските райони 
и подобряване на градската среда;

- укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите;
- подобряване качеството на живот в селските райони;
- насърчаване изграждането на местната инфраструктура;
- подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за 

осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп 
до образователни,

- здравни и социални услуги в населените места;
- насърчаване публично-частното партньорство за реализация на стратегии за 

местно развитие.

3.4. „Подкрепата за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал 
на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, който 
предвижда:

- развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм;
- маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални 

туристически продукти;
- създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в 

регионите.

3.5. „Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в 
регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво 
и ефективно използване на природните ресурси“, включващ:

- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за 
бизнеса и населението в регионите;

- устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и 
модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни 
води;

- превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на 
регионите;

- опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като 
част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;

- повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната.

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и 
за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси със следните подприоритети:

4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. 
мерките:

- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) 
по собственост;

- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;

4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и 
инфраструктурата в отрасъла, респ. мярката:

- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
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4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, 
осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:

- Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

Приоритет 5: „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за 
повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ и в частност неговия 5-ти 
подприоритет „Подкрепа на сектор Туризъм“, респективно мерките:

- Подобряване на качеството на туристическите услуги;
- Национален туристически маркетинг;

Приоритет 7: „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за 
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост“, респ. 
следните негови подприоритети:

7.2. „Повишаване на енергийната ефективност“, респективно мерките:
- повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения 

сектор;
- повишаване на енергийната ефективност на сградите;

7.3. „Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия до 2020 г.“, респективно мерките:

- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и 
охлаждане от ВИ;

- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия 
от ВИ в домакинствата;

Приоритет 8: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“ и 
по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на 
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите 
градски центрове в съседните страни, респ. мярката:

- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.

Национална стратегия за околна среда / Национален план за действие 2009-
2018г.

Националната стратегия и планът за действие са рамкови, тъй като вече се 
изпълняват или се подготвят нови/актуализират редица секторни и общински 
стратегически документи, свързани с околната среда

Общински програми, приети за изпълнение от община Гълъбово са:
• Програма за Енергийна ефективност
• Списък на общински сгради с над 250 м2 РЗП, за които е необходимо да се

предприеме задължително енергийно обследване - енергиен одит, както и обекти с
приложени съответни мерки и сгради с подобрени енергийни характеристики

• Доклад от обследване за ефективност на улично осветление
• Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми 

енергийни източници за периода 2017-2020
• ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2010 -  2015 г
• Програмен период 2019-2023: Актуализация на програмата за управление на

качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за
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о б щ  у с т р о й с т в е И п л а н  н а  о б щ и н Х г ъ л ъ б о в о

замърсителите: фини прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (802) 2019 -  2023 
г.

• Програмен период 2014-2018: АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМА за намаляване 
на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените 
норми за вредни вещества Период на действие: 2014 -  2018 година

• Програма за опазване на околната среда 2013-2017г. 

Целите на Национална програма за управление на отпадъците/Национален 
план за управление на отпадъците (НПУО)2014-2020г. са свързани с:

• “Предотвратяване”- образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато, където това е възможно.

• “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” -  
лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 
замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците 
трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги 
управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната 
среда и човешкото здраве.

• “Превантивност” -  потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.

• “Близост” и “самодостатъчност” -  отпадъците трябва да бъдат 
обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като 
отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на 
Съюза.

• „Участие на обществеността“ -  съответните заинтересовани страни и 
органи, както и широката общественост имат възможност да участват в 
разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите 
за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването 
им. За първи път в България бе разработена и Национална програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с 
изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО. НППОО е неразделна част от 
НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на 
управление на отпадъците.

• Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на 
ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата 
на управление на отпадъците от национални и европейски източници на 
финансиране.

• До момента община Гълъбово има изготвени и приети:
- Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.
- Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни

контейнери на територията на Община Гълъбово
- Програма за управление на дейностите по отпадъците ОБЩИНСКА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОТПАДЪЦИТЕ

Национален план за действие по околна среда-здраве
В настоящата Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 

2013г. са отразени основните приоритети на Европейския план за действие по околна 
среда и здраве, както и Европейската стратегия за устойчиво развитие.

Планът на ОУПО предвижда с решенията си да отговори на следните основни
цели:
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• Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и 
дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а 
чрез нея и върху здравето, няма да бъдат вземани само на основата на 
икономически фактори, а и при пълно отчитане на възможните последици за 
околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото 
развитие.

• Чрез подобен механизъм д се гарантира решенията относно икономическото 
развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните 
последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и 
консултации, не само с местните власти и заинтересованите финансово от 
предлаганото развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от 
положителнителни или отрицателните резултати от решението.

ОУП е програма за подобряване на пътната мрежа, благоустрояване и озеленяване 
на населените места в общината. Подобряване на акустичната среда , чрез подходящо 
планиране на урбанизираните територии.

Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 

са по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на 
националното пространство, с които той задължително се съобразява:

Цели и приоритети:
Към Стратегическа цел 3 -  Пространствена свързаност и достъп до услуги -  това е 

приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на 
условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията, като 
една от най-важните предпоставки за развитие и широкото използване на електронни 
услуги от администрацията, бизнеса и гражданите”.

Към Стратегическа цел 4 -  Съхранено природно и културно наследство -  това е 
приоритет:

4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез 
ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените 
природни и културни ценности”.

Към Стратегическа цел 5 -  Стимулирано развитие на специфични територии -  
приоритет:

5.6. „Възстановяване на нарушените територии, екологичното равновесие и 
биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на 
риска от природни бедствия.”

От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие 
съществени за ОУПО на община Гълъбово са насоките за:

• подпомагане на развитието на селското стопанство чрез 
изграждане/възстановяване на хидромелиорациите и на инфраструктурата за 
предпазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите;

• стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението 
им на биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им потенциал, 
добива на негорски продукти и ловно-стопанската дейност;

• в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и 
еднообразие натуристическия продукт, качеството на средата и 
трансформацията на рекреационните ландшафти в силно урбанизирани като 
за целта към плановете за развитие на туризма на локално равнище се
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прилагат изисквания за диверсифициране на туристическото предлагане с 
нови „алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините.

Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за 
постигане на екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на 
природното наследство и изключителното биологично разнообразие.

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.(МРРБ);
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 -  2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 
преодоляване на вътрешно регионалните и междурегионалните различия/неравенства2 в 
контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 
развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните 
политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между 
целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и 
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

НСРР разглежда и Йерархичната система от градове-центрове, която се представя 
от пет йерархични нива.

Град Гълъбово попада в Четвърто ниво -  малки градове с микрорегионално 
значение -  в територията на групи общини: в Югоизточен район заедно с: Айтос, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево, Малко 
Търново, Елхово, Котел, Нова Загора, Твърдица, Раднево, Чирпан.

НСРР препоръчва в природните територии е необходимо прилагане на активна 
стратегия за опазване на природното наследство и за разширяване обхвата на 
защитените природни територии. Това може да се съчетае успешно със защитените 
зони на хабитатите по Натура 2000. Към защитените територии е необходимо да се 
добавят и някои територии за превантивна териториалноустройствена защита, каквито са 
териториите над горната граница на гората в планините, черноморската крайбрежна 
ивица, някои характерни крайречни, горски и полски ландшафти. Свързването на 
екологичните, ландшафтните и културни ценности на регионите в мрежи се подкрепя в 
европейската политика за Териториален дневен ред на ЕС 2020.

Създаването на модели за териториално-урбанистично развитие на национално и 
регионално нива, в които се борави с едрата териториална структура на трите основни 
типа територии (природни, слабо урбанизирани и силно урбанизирани), ще помага за 
установяване на оптимални отношения между тези три типа територии и за 
конкретизиране на политиките за тяхното устройство, опазване и развитие. От друга 
страна, устройствените модели на национално и регионално равнище ще съдействат за 
подобряване взаимодействията между централните силно урбанизирани територии и 
периферните слабо урбанизирани територии. Моделите на териториално устройство са 
обвързани с мрежата от населени места и нейната полицентрична йерархична структура. В 
тази териториално-урбанистична структура балансираната система от градове може да 
съдейства за засилване на партньорството между големите градове в силно 
урбанизираните райони и малките градове и селата в изостаналите периферни райони.

Както и насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на 
селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно 
наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони.
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Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 -  2020 г.;
Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 

намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са 
съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с 
потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от 
предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на 
правно обвързващите за страната ни европейски цели.

План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г. в 
Източнобеломорски район

Съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС -Рамкова Директива за водите 
(РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ), Планът за управление на речните басейни 
(ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите. Планът за 
управление на водите в Източнобеломорски район се разработва от Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” (БДИБР) съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗВ и 
чл. 13 на РДВ. Първият ПУРБ на ИБР беше публикуван в началото на 2010 г. и обхваща 
периода до 2015 година. Съгласно изискванията на чл.14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, 
ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му 
публикуване.

ПУРБ2016-2021г. на ИБР е планов документ, който да послужи на всички 
заинтересовани страни в управлението на водите (държавни и териториални 
администрации, водоползватели, научниинститути, неправителствени организации, други 
организации с бизнесинтересиобикновени граждани и групи).

ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ 
ВОДНИ ТЕЛА са:

5.1.1. Определяне на целите за опазване на околната среда на повърхностните 
водни тела

Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директиваза водите (РДВ). 
Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на 
защита на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на РДВ, които 
следва да бъдат постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела, т.е. постигане 
на добро състояние до 2015г.и се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително 
влошаване на състоянието. Основните екологични цели в директивата са разнообразни и 
включват следните елементи, съгласно чл.4(1) от РДВ:

• Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни 
води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;

• Постигане на добро състояние до 2015г., т.е. добро екологично състояние 
(или потенциално такова), както и добро химическо състояние на 
повърхностните води и добро химическо и количествено състояние на 
подземните води;

• Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и 
поетапно спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в 
повърхностните води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на 
замърсители в подземните води;

• Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в 
замърсяването на подземните води;

• Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в 
законодателството на Общността. По отношение на силно модифицираните 
и изкуствени водни тела, съгласно член 4(1)(а)(ш),се определят 
„специфични цели“ за тези конкретни водни тела. В член 4(3) са описани
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строги критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани 
водни тела. Определянето на целите за опазване на околната среда е описано 
в Глава X, Радел III от Закона за водите(ЗВ), по-конкретно в чл.156а до 
156ж. Съгласно чл.156а, ал.1, т.1 от 3В целите за опазване на околната среда 
при повърхностните води се определят за:

а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни
тела;

б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за 
постигане добросъстояние на водите;

в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно 
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро химично 
състояние на повърхностните води;

г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи 
на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно 
опасни вещества

Основната цел на плана ОУПО е да осигури рамката за пълно изграждане на 
канализационната система, мрежите, главните колектори, включване на формираните 
отпадъчни води в ПСОВ Гълъбово.

Постигането на целта на ОУПО ще се осъществи чрез осигуряване на проект по 
Приоритетна ос 1: Води. Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и 
рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, 
гр. Гълъбово

План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
За всеки приоритет на ПУРН са определени цели, както следва:
Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве
Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения 
Цел 1.2 Осигуряване бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и 

наводнения от урбанизираните територии
Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот
Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура 
Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 

бизнеса
Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура 
Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти
Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 
Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 
Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно 1РРС и 

8Е'УЕ80 обекти)
Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените 

територии и защитените зони
Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 

крайречни територии
Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението
Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения
Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения
Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за УРН
Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране

на
териториите и УРН
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Цел5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН
Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН
Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен

басейн
Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения
Основната цел на ОУП е чрез планирани решения да подпомогне изпълнението на 

приоритетите.
ОУП на община Гълъбово е с период на действие, който обхваща периода на 

действие на прилагането на План за управление на водите в Дунавски район за периода 
2016-2021г., актуализирането му и изготвяне и прилагане на ПУРБ и ПУРН за периода 
2016-2021 г.

Целите на ОУПО са свързани със Стратегия за управление и развитие на 
водоснабдяването и канализацията на Република България, 2014-2023г.(МРРБ)

Визията за отрасъл ВиК е желанието на правителството е България да постигне 
финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК 
услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени.

Енергийна стратегия 2020
Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна 

политика, която се одобрява от Министерския съвет и се приема от Народното събрание 
на Република България.

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет 
направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на целите за 
възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие на конкурентен 
енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на 
интересите на потребителите.

Възобновяемите енергийни източници като важни местни неизчерпаеми ресурси 
ще бъдат приоритет на националната енергийна политика. За постигане на повече от 
16%-ен дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. ще 
бъдат използвани максимално както водният потенциал, така и другите източници на 
чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса). За тази цел държавата и 
общините ще имат активна роля и ще подкрепят частните инициативи в процеса на 
повишаване енергийната независимост на публичните и жилищните сгради чрез саниране 
и намаляване на енергийните разходи чрез изграждане на слънчеви инсталации за топла 
вода, локални отоплителни системи, базирани на биомаса или термални и геотермални 
енергийни източници, и др.

Целите се постигат в община Гълъбово чрез Енергийната стратегия на общината.
В заключение - документа на ОУП на община Гълъбово се разработва за първи път 

в обхвата на цялата община. При създаването на Плана са взети предвид предвижданията 
на стратегическите и устройствените документи на по-високи административни нива 
изброени по-нагоре или разработени специално за нуждите на община Гълъбово.

Общински план за развитие на Община Гълъбово 2014 -  2020г.
Съгласно плана, като слаби страни на общинската икономика, и заплахи имащи 

връзка с устройственото планиране и развитие на територията и с опазването на околната 
среда и човешкото здраве, са идентифицирани следните:

Добивът на полезни изкопаеми обхваща голяма част от територията на общината;
Нарушен е баланса на съществуващия поземлен фонд от миннодобивната дейност.
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Рекултивираните площи се възстановяват бавно с качество, което не отговаря на 
изискванията за високодобивни култури.

Влошено е качеството на атмосферния въздух;
Няма изградени ПСОВ в града и селата;
Техниката за сметосъбиране е остаряла;
Съществува риск от производствени аварии, наводнения и други;
Зелената система в общината като цяло и на междублоковите пространства в града 

е в незадоволително състояние.
Нарушено е екологичното равновесие в някои части от общината;
Като силни страни, имащи връзка с ОУП и опазването на околната среда и 

човешкото здраве на територията на Община Гълъбово са установени следните:
Наличие на териториални ресурси за развитие на тежка промишленост -  

въгледобив и производство на електроенергия;
Общината и нейният опорен център град Гълъбово са с благоприятното географско 

положение.
Осигурено е топлоснабдяване на общинските, жилищни и други частни сгради;
Наличен е потенциал за използване на слънчевата енергия в качеството й на 

възобновим източник на енергия.
Налична е пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до всички населени места;

Визията за развитие на общината е: Гълъбово -  динамично развиваща се община 
с ефективна икономика, хармонична жизнена среда и създадени условия за пълноценна 
изява на личността.

Описаните цели и всички екологични съображения са взети под внимание по 
време на изготвянето на плана, като:

Общия устройствен план на община Гълъбово има за основна цел да създаде 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие 
с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база на специфичните за 
общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и 
характеристики.

За постигането на основната цел, ОУПО Гълъбово, на първо място, изпълнява 
няколко вторични и специфични цели:

• Създава условия за подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на 
съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, рекреация и др.;

• Създава условия за стимулиране на икономическото развитие на Общината 
чрез създаване на планова основа и с инструментариума на устройственото 
планиране;

• Осъществява баланс между частните и обществените интереси, отчитайки 
едновременно правото на собственост и защита на обществения интерес;

• Създава условия за опазване и ефективно използва потенциала на 
природните дадености и културно -  историческото наследство;

• Създава условия за увеличаване на възможностите за ефективен контрол и 
управление на съществуващите и прогнозните урбанистични процеси от 
страна на администрацията и контролните органи;

Задачите, които са поставени и намират решение в ОУПО Гълъбово са 
следните:

• Определя общата структура на територията, местоположението, землищните 
граници на населените места и селищни образувания, отделните
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урбанизирани територии, земеделските и горските територии, териториите 
за природозащита, територии на културно-историческото наследство и др.

• Определя устройствения режим на отделните територии и устройствени 
зони, правилата и ограниченията за ползването им;

• Определя необходимите корекции на мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура с цел тяхното подобряване;

• Създава необходимите условия за използване на териториите държавна и 
общинска собственост;

• Създава необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на 
урбанизираните и из-вън урбанизираните територии, чрез поддържане на 
екологичното равновесие и опазване на околната среда;

• Създава необходимите условия за социализация и опазване на КИН.

Целите на опазване на околната среда на международно равнище, имащи 
отношение към плана са и Европейски директиви по опазване на околната среда:

• ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна

• ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно опазването на дивите птици

• ДИРЕКТИВА № 83/129 за вноса в Държавите членки на кожи от тюлени и 
продукти произведени от тях

• ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/370/ЕИО от 8 юни 1989 година за изменение 
и допълнение на Директива 83/129/ЕИО относно вноса в държавите-членки 
на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях

• ДИРЕКТИВА № 1999/22/ЕС НА СЪВЕТА относно държането на диви 
животни в зоологически градини

• ДИРЕКТИВА 2009/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани 
микроорганизми в контролирани условия.

• ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на 
генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на 
Директива 90/220/ЕИО на Съвета.

ЕС разполага с едни от най-високите екологични стандарти в света. ЕС и 
националните правителства са определили ясни цели за европейската политика в областта 
на околната среда до 2020 г. и визия за периода след това — до 2050 г. - с подкрепата за 
специални изследователски програми, законодателство и финансиране:

• опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
• превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика;
• защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда въздействия и 

рискове за тяхното здраве и благополучие.

Целите на план ОУП на община Гълъбово са оценени положително процедурно 
чрез изготвения ДОСВ.

• Директива 92/43/ЕИО за Местообитанията;
• Директива 2009/147/ЕЕС за Птиците.
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По тези две директиви на територията на града са обявени две защитени зони, 
посочени в раздел
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6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително 
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, 
води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо 
наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, 
ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват 
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици

ОУП на община Гълъбово е план за устройство на територията, който създава 
условия за устойчиво развитие и благоустрояване в един дългосрочен период от време .

ОУП има за цел да осигури рамката на общината за постигане целите за 
минимизиране на различни значителни въздействия върху компонентите на околната 
среда и факторите й и от друга страна да осигури чрез схеми за:

• Схема на недвижимите ценности и зелената система
• Схема на транспорт и комуникации
• Схема на Водоснабдяване и комуникация
• Схема на Електроснабдяване
• Схема на Газоснабдяване,

ОУП на Община Гълъбово е идеен проект за устройство на територията, който 
създава условия за устойчиво развитие и благоустрояване. Планът не конкретизира 
отделни източници на замърсяване на околната среда, които да бъдат оценявани 
поотделно.

Като обект на екологична оценка в ОУП могат да бъдат очакваните съществени 
изменения в жилищното строителство, транспортната схема, зелената система на града, 
инфраструктурата, туризма, промишлеността и общественото обслужване. По отношение 
на КАВ от най-съществено значение са измененията в транспортната схема на града, 
промишлеността и зелената система. Влиянието на инфраструктурата, туризма и 
общественото обслужване върху КАВ може да бъда главно косвено.

Елементи на плана:
Устройствени зони:

• Жилищна устройствена зона с малка височина до 10 м. (Жм)
• Рекреационна зона за курортни дейности (Ок)
• Оз Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини. Допуска се 

разполагане на малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, 
обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности), както и 
преместваеми търговски обекти, които не нарушават екологичните, 
рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и са 
предвидени в одобрения ПУП

• Предимно производствени устройствени зони (Пп) -  Предимно 
производствена устройствена зона. За застрояване основно с 
производствени, складови, административни, търговски и обслужващи 
сгради и съоръжения. Допускат се изграждане на жилищни сгради и 
общежития за работниците, магазини и заведения за обществено хранене, 
хотели, здравни заведения, професионални гимназии, професионални бази и 
сгради на научно- експериментални бази. Не се допускат производства с 
вредни отделяния.
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ОБЩ  УСТРОЙСТВЕЙ ПЛАН НА ОБЩИНА^ГЪЛЪБОВО

• Чисто производствени зони (Пч) -  Територии за добив на полезни 
изкопаеми и изграждани на инфраструктурни обекти свързани с дейностите 
на мините

• Гробищни паркове
• Територии за елементи на техническата инфраструктура- обхваща терени на 

транспорта и инженерната инфраструктура, далекосъобщения и 
комуникации, водоснабдяване и канализационни мрежи и обособени терени 
за комунално стопанство

• Устройствени зони на терени на зелената система
• Територии за защита на недвижимо културно наследство - обхваща терени 

на единични и групови недвижими културни ценности и археологически 
обекти в селищните и извън селищни територии;

Устройство на извън урбанизирани територии -  земеделски, горски, нарушени и 
територии за природозащита.

Направеният диференциран анализ на очакваните въздействия от прилагането на 
проекта за ОУПО Гълъбово върху Защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна дава възможност да се направи 
следното заключение:

Реализацията на проекта за ОУПО Гълъбово в посочените терени и граници не 
влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони;

Предвижданията на проекта за ОУПО Гълъбово не засяга находища и 
местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за 
биологичното разнообразие растителни и животински видове.

Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване на 
ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или ареала на 
популациите на нито един от видовете предмет на опазване в защитените зони.

Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.
Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на 

размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено 
повлияване на размножителния им успех.

Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до 
трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на 
разпространение.

Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до съществено 
намаляване на численост на популациите на целеви за опазване видове.

Заключение: ОУПО Гълъбово няма да бъде значително увреден предмета и целите 
на опазване на защитени В00000425 „Река Сазлийка“, В00000427 „Река Овчарица“, 
В00000440„Река Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ В00002022 „Язовир Розов кладенец“ по 
Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Площта, която ще бъдат засегната 
или увредена, представляваща, част от потенциални местообитания на видове предмет на 
опазване в зоните е незначителна по-размер, спрямо общата площ на потенциалните им 
обитания и не е от значение за успешното им размножаване, възпроизводство и 
поддържане на популациите им в оптималната им численост. Няма да бъдат 
фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните 
популации.
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Вероятните потенциални въздействия, които могат да настъпят евентуално 
върху защитените зони от прилагането на ОУП

Таблица: Вероятни потенциални въздействия, които могат да настъпят 
евентуално върху защитените зони от прилагането на ОУП_______________________

Ви д  в ъ з д е й с т в и е

Фа з а  н а  
в ъ з д е й с т в и е
ТРАЙНОСТ
Пе р и о д и ч н о с т

Въ з м о ж н и  к о м б и н и р а н и  в ъ з д е й с т в и я

Пряко унищожаване 
на местообитания

Строителство; 
дългосрочно, 
постоянно и 
необратимо

- Трайно увреждане и снижаване качеството на 
съседни местообитания при експлоатацията 
поради засилено човешко присъствие;
- Прогонване на индивидите заради шумово и 
светлинно въздействие и/или засилено човешко 
присъствие.
- прекъсване на важни екотони и прекъсване на 
достъпа до ключови местообитания;
- Фрагментиране на местообитания и изолиране 
на малки площи подходящи местообитания.

Фрагментация на 
местообитанията

Строителство и 
експлоатация - 
дългосрочно

- Пряко унищожаване на местообитания;
- Прогонване на индивидите заради шумово и 
светлинно въздействие и/или засилено човешко 
ПРИСЪСТВИЕ.

Смъртност на 
индивиди

Строителство 
Експлоатация 
-краткосрочно по 
време на 
строителството 
- дългосрочно, 
периодично, 
необратимо по време 
на експлоатацията;

Унищожаване на популации на типични видове и 
влошаване на БПС
Фрагментирането и увреждането на 
местообитанията чрез прекъсване на важни 
екотони и достъпа до ключови местообитания 
Прекъсването на биокоридори за 
миграцията/разпространението на видовете

Прогонване на 
животни заради 
засилено човешко 
присъствие

Строителство/
експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Има комбинирано въздействие върху качеството 
на местообитанията, както и може да спомогне за 
увреждане и прекъсване на биокоридори

Шумово
замърсяване

Строителство/експло
атация
Дълготрайно
Постоянно

Чрез прогонване на чувствителните видове има 
комбинирано въздействие върху качеството на 
местообитанията.

Светлинно
замърсяване

Експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Чрез прогонване на чувствителните видове има 
комбинирано въздействие върху качеството на 
местообитанията.

Пресушаване на 
влажни зони

Строителство/експло
атация
Дългосрочно,
постоянно,
необратимо

Трайно увреждане качеството на местообитания 
поради:
Унищожаване на местообитания 
Прогонване на индивидите заради шумово и 
светлинно въздействие и/или засилено човешко 
присъствие.

Нарушаване на 
водния баланс

Експлоатация 
Дългосрочно, 
постоянно, не 
обратимо докато 
курортните зони са 
действащи

Има комбинирано въздействие със унищожаване 
на местообитания, пресушаване на влажни зони и 
фрагментация.

Повишена опасност 
от пожари

Строителство/
експлоатация
Временно
Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо) 
увреждане на местообитания и популации

Деградация на Строителство/ - Унищожаване на популации на типични видове
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растителността и 
загиване на 
индивиди

експлоатация; 
краткосрочно по 
време на 
строителството 
дългосрочно, 
периодично, 
необратимо по време 
на експлоатацията;

и влошаване на БПС;
- Фрагментирането и увреждането на 
местообитанията чрез прекъсване на важни 
екотони и достъпа до ключови местообитания;
- Прекъсването на биокоридори за 
миграцията/разпространението на видовете.

Инженерни прегради 
за нормалното 
функциониране на 
местообитанията

Строителство/експло
атация
Дълготрайно
Постоянно

Има комбинирано въздействие върху качеството 
на местообитанията (прекъсване на екотони и 
достъп до ключови местообитания; фрагментация 
и изолиране на малки участъци от местообитания)

Изхвърляне на 
отпадъци

Строителство/
експлоатация
Локално,
средносрочно или 
дългосрочно, 
обратимо след 
премахване на 
въздействието

Има комбинирано действие със замърсяване на 
водите, унищожаване на местообитания

Повишена опасност 
от пожари

Строителство/
експлоатация
Временно
Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо) 
увреждане на местообитания и популации

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии в изградената 
инфраструктура

Експлоатация
Временно
Инцидентно

Може да доведе до временно (възстановимо) 
увреждане на местообитания и популации

Нахлуване на чужди 
видове в природните 
местообитания

Строителство и 
експлоатация 
Дълготрайно 
Постоянно

Деградиране на местообитанията

Увреждане 
възможностите за 
устойчиво 
природосъобразно 
развитие на 
защитените зони

Експлоатация
Дълготрайно
Постоянно

Увреждане на:
- ландшафта;
- възможностите за развитие на екологичен 
туризъм.

Вероятни въздействия върху компонентите на околната среда по време на прилагане 
на плана:

Вид на вероятните въздействия

Компоненти и фактори на 
околната среда овтяя.он
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Климатични фактори и въздух - - - - - - - + -
Подземни води - - - - - - - - + -
Повърхностни води - - - - - - - - + -
Почви - - - - - - - - + -

Страница 45 от 61



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

Геоложка основа - - - - - - - - + -
Ландшафт - - - - - + + - + -
Минерално разнообразие - - - - - - - - + -
Флора - - - - - - - - + -
Фауна - - - - - - - - + -
Защитени зони по ЗБР - - - - - + - - + -
Културно -историческо 
наследство - - - - - + - - + -

Материални активи - - - - - - + - + -

Население и човешко здраве - - - - - + + -
+

-

Отпадъци - - - - - - + + -
Опасни вещества - - - - - - - - - -
Рискови енергийни източници - - - - - - - - - -

Легенда на означенията в таблицата:
- не се очаква такъв тип въздействие
+ очаква се такъв тип въздействие

7. Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването 
на плана или програмата върху околната среда

В плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за 
басейново управление 2016 - 2021 г., Приложение 5. Програма от мерки на ИБР са 
включени следните дейности в защитени зони В00000425 „Река Сазлийка“ и В00000440 
„Река Соколица“ :

• ВС0000425 „Река Сазлийка“ Приоритет 1: Опазване на човешкия
живот и общественото здраве_________________________________________

№
Код по каталога на 
мерките за ПУРН

Дейност

1 РКЕ27-КЕАС28 Основно и ежегодно почистване коритото и заливните тераси на р. 
Сазлийка от блатна растителност, дървета и храсти с цел увеличаване на 
общата й хидравлична проводимост, в зоната на с. Бели бряг. Дължината 
на у-ка, подлежащ на почистване е 1100 м, а площта подлежаща на 
периодично почистване е приблизително 50 дка.

2 РКЕ53-РК038-
РЕАС126

Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка в зоната на с. Бели бряг нагоре по 
течението съществуващата дига - дължина 800 м и средна височина 1.5 м. 
Площ на укрепването 5 дка.

3 РКЕ57-РК042-
РЕАС130

Възстановяване на слягания по лява защитна дига на р. Сазлийка в зоната 
на с. Бели бряг, в участък с дължина 290 м (прибл. височина - 2,5 м) 
нагоре по течението от моста на пътя за с. Расиманово.

4 РКЕ10-РЕАС11 Контролирано временно заливане на селскостопански и други 
необработваеми площи зад дигите на р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и гр. 
Раднево, чрез прекъсване на дигите - приблизително 650 дка зад дясната и 
700 дка зад лявата с цел разтоварване на наднормените водни количества

5 РКЕ10-РЕАС11 Временно заливане на селскостопански и други необработваеми площи по 
левия бряг на р. Сазлийка м-ду с. Бели бряг и с. Любеново, с цел 
редуциране пика на високата вълна в реката. Площта, която може да се 
използва за ретензия е 1000 дка, от които около 800 обработваеми.

6 РКЕ27-РЕАС28 Ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка от дървета и храсти, с цел 
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с. 
Любеново. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 2600 м, а

Страница 46 от 61



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Гълъбово

площта - 100 дка.
7 РКБ53-РК038-

РБЛС126
Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка в зоната на с. Любеново нагоре по 
течението съществуващата дига - дължина 370 м и средна височина 1.5 м. 
Площ на укрепването 2 дка.

8 РКБ58-РК043-
РБЛС131

Надграждане на защитната дига по левия бряг на р. Сазлийка - дължина 
1250 м и средна височина 1м с. Бели брег

9 РКБ56-РК041-
РБЛС129

Премахване или реконструкция на мост на черен път над р. Сазлийка в 
централната част на с. Любеново

10 РК017-КБЛС45 Изграждане на дренажна система от шахти 50 м и оборудване за 
помпажно водочерпене (изпомпване от площ 20 дка) -гр. Гълъбово.

11 РКБ27-РБЛС28 Ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка от дървета и храсти, с цел 
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на гр. 
Гълъбово. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 4700 м, а площта 
- 150 дка

12 РКБ49-РК034-
РБЛС121

Изграждане на корекция по двата бряга на р. Сазлийка в зоната на гр. 
Гълъбово с ДДС по проект на общината

13 РКБ53-РК038-
РБЛС126

Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично 
укрепване за локална защита на кладенец в лявата тераса на р. Сазлийка, 
гр. Гълъбово - дължина 40 м и височина 2 м. Площ на укрепването 0.15 
дка

14 РКБ16-РБЛС17 Основно и ежегодно почистване коритото на р. Сазлийка в участъка м-ду 
с. Пясъчево, Навъсен и Калугерово - дължина около 3500 м и площ за 
почистване - 100 дка.

15 РКБ58-РК043-
РБЛС131

Надграждане на защитната дига и пътя за достъп до помпената станция, 
разположена в дясната заливна тераса на р. Сазлийка при с. Пясъчево - 
дължина 200 м и средна височина 1 м.

16 РКБ53-РК038-
РБЛС126

Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на р. Сазлийка при с. Навъсен, в зоната на 
засегнатите смесени жилищни райони - дължина 400 м и височина 1.5 м. 
Площ на укрепването 2.5 дка.

17 РКБ53-РК038-
РБЛС126

Изграждане на нова земнонасипна дига в комбинация с биологично 
укрепване за локална защита на кладенец в лявата тераса на р. Сазлийка, 
при с. Навъсен - дължина 60 м и височина 1.5 м. Площ на укрепването 
0.35 дка.

• ВС0000440 „Река Соколица“ Приоритет 1: Опазване на човешкия
живот и общественото здраве_________________________________________

№
Код по каталога на 
мерките за ПУРН

Дейност

1 РРБ27-КБЛС28 Ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета, храсти, битови 
и строителни отпадъци, с цел увеличаване на общата хидравлична 
проводимост на реката в зоната на с. Мъдрец. Дължината на у-ка, 
подлежащ на почистване е 2300 м, а площта - 25 дка

2 РРБ27-КБЛС28 Основно и ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета, 
храсти, блатна растителност, битови и строителни отпадъци, с цел 
увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с. 
Искрица. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 2000 м, а площта 
- 3 0 дка. Ежегодно почистване на ляв приток на р. Соколица, вливащ се в 
централната част на с. Искрица от дървета, храсти и блатна растителност - 
дължина 450 м и площ 3 дка

3 РРБ27-КБЛС28 Основно и ежегодно почистване коритото на р. Соколица от дървета, 
храсти, блатна растителност, битови и строителни отпадъци, с цел
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увеличаване на общата хидравлична проводимост на реката в зоната на с. 
Обручище. Дължината на у-ка, подлежащ на почистване е 4000 м, а 
площта - 150 дка.

4 РРЕ49-РК034-
КЕАС121

Изграждане на нова габионна стена по двата бряга на р. Соколица в зоната 
на водохващането за яз. Овчарица в с. Обручище - 110 м по левия бряг и 
200 м по десния, височина 1м.

5 РРЕ49-РК034-
КЕАС121

Изграждане на нова габионна стена по левия бряг на р. Соколица, с. 
Обручище, в зоната след моста над реката, разположен над вливането на р. 
Кумлия - дължина 100 м, височина 1 м

6 РРЕ58-РК043-
КЕАС131

Надграждане на защитната дига по левия бряг на р. Соколица от 
водохващането за яз. Овчарица до ж.п. Моста, пресичащ реката в 
източната част след село Обручище, в участък с дължина 1100 м и средна 
височина на надграждането - 1 м.

7 РРЕ49-РК034-
КЕАС121

Изграждане на нова габионна стена по десния бряг на р. Соколица, 
успоредно на пътя между с. Медникарово и с. Обручище - дължина 2200 
м, височина 1.5 м. Площ на укрепването 14 дка.

Съгласно Общинската програма за опазване на околната среда и Общинския план 
за развитие 2014г-2020г, основните приоритети свързани с подобряване състоянието на 
повърхностните, подземните и питейните води в региона са следните:

• Предприемане на мерки за недопускане по-нататъшното замърсяване и 
влошаване качеството на питейните води;

• Провеждане на мероприятия за предотвратяване замърсяването на водите с 
опасни вещества;

• Осигуряване на постоянен контрол върху състоянието и качеството на 
питейните води;

• Осигуряване на питейна вода със стандартни качества;
• Недопускане възможността за появата на епидемични ситуации, вследствие 

замърсяването на питейните води;
• Рехабилитация на водопроводната мрежа за намаляване на загубите на вода- 

реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови;
• Реконструкция, подновяване, доизграждане на канализационната мрежа в 

общината;
• Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води - ПСОВ;

Упражняване ефективен контрол върху работата на пречиствателната станция. 
Задачите на ОУПО по отношение на горските територии са:

• отразяване на актуалните границите на горите с различно предназначение, в 
т.ч. на вододайните зони и ловното стопанство , както и устройствения им 
статут, съгласно чл. 4 на Закона за Горите;

• определяне на обхвата на горите, чието предназначение не може да бъде 
променяно (ЧЛ. 45 ал.2, т.5 на Наредба,7);

• формулиране на предложение за увеличаване дела на курортните гори и 
горските паркове за сметка на дървопроизводителни гори в рамките на 
съществуващите горски територии

регламентиране на капацитета на горските паркове ,осигуряването на транспортен достъп, 
осигуряване на водоснабдяване и електроснабдяване

8. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на 
извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на 
необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на 
ноу-хау
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Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние на 
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото 
развитие без прилагане на ОУПО. Същата предполага хаотичност в пространственото 
разположение на териториите с жилищни, производствени и друг вид функции и 
елементите на техническата инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, 
поради възможността при действащ устройствен план това да се определя единствено от 
общинския съвет и общинската администрация. Липсата на регламент за изграждане на 
необходимата за селскостопанските производители материална база лишава голяма част 
от земеделските стопани, който са преобладаващата част от населението на общината от 
възможности за развитие, на основните в района селскостопански дейности, прилагане на 
добри практики и достъп на програмите за подпомагане на селскостопанските 
производители от страна на Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите 
производствени площадки в сегашния им размер при ограничаване на възможността за 
разполагане на сгради и съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или 
заделянето за тези дейности от площта на земеделските земи или горите също е 
неприемливо.

По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО е по-доброто и по- 
щадящото околната среда, природните местообитания и местообитанията на 
животинските видове, които са целеви за опазване в защитените зони В00000425 „Река 
Сазлийка“, В00000427 „Река Овчарица“, В00000440 „Река Соколица“ по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ 
В00002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите 
птици, в границите на които попадат части от община Гълъбово.

При разработването на плана е предложен алтернативен вариант на проекта с 
увеличение на територията на редица населени места (по-долу), но след съобразяване с 
икономическите, екологични възможности на общината и демографските процеси, тези 
решения се отхвърлят като алтернатива на проекта за ОУПО. Тези отхвърлени 
алтернативни решения са както следва:

Землище на гр. Гълъбово
• 247/ЗЗдоп северно - отпаднали поради риска от наводнения;
• 389/ЗЗдоп южно -  отпаднали поради риска от наводнения;
• 512/ЗЗдоп южно -  отпаднали поради риска от наводнения;

Землище на с. Априлово
• 91/Оз -  разширяване на гробището южно от селото в посочената зона бе 

отхвърлено поради частната собственост на имоти, наличието на газопровод 
в непосредствена близост;

Землище на с. Великово
• 66/ЗЗдоп -  отпаднало поради неподходящи релефни дадености и наличие на 

важни водостопански обекти на ВиК оператора;

Землище на с. Главан
• 849/Пп -  отпаднала по неподходящ релеф и липса на икономическа обосно

ваност;

Землище на с. Искрица
• 451/Пп -  отпаднало присъединяване на зоната в строителните граници на 

селото поради риска от наводнения и отдалечеността с разделянето, чрез 
речното корито;
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• 574/ЗЗдоп западно -  отпаднала поради риск от наводнения и голямата
гъстота на обекти на недвижимите културни ценности;

Землище на с. Медникарово
• 557/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
• 559/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;

Землище на с. Мусачево
• 722/Пп - отпаднала поради риска от наводнения и катастрофална вълна;
• Землище на с. Мъдрец
• 589/ЗЗдоп източно -  отпаднало поради наличието на водоизточници на 

селото;
• 460/ЗЗдоп северно -  отпаднало поради попадане в обсега на 

селскостопанското летище северозападно от селото, както и поради риска от 
наводнения и катастрофална вълна;

Землище на с. Обручище
• 402/Жм - развитие на селището в западна посока се отхвърли поради 

високия риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. 
Йовина река;

• 404/Жм - развитие на селище в западна посока се отхвърли поради високия 
риск от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;

• 546/ЗЗдоп -  развитието на селото в части от тази зона бе отхвърлено поради, 
непосредствената си близост с гробището и необходимостта от дистанция от 
него;

Землище на с. Помощник
• 866/ЗЗдоп -  допълнителното развитие на селото в северна посока се 

отхвърли поради разположението в дере и близостта с гробището на селото;

Землище на с. Разделна
• 167/ЗЗдоп - допълнителното развитие на селото в източна посока, бе 

отхвърлено поради липса на икономическа целесъобразност;

По отношение режими на устройство
На територията на общината е въведен един режим - Земеделски територии с 

допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) -  допуска се смяна на предназначението 
според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи. Разграничени са 3 вида според 
предназначението, за което могат да се променят тези земеделски земи:

• За преобладаващи жилищни нужди свързани с повишаването стандарта на 
живот и застрояването на имоти в свободно нискоетажно жилищно 
строителство;

• За преобладаващи чисто производствени нужди -  териториите са предимно 
необходими за далеко перспективно развитие на минната дейност в Мини 
Марица Изток ЕАД ;

• За преобладаващи озеленителни нужди -  за редуцирани негативното 
влияние на сгуроотвалите на ТЕЦ 1 върху жилищните територии на гр. 
Гълъбово.
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Докладът за екологична оценка на плана е изготвен на основание чл.85, ал.4 и ал.5 
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.14, ал.2 и ал.5 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата 
за ЕО) и въз основа РЕШЕНИЕ за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка за план: ОУП на Община Гълъбово.

Докладът за Екологичната оценка е изготвен в съответствие с разпоредбите на 
Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми.
Екологичната оценка е изготвена едновременно с разработване и одобряване на плана по 
Закона за устройство на територията.

Проведени са консултации със заинтересованите органи и организации и с 
обществеността, както и консултация със специализирания компетентен орган по чл. 13, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредбата на ЕО)- Министерство на здравеопазването.

Методите за извършване на екологическата оценка са съобразени с Ръководство за 
екологична оценка на планове и програми в България от 2002г. и указанията за 
разработване на Стратегическа екологична оценка, публикувана на интернет страницата 
на Европейската комисия, Методика за разработване и управление на регионални 
екологични програми, Указания, качени на сайта на МОСВ в раздел „Превантивна 
дейност”, както и препоръките дадени в процеса на консултациите. В доклада за ЕО са 
описани използваните нормативни документи и литература.

Процесът на изготвяне на екологичната оценка следва приетите 
принципи(Ръководство за екологична оценка на планове и програми):

• интегриране с процеса на планиране;
• осигурен диалог на най-ранен етап;
• отговорност;
• воля за вземане на решение;
• информираност;
• гъвкавост;
• демократичност;

При изготвяне на Доклада за Екологичната оценка на ОУП на Община Гълъбово са 
ползвани описаните в ДЕО нормативни документи, планове, програми:

Нормативни документи
1. Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ. бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм.

ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;
2. Закон за водите, в сила от 28.01.2000 г., обн., ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., посл.

изм. ДВ, бр. 12 от 13.02.2015 г.;
3. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, обн.

ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.;
4. Закон за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г., обн. ДВ, бр.

74 от 13.09.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;
5. Закон за защитените територии, обн. ДВ. бр.133 от 11.11.1998 г., посл. изм. ДВ,

бр. 98 от 28.11.2014 г.;
6. Закон за здравето, обн. ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 9 от

3.02.2015 г.;
7. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 124 от

23.12.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.;
8. Закон за кадастъра и имотния регистър, обн. ДВ, бр.34 от 25 В сила от

01.01.2001 г. , посл. изм. ДВ, бр.98 от 28.11.2014 г.;
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9. Закон за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., обн. ДВ, бр. 19 от
13.03.2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;

10. Закон за опазване на земеделските земи, обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г.; посл. 
изм. ДВ, бр. 98 от 28 Ноември 2014 г.;

11. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. 
ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;

12. Закон за подземните богатства, обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. ДВ, 
бр. 98 от 28.11.2014 г.;

13. Закон за почвите, обн. в ДВ бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 
28.11.2014 г.;

14. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.; посл. и зм. 
ДВ, бр. 9 от 3 Февруари 2015 г.;

15. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.; посл. изм. 
ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;

16. Закон за устройство на територията, обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от
31.03.2001 г., посл. изм. ДВ, бр. 105 от 19 Декември 2014 г.;

17. Закон за чистотата на атмосферния въздух, в сила от 29.06.1996 г., обн. ДВ. бр. 
45 от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.;

18. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., в сила от 01.07.2004 г., приета с 
ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 
94 от 30.11.2012 г.;

19. Наредба 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, в сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС 
№ 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от
30.11.2012 г.;

20. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ, бр. 89 от
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.;

21. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
на опасни отпадъци, Обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г.;

22. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, обн. ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 
изм. и доп., ДВ, бр. 76/30.08.2013 г.);

23. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 
съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях 
във въздуха, в сила от 11.02.2005 г., приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г., обн. 
ДВ. бр. 11 от 10.02.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 37 от 8.05.2007 г.;

24. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води, обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. 
ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.;

25. Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи, изд. от МРРБ, Обн. ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г., изм. 
ДВ. бр. 96 от 7.12.2010 г.;

26. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
27. Наредба № 3, ДВ, бр. 40/2005 г. за защита на здравето и безопасността на 

работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации;
28. Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата, обн. ДВ бр. 71, 2008 г.;
29. Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез 

шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите
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при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството, изд. от МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ, ДВ, бр. 6 от 2007 г.;

30. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението, издадена от Министерство на здравеопазването 
и Министрество на околната среда и водите, ДВ, бр. 58/18.07.2006 г.;

31. Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водни обекти, изд. от МОСВВ, МРРБ, МЗ и МИ, Обн. ДВ. бр. 97 от 28.11.2000 
г., изм. ДВ. бр. 24 от 23.03.2004 г.;

32. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони, в сила от 13.01.2004 г., изд. 
от МРРБ, обн. ДВ. бр. 3 от 13.01.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 41 от 22.04.2008 г.;

33. Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове, в сила от 01.08.2001 г., изд. от МРРБ, обн. ДВ. бр. 57 от
26.06.2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 66 от 25.06.2008 г.;

34. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, ДВ, бр. 
58/2010 г.;

35. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, изд. 
от Министерството на земеделието и хранителната промишленост, 
Министерството на околната среда, Министерството на териториалното 
развитие и строителството и Комитета по горите към Министерския съвет, Обн 
ДВ. бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. ДВ. бр. 30 от 22.03.2002 г.;

36. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 
приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила 
от 01.01.2014 г.;

37. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 
г.;

38. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.;

39. Наредба №1з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите, изд. от МВР и МРРБ, Обн. ДВ. бр. 
81 от 18.10.2011 г.;

40. Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, обн. 
ДВ, бр. 22/05.03.2013 г.;

41. Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на 
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух. МОСВ, юни, 
2005;

42. Годишен доклад за качеството на повърхностните води предназначени за 
питейно битово водоснабдяване в обхвата на ИБР за 2018 г.;

43. Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за 
управление на речните басейни в ИБР;

44. РИОСВ -Стара Загора, Регионален доклад за състоянието на околната среда 
през 2018 г.;

45. РИОСВ -Стара Загора, Регионален доклад за състоянието на околната среда 
през 2017 г.;
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46. Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, на 
интернет адрес Ьйр://па1ига2000.шо8^.§оуегпшеп1.Ь§.

47. Ръководство за Екологична оценка на пранове и програми в България
48. Методика за разработване и управление на регионални екологични програми
49. Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.
50. Общински план за развитие на община Гълъбово за 2014 - 2020
51. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гълъбово 2014- 

2020г.
52. План за управление на речните басейни в Източно беломорски район за 

басейново управление на водите ,2016-2021г.
53. План за управление на риска от наводнения в Източно беломорски район за 

басейново управление на водите
54. Екоинформация(бюлетини, доклади и др.на БДИБР)
55. Годишни доклади на РИОСВ-Стара Загора.
56. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

Р.България.

Методи за изследване, прогноза и оценка на въздействието върху защитените
зони.

Прогнозите и оценките на въздействието върху защитените зони са извършени въз 
основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на 
влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в 
България.

Прогнозната оценка е на база информацията за степента на засягане на съответния 
вид и неговия хабитат в съответната устройствена зона предвидена по ОУПО Гълъбово.

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на 
Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на 
всички международни конвенции, по които България е страна. Използвана е справочна 
литература, Уеб страници и публикации от НПО, като източници на информация за 
региона и защитената зона

Б00000425 „Река Сазлийка“, В00000427 „Река Овчарица“, В00000440„Река 
Соколица“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата 
флора и фауна и ЗЗ В00002022 „Язовир Розов кладенец“ по Директива 2009/147/ЕИО за 
опазване на дивите птици, описани в стандартните им формуляри за събиране на данни и 
методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000, резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове -  фаза I”. Използвани са Нормативни документи на МОСВ и 
МРРБ.

Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните 
източници в следващия раздел.

Нормативни документи:
1. Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 

2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.
2. Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна.
3. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, 

бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, 
бр.77/2005 г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)

4. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999 
г; ДВ, бр. 28/2000 г; ДВ, бр.48/2000 г; ДВ, бр.78/2000 г; ДВ, бр. 23/2002 г; ДВ,
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бр. 77/2002 г; ДВ, бр. 91/2002 г; ДВ, бр. 28/2005 г. изм. и доп. ДВ бр. 65 от
11.08.2006 г.

5. Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г; изм. и доп. ДВ, 
бр.88/2005 г; ДВ, бр.105/2005 г. в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 
30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в 
сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в 
сила от 3.10.2006 г.

6. Закон за Горите ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., в сила от 09.04.2011г
7. Наредба 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 в сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС 
№ 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г.

8. Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005- 2010 година 
ЬйрУ/сЬт.шое^.доуегпшепРЬд/ппрз/ШезМРкп^югагпооЬгагхеДос МОСВ

Информационни източници
Абаджиев, С., С. Бешков 2007.Основни райони за пеперуди в езпокойство, 

АЬабреу, 8. (2001) Ап АЙаз оГ Ше БхзШЬийоп оГ Ше ВийегШез т  Ви1§апа (ЬерМор!ега: 
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местообитания на видове птици,Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във 
връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи 
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^е!1ап^8. РиЬ1. Нои8е Реп8оГ!, 8оГ1а, 160 рр.
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М т 81гу оГ ЕпуБоптеп! апд ^а!ег, “№1юпа1 № 1игеРго1ес1юп 8 е т с е ” ^^^ес1о^а1е 
Nа1иа 2000 81апдагд да!а Гогт В00002022 „Уа2 0 V̂  ̂К.0 20V к1адепе!з”

Разделите от ДОСВ в които се анализират въздействията върху животинските 
видове са изготвени от Веселин Вълчанов

Разделите от ДОСВ в които се анализират въздействията върху птиците са 
изготвени от Любомир Профиров

Разделите от ДОСВ в които се анализират въздействията върху типовете 
местообитания предмет на опазване и изчисленията на засегнатите площи на природните 
обитания и обитанията на видовете посредством специализиран софтуер Агс018 са 
изготвени от Димитър Сотиров.
Колективът изготвил предварителния доклад за екологична оценка на ОУП не е срещнал 
трудности при изготвянето му и е получил необходимото съдействие от Община 
Гълъбово.
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9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на 
прилагането на плана

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП, се препоръчват мерки, въз 
основа на които да се извършва наблюдението и контрола на въздействието върху 
околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на плана. Мерките съдържат 
измерими индикатори, по чиято стойност ще се определя наличието или липсата на 
значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на 
ОУП.

Мерки Индикатори Отговорност,
Срок

Спазване устройствените 
параметри, заложени в ОУП 
на Община Гълъбово;

Осигуряване на необходимите 
условия за по-нататъшното 
комплексно и устойчиво 
развитие и функциониране на 
общинската територия, като съ
щевременно отчита и съхранява 
уникалната природна среда, 
опазва и интегрира богатото й 
културно историческо 
наследство.

Съобразяване с разпоредбите на 
Наредба 7/2003 г. на МРРБ за

В общия устройствен план са определени 
следните индикатори:
1. Съществуващите и новите граници на 
урбанизираните територии на населените 
места;
2. Територии с общо предназначение;
3. Комуникационно-транспортните 
елементи;
4. Елементите на техническата 
инфраструктура;
5. Нарушени територии;
6. Защитени територии;
7. Устройствените зони и територии с 
устройствен режим;
8. Терени със самостоятелен устройствен 
режим.

Община Гълъбово, 
срок на действие на 
ОУП
на община Гълъбово
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и  ь Щ  у и  н и й г т в ,г н гп71тенрП 7Г 0 1в щ й ,П 7ГИ 7Л 1з |ь и  вЪ
Правила и нормативи за устрой
ство на отделните видове 
територии и устройствени зони

Съобразяване с придружаващите 
ОУП:
1. схеми и обяснителни текстове;
2. правилата и нормативите за 
прилагането му.

Територии с основно предназначение:
1. Урбанизирани територии;
2. Земеделски територии;
3. Горски територии;
4. Нарушени територии;
5. Защитени територии;
(2) Жилищна устройствена зона с малка 
височина на застрояване, означена „Жм“;
(3) Чисто производствена зона, означена с 
„Пч“;
(4) Предимно производствена зона, 
означена с „Пп“;
(5) Рекреационна устройствена зона 
предназначена за курорт и допълващите 
го дейности „Ок“
(6) Рекреационни устройствени зони за 
вилен отдих “Ов”
(7) Смесените многофункционална зона 
„Смф“:
(8) Озеленени територии (Оз);
(9) Територии с допустима промяна на 
предназначението - земеделски земи с 
допустима промяна на предназначението;
(10) Терени за гробищни паркове;

Границите определящи устройствените 
зони са трасета на улици, естествени 
ограничители -  пътища, теренни форми, 
водни течения и площи и др., по имотни 
граници и

В териториите с основно предназначение 
и в устройствените зони се допуска 
обособяването на терени с устройствен 
режим за:
1. Обслужващи дейности;
2. Производствено-складови дейности;
3. Инфраструктура, обслужваща селското 
стопанство;
4. Транспортно-комуникационна 
инфраструктура;
5. Обществено озеленяване за широко 
ползване и със специфично 
предназначение.
6. Недвижими културни ценности;

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
Наименование 

на зоната
Макс. Плътност 

на застр. (%) Макс. Кинт Мин. озеленявана 
Площ (%)

Н макс. 
(етажи)

Ц от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 -
Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.)
Смф от 30 до 80 от 1 до 2 от 20 до 50 15м (5 ет.)
Пп от 40 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 -
Пч от 50 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 -
Ов до 40 до 0,8 50 7м (2 ет.)
Ок до 30 до 1,5 50 15м (5 ет.)
Зтп Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи

Община Гълъбово изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за границите на 
устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и 
ограниченията за застрояване в тях.
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Изработване на подробни 
устройствени планове в 
новообразуваните територии

Определяне на конкретно 
предназначение, устройство и 
застрояване на поземлените имоти

Община Гълъбово

Изграждане на ПСОВ за 
формираните отпадъчни води от 
населените места

%; куб.м/ден на пречистване на 
отпадъчните води, заустване в 
повърхностни водни обекти

Оператор Съгласно 
издадено разрешително 
за Заустване

Озеленяване на предвидени за 
целта площи по ОУП и по ПУП 
на имотите

Съгласно проекта. Постигане 
предвидения % Озел.

По време на Приемане 
на ПУП-ПРЗ за 
новоизграждащи се 
обекти

При проектиране на зелените 
площи да се предвиждат 
характерни дървесни и 
храстови видове

Брой дървесни видове 
Брой храсти

По време на 
проектиране 
Община Гълъбово

Опазване от замърсяване на СОЗ 
на водоизточниците

I пояс на СОЗ Община Гълъбово; 
собственици на земята

Контрол по опазване и спазване 
забраните за защита на ЗЗТ и 
ЗБР

Брой констатирани нарушения РИОСВ
Периодично

Контрол за нерегламентирано 
депониране на генерирани 

отпадъци

Площ-кв.м. замърсена с отпадъци 
територия

РИОСВ 
Периодично 
Община Гълъбово 
периодично

Изпълнение мерките, залегнали 
в
План за ликвидиране на 
бедствия и аварии

Брой предотвратени бедсвия и аварии Общинска комисия по 
Бедствия и аварии 
Периодично

Изпълнение мерките залегнали в 
ПУРБ и ПУРН 2016-2021г.

Според плановете по вид и обем РИОСВ 
Периодично 
Община Гълъбово 
периодично 
ИБД

Подобряване на енергийната 
ефективност

Брой газифицирани общински 
обекти

Община Гълъбово

10. Заключение на екологичната оценка
Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в ДЕО, както и 

получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от независими експерти, 
изготвящ ЕО, ще направи своето заключение относно предполагаемото значително 
въздействие на ОУП на община Гълъбово върху околната среда и човешкото здраве, на 
база изложението в ДЕО по отношение направения:

подробен анализ в ЕО на връзката между ОУП и изброените по-нагоре 
стратегии, планове и програми, както и други такива;

подробно разгледано, анализирано и оценено в ДЕО на текущото състояние на 
околната среда по отношение на всеки компонент и фактор на средата, в т.ч. по 
отношение на населението и човешкото здраве;

подробно разгледани алтернативите за прилагане на ОУП.
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11. Справка за резултатите от проведените до момента консултации
11.1. Протокол №15/14.06.2016г. на Общински съвет на Община Гълъбово-РЕШЕНИЕ 

№123:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.1, ичл.124б ал1 от 

ЗУТ Общински съвет- Гълъбово , реши:
1. Разрешава да бъде изработен ОУП на община Гълъбово;
2. Одобрява Задание за проектиране на ОУП, заедно с Опорен план /по начин 

на трайно ползване; по вид собственост и по вид територия/.
3. Настоящето решение да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определеното за целта място в сградата на общината, в интернет страницата 
на общината и в един местен вестник.

11.2. С писмо изх. №КОС 01-4136/28.01.2015г. на РИОСВ-гр. Стара Загора относно: 
Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Гълъбово, 
област Стара Загора, се произнася, че подлежи на задължителна екологична 
оценка на основание чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО). Компетентен орган по 
процедурата е Директорът на РИОСВ-Стара Загора на основание чл.4, т.2 от 
Наредбата за ЕО.
Действията, които следва да се предприемат са:
I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда(ЗООС):
За извършване на екологичната оценка е необходимо да се спазва реда по чл.3, ал.1, т.2-7 
от Наредбата за ЕО. Действията по ал.1, т.2-7 се съвместяват с етапите, през които 
преминава процедурата за изготвяне и одобряване на ОУП, при спазване на следните 
условия:

• Възложителят(община Гълъбово)организира консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат 
засегнати от ОУП през различните фази на разработка на плана. Съгласно 
чл.20, ал.1 консултациите се провеждат по схема, разработена от 
възложителя.

• Докладът за ЕО, който е част от ОУП се възлага за разработване от 
възложителя на колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл.16, 
ал.1 от Наредбата и чл.83 ал.1 от ЗООС;

• Докладът по ЕО се оформя като единен документ, който включва 
изискванията на Наредбата и чл.83 ал.1 на ЗООС.

II. По отношение изискванията на чл.32 от Закона за биологичното 
разнообразие

Преди започване на консултациите по реда на чл.20 от Наредбата за ЕО да се 
представи приложението в РИОСВ Стара Загора по чл.34, ал.1(оценката за степента на 
въздействие на плана) за оценка на качеството му съгласно чл.24, ал.3-7 от Наредбата за 
ОС. При положителна оценка се провеждат консултациите по реда на Наредбата за ЕО.

11.3. Доклад за ОС е входиран в РИОСВ-Стара Загора - приет с писмо изх. № КОС- 
4136(3)/06.03.2019г. относно: Оценка качеството на Доклад за Оценка на 
Съвместимост на ОУП на община Гълъбово.
На основание чл.20, ал.5 и 6 от Наредбата за ЕО и във връзка с чл.31, ал.4 от Закона 

за биологичното разнообразие и чл.36, ал.8 от Наредбата за ОС е извършена оценка на 
качеството на внесения ДОСВ върху защитени зони по Натура 2000. След разглеждане на 
изложената в Доклада за ОС информация, на основание чл.24, ал.5, т.1 от Наредбата за 
ОС, РИОСВ Стара Загора дава положителна оценка на доклада.
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Съгласно чл.201, ал.6 от Наредбата за ЕО, консултации по Доклада за ЕО по реда 
на чл.20, ал.1-3, започват след произнасяне с положителна оценка.

12. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
1. Планово задание за изготвяне на Общ устройствен план;
2. Протокол №15 / 14.06.2016 г. относно: Решение №123 за изработване на Общ 

устройствен план /ОУП/ на община Гълъбово;
3. Писмо изх. № КОС 01-4136, 28.01.2015г.;
4. Писмо изх. № ПУ-02-35(1) / 03.04.2019 г. на БД “Източнобеломорски район“
5. Писмо изх. № КОС 01-4136 / 24.04.2018 г.;
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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО



Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р ед а  и в о д и т е
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС 01 -  4136
гр. Стара Загора, 28.01.2015 г.

Г-Н НИКОЛАИ ТОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 3 4 '. СС - 4 4

с з  РЛ 5“
ГР. ГЪЛЪБОВО
БУЛ. „РЕБУКЛИКА” № 2

ОТНОСНО: Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община
Гълъбово, област Стара Загора.

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОНЕВ,

Внесеното в РИОСВ Стара Загора техническо задание за изработване на общ 
устройствен план на община Гълъбово подлежи на задължителна екологична оценка на 
основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредбата за ЕО). Компетентен орган по процедурата е Директорът на 
РИОСВ -  Стара Загора на основание чл. 4, т. 2 от Наредбата. Действията, които трябва да 
предприемете са следните:

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

За извършване на екологичната оценка е необходимо да спазвате реда по чл. 3, ал. 1, т. 2-7 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми. Действията по ал. 
1, т. 2-7 се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата за изготвяне и одобряване 
на ОУП, при спазване на следните условия:

• Възложителят (община Гълъбово) организира консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУП 
през различните фази на разработка на плана. Съгласно чл. 19, ал. 3 консултациите се 
провеждат по схема, разработена от възложителя;

• Докладът за ЕО, който е част от ОУП се възлага за разработване от възложителя на 
колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл. 16, ал.1 от Наредбата и чл. 83, 
ал. 1 от ЗООС;

• Докладът по ЕО се оформя като единен документ, който включва изискванията на чл.
"" —17, ал. 1, т. 1-7 от Наредбата. II, По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона

за биологичното разнообразие:

Териториалния обхват на ОУП е в рамките на Община Гълъбово. Целта на ОУП е 
разширяване на урбанизираните територии във връзка с постигане на по високи стандарти за 
различните функционални системи и устройствени среди. Развитие на ВиК и транспортната 
инфраструктура и културно-историческия туризъм. Подобряване на жизнената среда чрез 
осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за 
рекриация , спорт и др.

В обхвата на плана, попадат части от следните защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР): “Река Съзлийка” с код В00000425, „Река Овчарица” с код 
В00000427, „Река Соколица’ с код ВС0000440 за опазване на природните местообитания и 
защитени зони Язовир Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици.

т  -  Ф - Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел. (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: ммуу.зЬ.пем.е-доу.Ьд, таИ: оШсей^зТг.пеуу.е-аоу.Рд



Разработването на ОУП на Община Гълъбово, подлежи на процедура по оценка за 
I съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба 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.

След преглед на представената документация и на основание чл.36, ал.З и 5 от горе 
: цитираната Наредба, преценката за вероятната стенен на отрицателно въздействие е, че плана 

(ОУП) на Община Гълъбово, има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони „Река Съзлийка” с код ВС0000425, „Река Овчарица” с код В00000427, „Река 
Соколица” с код В00000440 за опазване на природните местообитания и защитени зони 
“Язовир Розов кладенец” с код ВС0002022 за опазване на дивите птици, поради следните 
мотиви:

!. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на засегнатите 
части от споменатите защитените зони, което не кореспондира с целите на опазване, а 
именно: запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитените зони и 
запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 
средата; .
Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на гнездящи, 
мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на местата им за 
размножаване, почивка и изхранване.
Предпоставки за дълготрайно безпокойство, прогонване и унищожаване на 
животинските видове, както и да възпрепятстване на естествената миграция на видове в 
защитените зони.

4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително увреждане 
(унищожаване) на ключови елементи в зоните -  почви, растителност и животински 
свят.
Преди започване на консу;тщиите по реда начл. 20 от Наредбата за ЕО да представите 

в РИОСВ Стара Загора приложението по чл.34, ал. 1 (оценката за степентГнаП^ъздеиствие на 
плана) за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3-7,.. от...Наредбата за ОС При 
положителна оценка~ се провеждат: консултациите по реда на Наредбата за ЕО. Цялата 
документация следва да внесете в РИОСВ -  Стара Загора ул. „Стара планина” № 2 гр. Стара 
Загора. Обръщаме Ви внимание, че Екологичната оценка се извършва едновременно с 
изготвянето на ОУП и становището по нея се издава преди неговото одобряване по чл. 127, ал. 
6 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Одобряването на ОУП, без провеждане на 
процедурата за Екологична оценка е в нарушение на нормативната уредба по околна среда и 
подлежи на санкции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Административно- 
процесуалния кодекс (АПК),

РУМЯНА ДИМИТРОВА М
КД. Директор на РКОСВ-Стдра 
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12. 
на Министъра на околната среда



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

София 1756, ул. "Лъчезар Станчев ” N 7; тел./факс 448 48 31, 1.~зиш/. ШПкп-80 Гч/иЗ пк.П. Ьу:

Изх. № 0800-102/. Д ; ^ . .2 0 1 5  г.
На вх. № 00800-102 /26.02.2015 г.

ДО
НИКОЛАЙ ТОНЕВ КОЛЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

КОПИЕ:
ВЕЖДИ РАШИДОВ 
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
за връщане на документация

Относно: Техническо задание за изработване на общ устройствец план на община Гълъбово. 
Вносител: Николай Тонев Колев -  кмет на община Гълъбово, гр. Гълъбово, бул. "Република1’ 
№48.
Внесената документация се състои от:
I. Текстова част -  Планово задание за ОУП на община Гълъбово -  2 копия.; опорен план, Збр.
- 2 копия.
II. Дигиталио копие на документацията -  2 копия.
За обекта на документацията са направени следните констатации:

1. Съгласно списъците на недвижими културни ценности, съхранявани в НДА 
на НИНКН, на територията на община Гълъбово, статут на археологически, архитектурно- 
строителни, художествени и исторически НКЦ притежават 12 обекта. Към заданието са 
приложени заверените списъците на недвижимите културни ценности, съхранявани в НДА 
на НИНКН.

2. Графичната част - опорен план към заданието, отразява обектите на 
наследството, но техният брой се различава от този по списък:

- списък на НИНКН -  12 броя
- в планово задание -  31 броя .
- по опорен план - 87 броя
За да се отстрани това несъответствие следва всички нанесени обекти, върху 

опорния план, да бъдат ясно обозначени.
Списъка на НКЦ предоставен от НИНКН следва да се допълни с информацията 

от археологическата карта на България, Министерство на отбраната и Регионален 
археологически музей Стара Загора. Следва да се приложат и писмата с кореспонденцията с 
тези институции. Целият списък с номерирани обекти да се нанесе върху опорния план. На 
самият опорен план посочените обекти, с пиктограма за НКЦ, следва да се допълнят със 
съответния номер до тях, за тяхното правилно разчитане.

3. В изискванията към фаза „Предварителен проект“ следва да се добавят 
следните специфични изисквания към система Недвижимо културно наследство:

Към предварителната фаза на ОУПО да се изиска изготвяне на схема на НКН с 
отразени защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла 
на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗКН, които включват всички недвижими културни ценности по 
списъците на НИНКН, както и обектите, притежаващи статут и техните охранителни зони, 
определени по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. 1е трябва да бъдат отбелязани на схемата с 
оранжев тон или контур и/или с пиктограма /единна за всички НКЦ/.



Обръщаме внимание, че опорния план към заданието се изготвя в мащаба на 
съответния устройствен план и съдържа основни кадастрални и специализирани данни за 
територията.

Следва да се изиска цялостен анализ на историческото развитие на територията 
и актуалното състояние на всички обекти на НЮ I и тяхната градоустройствена или природна 
среда. За целта да се проучи историческото наследство на общината -  генезис и развитие на 
урбанизираните територии и устройствени структури, исторически и култови места, 
мемориални знаци, обекти, свързани с местните традиции и обредни практики, с местните 
производства, стари топоними -  носители на закодирана памет и ценностни характеристики 
за местата и териториите, както и индикатор за археологическо проучване, и пр. Да се изиска 
анализ на предходното устройствено и инвестиционно планиране и реализации с оглед 
диагностициране на произтеклите от тези намеси /или липсата на намеси/ проблеми за НКН. 
Да се локализират местата и зоните на въздействия от природни и антропогенни фактори, 
които представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им среда. 1 !КМ да се 
разгледа и във взаимовръзка с движимото и нематериалното културно наследство. Този 
анализ - оценка за актуалното състояние на НКН в общината да се направи още на етап 
„Диагноза“ или „Устройствена концепция за ОУПО“ и да бъде придружен с опорен план на 
НКН.

В плановото задание да се изиска при разработката на предварителната фаза на 
ОУПО да се проучи наличието на предпоставки за опазване на цялостни културни 
ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от ЗКН.

В заданието да се включи изискване с ОУПО да бъдат определени територии и 
обекти, за които следва да се разработят ПОУ по чл. 78 и чл. 81 от ЗКН.

Да се включи изискване за дефиниране на критерии за изменение на ОУПО и 
последващо устройствено проектиране във връзка с опазването, защитата, експонирането и 
социализацията, управлението и развитието на потенциала на обектите на НКН.

Да се постави изискване към предварителната фаза на ОУПО да се изработят 
специфични правила и нормативи за устройство на защитените територии за недвижимото 
културно наследство и териториите за превантивна устройствена защита за недвижимо 
културно наследство и за дефиниране на специфични устройствени режими за тях.

4. Съгласно ЗКН терминът „паметник на културата“ се заменя с „недвижима 
културна ценност“.

За да изразим експертно становище по внесената документация „Техническо 
чяляние за ОУП на община Гълъбово“, на основание чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 6 от ЗУ,] 
във връзка е чл. 80. ал. 3 от ЗКН. чл. 17. ал. 1. ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 8 из МРРБ за обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове, е необходимо допълване на заданието с 
документацията и изискванията, изброени по-горе.

/ 1
ДИРЕКТОР:.^ ^

/арх. Д. Джуркова/



М И Н И С Т Е Р С Т В О
НА КУЛТУРАТА 

1/!зх. №:
Дата: _ -МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 84. ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 80 от Закона за културното наследство, 
Заповед № РД09-914/19.11,2014г. на Министъра на културата, становище на Националния 
институт за недвижимо културно наследство (вх.№ 0800-623/13.01.2016г. и изх.№ 0800- 
623/28.04.2016г.) и образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН- 
310/04.05.2016г.

СТАНОВИЩЕ

Относно: „Планово задание с опорен план за изработване на Общ устройствен план на
Община Гълъбово, обл. Стара Загора’’’

Възложител: Община Гълъбово.

1. Представено е планово задание за изготвяне на Общ устройствен план на 
община Гълъбово , Област Стара Загора • /Папка два броя, графични приложения 2 бр. 
и дигитален носител/.

Към представеното задание са приложени:
* Справка за обектите със статут на недвижими културни ценности от Националния 

регистър към НИНКН;
« Справка ст Национален Археологически институт с музей за археологическите 

обекти на територията;
® Справка за войнишките паметници;
• Справка от Регионален исторически музей Стара Загора;
® Текстова част;
® Опорен план за ОУПО, М 1:25000, цветно копие, 2 бр.;

С изх № 0800-102/12.06.2015г. НИНКН е върнал предишното Задание за ОУПО на 
община Гълъбово със забележки за допълването му. Във внесеното ново задание те са изцяло 
отстранени. Представена е системата на КИН на територията.

В графичните материали са нанесени НКЦ но АКБ, историческите и археологически 
недвижими културни ценности и другите обекти иа КИН.

Заданието е изработено изчерпателно с анализ на всички устройствени и други 
специфични проблеми. Отбелязани са всички неблагоприятни процеси и проблеми в 
територията. Въз основа ка анализа са представени всички конкретни дейности, оказващи 
въздействие върху нея. като обект за развитие в ОУПО.

Една от целите на плана е осигуряване на условия за опазване на околната среда и 
културно-историческото наследство.

В изискванията към ОУПО е заложено планът да съдържа оценка на обектите на 
КИН, като елементи на цялостни териториални и функционални системи, поставящи 
изисквания и ограничители по отношение устройствената, строителната и друга човешка 
намеса в средата, към която принадлежат или която съставляват. В плана ще бъдат отразени 
устройствените аспекти на режимите за опазване на НКЦ. Към предварителната фаза на 
ОУНО се предвижда да се изготви схема на НКН с отразени обектите и защитените
територии на КИН.

2. Забележки относно съдържанието на заданието няма.
Представеното задание отговаря на нормативната уредба и изискванията за опазване на

културното наследство.
Към предварителния Общ устройствен план ка оощина 1 ълъбово, Област Стара Загора

да се приложи опорен план на недвижимите културни ценности.
По отношенние иа представянето на текстовите и графичните материали да бъдат

спазени следните изисквания:



За обектите, за които има изготвени режими за опазване, като неразделна част от 
обяснителната записка да се прилагат приетите режими за опазване и документите, с които те 
са приети. За останалите да се отразява другата налична информация.

В заданието изрично е упоменато, че в плана ще бъдат отразени всички защитени 
територии, съгласно изискванията на ЗКН.

В легендата към чертежа да се цитират документите, с които са приети режимите. За 
защитената територия се определя устройствен режим, съобразен с режимите за опазване.

Въз основа ка гореизложеното, Министерство на културата съгласува „Планово задание 
е опорен клан за изработване на Общ устройствен план на Община Гълъбово, обл. 
Става Загора1'*'
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До
Д и м и тъ р  В асилев
З ам естн и к  к м ет на О бш и та Г ълъбово  

У важ аем и господин  В асилев,

Във връзка с Ваше писмо № ГД 21-00-8 от 07.09.2015 , Ви изпращаме изготвената 
справка от Автоматизирана информапионна система „Археологическа карта на Българин 
(АИС АКБ) за 55 археологически обекта от територията на (Община I ъльбово. 
Н еобходимо е да се у т о ч н и , че всички регистрационни карти за археологическите ооскти 
от Община Гълъбово са изготвени през периода 1992-1993 г. По гази причина те са с 
твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Карти ш и 
координатите, които са приложени към анотациите на обекшш, са ни '
наличните данни » АИС АКБ и «Ма справка с топографски карти и е н я  и »м м . 
Затова при някои местоположението ка обектите е указано приблизи телно.

Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е 
единствено »  обекти, регистрирани в АИС АКЬ в резултат па инцидентни всрешп, 
лротчвания. Па територията па Община Гълъбово не са правени системни ™ирнан„» на 
археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археолога .сакото
нйсл&чство и този регион. -

" в случай, че прецените, че предоставената информация за археологическите ооскти
не е достатъчни, може да инициирате актуализация на данните. Националния!
археологически институт с музей при Българската академия на науките има кадрови.
научен и технически капацитет да проведе целенасочени издирвания на археологически
обекти на територията на общината с приложение на ГИС софтуер. Като резудта! от
провеждането на такива изследвания Община Гълъбово ще получи информация за всички
налични археологически обекти, структури и находки на територията с точнн
локализация, граници, хронологическа и видова определеност. Към проучването може д
ее приложи и оценка на потенциала на всеки археологически о^кт по отношение бъдеше
иаучно изследване, опазване и възможности за социализация, р

Мпшюжаше: СО с информация ш 55 археологически о б о р о т  територията на Общини 
Гълъбово. II К
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
с т е н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  С т а р а  З а г о р а

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

6280 УЛ. „РЕПУБЛИКА” №48 

ГР. ГЪЛЪБОВО

Со<Ь У А- Ч,-'Ъ
Ч*А . (V

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОНЕВ,

В Областна администрация Стара Загора постъпи Ваше писмо с вх. №АП-07- 

74/10.09.2015 г. относно предоставяне на списък с информация за наличните войнишки 

паметници, разположени на територията иа община Гълъбово.

Във връзка с гореизложеното, Ви информирам, че съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона 

за военните паметници, същите са ггублична общинска собственост с изключение на 

паметниците, определени от министъра на отбраната съгласувано с министъра на 

културата за публична държавна собственост.

Видно от Областния регистър на военните паметници съхраняван в Областна 
администрация Стара Загора, на територията на община Гълъбово има записани 4 бр. 

паметника, както следва:

Регистър на военните паметници в община Гълъбово -  4 бр.

№ Област/община/на 
селено място

Точно наименование Вид на 
обекта

Точно
местоположение

Документ

1. гр. Гълъбово, 
общ. Гълъбово

Паметник на загиналите 
във войните

Монумент

В централната част 
на града, зад 
сградата на 

Ж.П.гара-Г ълъбово

Анкетна
карта

2. Село Великово, 
общ. Гълъбово

Паметник на загиналите 
за във войните Паметник

В центъра на
селото, до 
кметството

Анкетна
карта

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108 
тел. 042/601 401; факс 042/600 640 

е-таМ: оЬ1а51-512@52.§ОУегптеп1.Ь§, \уеЪ: (Шр://\уту.32.80Уеттеп1.Ъ8



3.
Село 

Медникарово, 
общ. Гълъбово

Паметник на убитите в 
Първата и Втора Световни 

войни
Паметник До кметството на 

с.Медникарово
Анкетна

карта

4. Село Разделна, 
общ.Гълъбово

Паметник на загиналите 
за във войните

Паметник В центьра на селото
Анкетна

карта

Следва да имате предвид, че координацията по въпросите на издирването, 

проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и 

изграждането на военните паметници в страната се осъществява от Областна комисия 

"Военни паметници" към Областния управител.

В тази връзка при започване на инициатива свързана с посочените по -  горе 

дейности, е необходимо своевременно да уведомите Областната комисия „Военни 

паметници” Стара Загора.

ДГ

6000 Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108 
тел. 042/601 401; факс 042/600 640 

е-таП: оЪ1а$1-$12@52.§оуегптеп1.Ь§, \уеЬ: 1111р:/Лу\у\у.52.§оуегптеп1.Ь§



Регионален
Исторически
Музей
Стара Загора

045

А

\удада.ши8еит.5(,ага2а^ога.пе),
е‘т а Д п т @ т и 8еит.вГага2 а&ога.пеГ

до .
Димитър Василев ^ ^
ВрИД Кмет на Община Гълъбово

Уважаеми г-н Василев,

във връзка с искането Ви за предоставяне на данни относно археологически 
обекти на територията на Община Гълъбово (Ваш N0 . 21-00-8/7.09. 2015 г.) Ви 
уведомяваме следното:

За получаване на по-пълна информация относно археологическите обекти на 
територията на Община Гълъбово (териториални граници, точно местонахождение, 
наименование, подробно описание, специфични забрани) е необходимо да се обърнете 
към НАИМ при БАН, където се поддържа и администрира АКБ (Археологическа карта 
на България).

V*“.ч С уважение,

ас. Петър Калчев 
ВрИД Директор на

Изготвил:
ас. Мария Камишева, зав. отдел „Антична археология”



Общински съвет
О б щ и н а  Г ъ л ъ бов о

6280 Гълъбово, кв."Съединение”, бул.”Република” № 48 
е-таП: оЬ5ауе1.га1аЬоуо@,ета11.сот; В 0418/6-89-37; 3  0418/6-40-80 

Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№  15 /14 .0 6 .20 16  година

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 123

О т н о с н о :  Решение за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на община Гълъбово 

След направените мнения и предложения, Общински съвет - Гълъбово

Р Е Ш И  :

На основание чл.21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.1 и чл.124б ал.1 от ЗУТ, 
Общински съвет -  Гълъбово, реши:

1. Разрешава да бъде изработен Общ устройствен план на Община Гълъбово
2. Одобрява задание за проектирането на Общ устройствен план, заедно с Опорен план 

/по начин на трайно ползване; по вид собственост и по вид територия/
3. Настоящото решение да се разгласи с обявление , което да се постави на определеното 

за целта място в сградата на общината, в интернет страницата на общината и в един местен 
вестник

Председател ОбС: /п/
/Светла Боянчева/

Протоколист: /п/
/Живка Динева/



Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  с р ед а  и в о д и т е
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС 01 -  4136
гр. Стара Загора, 28.01.2015 г.

Г-Н НИКОЛАИ ТОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 3 / '  СС -

М  , г
ГР. ГЪЛЪБОВО 
БУЛ. „РЕБУКЛИКА” № 2

ОТНОСНО: Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община
Гълъбово, област Стара Загора.

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОНЕВ,

Внесеното в РИОСВ Стара Загора техническо задание за изработване на общ 
устройствен план на община Гълъбово подлежи на задължителна екологична оценка на 
основание чл. 2. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми (Наредбата за ЕО). Компетентен орган по процедурата е Директорът на 
РИОСВ -  Стара Загора на основание чл. 4, т. 2 от Наредбата. Действията, които трябва да 
предприемете са следните:

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

За извършване на екологичната оценка е необходимо да спазвате реда по чл. 3, ал. 1, т. 2-7 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми. Действията по ал. 
1, т. 2-7 се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата за изготвяне и одобряване 
на ОУП, при спазване на следните условия:

• Възложителят (община Гълъбово) организира консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУП 
през различните фази на разработка на плана. Съгласно чл. 19, ал. 3 консултациите се 
провеждат по схема, разработена от възложителя;

• Докладът за ЕО, който е част от ОУП се възлага за разработване от възложителя на 
колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл. 16, ал.1 от Наредбата и чл. 83, 
ал. 1 от ЗООС;

• Докладът по ЕО се оформя като единен документ, който включва изискванията на чл.
— — —37, ал. 1, т. 1-7 от Наредбата.II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона

за биологичното разнообразие:

Териториалния обхват на ОУП е в рамките на Община Гълъбово. Целта на ОУП е 
разширяване на урбанизираните територии във връзка с постигане на по високи стандарти за 
различните функционални системи и устройствени среди. Развитие на ВиК и транспортната 
инфраструктура и културно-историческия туризъм. Подобряване на жизнената среда чрез 
осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за 
рекриация , спорт и др. .

В обхвата на плана, попадат части от следните защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР): “Река Съзлийка” с код В00000425, „Река Овчарица” с код 
В00000427, „Река Соколица’ с код ВС0000440 за опазване на природните местообитания и 
защитени зони “Язовир Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици.

_ ■ Ф- Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
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Разработването на ОУП на Община Гълъбово, подлежи на процедура по оценка за 
I съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба 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.

След преглед на представената документация и на основание чл.36, ал.З и 5 от горе 
цитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че плана 
(ОУП) на Община Гълъбово, има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони „Река Съзлийка” с код В00000425, „Река Овчарица” с код В00000427, „Река 
Соколица” е код В00000440 за опазване на природните местообитания и защитени зони 
“Язовир Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици, поради следните 
мотиви:

!. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на засегнатите 
части от споменатите защитените зони, което не кореспондира с целите на опазване, а 
именно: запазване на площта на природните местообитания и местообитанияга на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитените зони и 
запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 
средата; .

2. Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на гнездящи, 
мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на местата им за 
размножаване, почивка и изхранване.

3. Предпоставки за дълготрайно безпокойство, прогонване и унищожаване на 
животинските видове, както и да възпрепятстване на естествената миграция на видове в 
защитените зони.

4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително увреждане 
(унищожаване) на ключови елементи в зоните -  почви, растителност и животински 
свят.
Преди започване на кюнсугггаущдге по реда начл. 20 от Наредбата за ЕО да представите 

в РИОСВ Стара Загора приложението по чл.34, ал. 1 (оценката за степентаГна' въздействие на 
плана) за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3-7,.. от...Наредбата за ОС. При
положителна оценка се провеждат: консултациите по реда на Наредбата за ЕО. Цялата
документация следва да внесете в РИОСВ -  Стара Загора ул. „Стара планина” № 2 гр. Стара 
Загора. Обръщаме Ви внимание, че Екологичната оценка се извършва едновременно с 
изготвянето на ОУП и становището по нея се издава преди неговото одобряване по чл. 127, ал. 
6 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Одобряването на ОУП, без провеждане на 
процедурата за Екологична оценка е в нарушение на нормативната уредба по околна среда и 
подлежи на санкции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Административно- 
процесуалния кодекс (АПК).
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на Министъра на околната среда
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Относно: Съгласуване на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гълъбово, 
област Стара Загора.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

В отговор на Ваш Изх. № 24-00-136/07.03.2019г., наш Вх. № ПУ-02-35/11.03.2019г. 
след запознаване с приложената информация, Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район” (БД ИБР) изразява следното становище:

В предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Гълъбово, обл. 
Стара Загора, следва да се използва информацията от Плана за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на ИБР (2016-2021), както и Плана за управление на риска от наводнения в 
Източнобеломорски район (ПУРН) на ИБР (2016-2021). Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021) 
на територията на Община Гълъбово попадат 10 броя повърхностни водни тела, а не 5 броя 
както е записано в предварителния проект на ОУП, а именно:

-  ЗМА200К.020 -  р. Мустанова и р. Еледжик;
-  ЗМА200К.016 -  р. Мусачка;
-  ЗМА200К.014 -  р. Сазлийка от р. Овчарица до устие;
-  ЗМ А 200Б019 -  р. Яз. „Розов кладенец”;
-  ЗМА200К.022 -  р. Овчарица от яз. Овчарица до вливането й в р. Сазлийка;
-З М А 2 0 0 К 0 1 7 -р . Соколица средно течение, до яз. Розов кладенец;
-  ЗМА200К018 -  р. Соколица горно течение;
-  малка част от ЗМА100К001 -  р. Марица отр . Сазлийка до граница;
-  малка част от ЗМА200Д028 -  р. Сазлийка и притоци от р. Блатница до р. Овчарица;
-  малка част от ЗМА350К.212 -  р. Марица от вливане на р. Омуровска до вливане на р. 

Сазлийка;
В предварителния проект за подземните водни тела са записани 3 броя, а съграено 

ПУРБ на ИБР на територията на община Гълъбово попада и подземно водно тяло с код 
ВОЗООООООООО12 -  Порови води в Кватернер -  МарицаИзток;

В представения проект на ОУП не са отразени имотите представляващи пояси 1-ви на 
санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване. Няма записани препоръки за учредяване на СОЗ около всички 
водоизточници, съгласно НАРЕДБА №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720 
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проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди, както и пояси 1-ви около минералните водоизточници.

В БД има входирана само една преписка за учредяване на СОЗ около ШК на ЛС 
„Мъдрец” за питейно-битово водоснабдяване на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара 
Загора, с оператор „ВиК” ЕООД Стара Загора.

При изготвянето на предварителния проект на Общ устройствен план на Община 
Гълъбово и при устройството на различните територии е взет предвид рискът от наводнения, 
установен при разработването на Плана за управление на риска от наводнения на 
Източнобеломорски район за периода 2016-2021 година.

БД ИБР счита, че след отразяване на направените забележки ОУП на Община 
Гълъбово ще съдържат необходимата информация по отношение на води, водни екосистеми 
и риск от наводнения.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „ И

С уважение,

4000. Пловдив, ул."Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720 
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите

Р е г и о н а л н а  и н с п е к ц и я  п о  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е - С т а р а  З а г о р а

Изх. № КОС 01 -  4 1 3 6 /.^ ^ % ..2 0 1 8  г 

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ГР. ГЪЛЪБОВО 
БУЛ. „РЕБУКЛИКА” № 2

ОТНОСНО: Уведомление за изработване на Общ устройствен план на Община Гълъбово, 
област Стара Загора.

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОНЕВ,

Уведомяваме ви, че общият устройствен план на община Гълъбово подлежи на 
задължителна екологична оценка на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Компетентен орган 
по процедурата е Директорът на РИОСВ -  Стара Загора на основание чл. 4, т.-2 от Наредбата. 
Действията, които трябва да предприемете са следните:

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

За извършване на процедурата по екологична оценка е необходимо да спазвате реда по чл. 
3, ал.1, т. 2-7 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми. 
Действията по ал. 1, т. 2-7 се съвместяват с етапите, през които преминава процедурата за 
изготвяне и одобряване на ОУП, при спазване на следните условия:

• Възложителят (община Гълъбово) организира консултации с обществеността, 
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от О УП 
през различните фази на разработка на плана. Съгласно чл. 19, ал. 3 консултациите се 
провеждат по схема, разработена от възложителя; '

• Докладът за ЕО, който е част от О УП  се възлага за разработване от възложителя на 
колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл. 16, ал.1 от Наредбата и чл. 83, ал. 
1 от ЗООС;

• Докладът по ЕО се оформя като единен документ, който включва изискванията на чл. 17, 
ал. 1, т. 1-7 от Наредбата.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Териториалния обхват на О УП  е в рамките на Община Гълъбово. Целта на О УП  е 
разширяване на урбанизираните територии във връзка с постигане на по високи стандарти за 
различните функционални системи и устройствени среди. Развитие на ВиК и транспортната 
инфраструктура и културно-историческия туризъм. Подобряване на жизнената среда чрез 
осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за 
рекриация , спорт и др.

ОБЩИНА ГлПЪШВО 
Обл. Старт Загора

Вх. № . ; .^ :
............



В обхвата на плана, попадат части от следните защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР): “Река Съзлийка” с код ВС0000425, „Река Овчарица” с код 
В00000427, „Река Соколица” с код В00000440 за опазване на природните местообитания и 
защитени зони “Язовир Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици.

Разработването на ОУП на Община Гълъбово, подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за 
извършване иа оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл.36, ал.З и 5 от горе 
цитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че плана 
(ОУП) на Община Гълъбово, има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони „Река Съзлийка” с код В00000425, „Река Овчарица” с код В00000427, „Река 
Соколица” с код В00000440 за опазване на природните местообитания и защитени зони “Язовир 
Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

1. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на засегнатите 
части от споменатите защитените зони, което не кореспондира с целите на опазване, а 
именно: запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитените зони и запазване на 
естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 
предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

2. Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на гнездящи, 
мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на местата им за 
размножаване, почивка и изхранване. ,

3. Предпоставки за дълготрайно безпокойство, прогонване и унищожаване на животинските 
видове, както и да възпрепятстване на естествената миграция на видове в защитените 
зони.

4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително увреждане 
(унищожаване) на ключови елементи в зоните -  почви, растителност и животински свят.

Докладът за оценката за степента на въздействие върху защитените зони трябва да 
отговаря на следните изисквания:

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, като е 
необходимо да включва:

• описание на природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, 
предмет на опазване в горе изброените защитени зони, в областта на въздействие на 
плана;

• определяне същността и степента на очакваното въздействие от прилагането на плана 
върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони;

• оценка на степента на въздействие върху целостта на защитените зони, е оглед тяхната 
структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, 
обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, промени в жизненоважните 
фактори, определящи функциите на местообитанията или екосистемите, промени в 
динамиката на взаимовръзките, които определят структурата и/или функцията на зоната, 
забавяне/възпрепятстване на постигането на консервационните и реставрационни цели на 
зоните и т. н.);

• анализ за въздействието (пряко и косвено) на инвестиционното предложение върху 
целостта, структурата и функциите на защитените зони.
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• описание и оценка на съществуващи обекти и планове, програми, проекти или 
инвестиционни предложения, които в комбинация с предвидения план могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху защитените зони;

• смекчаващи и възстановителни мерки с оглед природозащитните цели на защитените 
зони;

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани количествени 
оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове 
(численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона. Тези оценки 
трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанието/вида в дадената 
защитена зона по отделно и в мрежата от защитени зони като цяло.

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да бъде извършена от 
експерти, отговарящи на изискванията на чл. 31, ал. 20 от ЗБР и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. 
На основание на чл. 20, ал. 3, т. 8 и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Наредбата определям оценката да 
бъде възложена на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията 
и/или видовете, като най-малко един от тях е е образование по някоя от специалностите в 
професионално направление „биологически науки”, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал.1 
от Наредбата.

Преди започване на консултациите по реда на чл. 20 от Наредбата за 1)0 в РИОСВ Стара 
Загора е необходимо да внесете приложението по чл. 34, ал. 1 (оценката за степента на 
въздействие на плана) за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3-7 от Наредбата за ОС. 
При положителна оценка се провеждат консултациите по реда на Наредбата за ЕО.
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