3950 с. Чупрене, Община Чупрене, обл. Видин; ул. “Асен Балкански” № 55
Тел.:09327/2580 Факс:09327/2402 е-mail:ob_chuprene@abv.bg
е

ЗАДАНИЕ
на обхвата и съдържанието на Екологична
Оценка
на Общ Устройствен План на Община Чупрене,
Област Видин

септември 2017 г.
1

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение ............................................................................................................................................5
1

Информация за Възложителя.....................................................................................................6

2

Обща информация за „Общ Устройствен План в Община Чупрене”
Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта ......................................................6

3

Характеристика на Засегнатата територия .............................................................................10

4

Изисквания към обхвата и съдържанието на Екологичната Оценка ...................................24

5

Предложение на Съдържание на Доклада за Екологична оценка на
Общ устройствен план на Община Чупрене ..........................................................................25

6

Приложения ...............................................................................................................................26

СЪКРАЩЕНИЯ
АД
БАН
БДУВ
БДУВДР
ВВМ
ВиК
ДГС
ЕО
ЕС
ЗБР
ЗВ
ЗКН
ЗРР
ЗТ
ЗЗ
ЗООС
ЗУТ
ИАОС
ИКОМОС
КИН
МЗ
МОСВ
МРРБ
Наредба за ЕО

Акционерно дружество
Българска академия на науките
Басейнова дирекция за управление на водите
Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район
Външни водопроводни мрежи
Водоснабдяване и канализация
Държавно горско стопанство
Екологична оценка
Европейски съюз
Закон за биологичното разнообразие
Закон за водите
Закон за културното наследство
Закон за регионално развитие
Защитени територии
Защитени зони
Закон за опазване на околната среда
Закон за устройство на територията
Изпълнителна агенция по околна среда
Международния комитет за паметници на културата и
забележителни места
Културно историческо наследство
Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми
2

Наредба за ОС

НКПР
НКЦ
НП
НПР
НСИ
НСМОС
НСРР
ОбС
ОЕСУТ
ОП
ОПОС
ОПР
ОПРР 2014-2020г.
ОЕСУТ
ОПР
ОС
ОСР
ОУП
ОУПО
ПЗ
ПС
ПСОВ
РИОСВ
РЗИ
РДТБО
РПР
СК
СОЗ
ССФ
ТБО
ФПЧ
ЮНЕСКО
СЗР

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 защитени
Национална концепция за пространствено развитие
Недвижими културни ценности
Национална програма
Национална програма за развитие
Национален статистически институт
Национална система за мониторинг на околната среда
Националната стратегия за регионално развитие
Общински съвет
Общински Експертен съвет по устройство на територията
Оперативна програма
Общинска програма за опазване на околната среда
Общински план за развитие
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
Общински Експертен съвет по устройство на територията
Общински план за развитие
Оценка за съвместимост
Областна стратегия за развитие
Общ устройствен план
Общ устройствен план общински
Природна забележителност
Помпена станция.
Пречиствателна станция за отпадъчни води
Регионална инспекция по околна среда и водите
Районна здравна инспекция
Районно депо за твърди битови отпадъци
Регионален план за развитие
Сондажен кладенец
Санитарно-охранителна зона.
Селскостопански фонд
Твърди битови отпадъци
Фини прахови частици
Организацията на обединените нации за образование, наука и
култура
Северен западенрайон

3

•

ВЪВЕДЕНИЕ

Заданието за обхвата и съдържанието на Екологична Оценка на Общ Устройствен
План на Община Чупрене е изготвено съгласно изискванията за съдържание, съгласно
чл. 86, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ бр.91/2002г., посл.
изм. и доп. ДВ бр. 12/03.02.2017 г.), Наредба за условията и реда и методите за
извършване на екологична оценка на планове и програми (ПМС №139, ДВ бр. 57/2004
г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12 февруари 2016 г) , Закона за устройство на
територията/ЗУТ .
Изготвянето на ОУП Община Чупрене се осъществява със средства от общинския
бюджет и представлява дългосрочен стратегически държавен планов документ.
Основните задачи на EO сa:
Да се направи инвентаризация, анализ и оценка на съществуващата информация,
свързана със състоянието на Община Чупрене и да се идентифицират съществуващите
екологични проблеми на обособената територия.
Да се идентифицират ключовите екологични ресурси, обхванати от регионалните
генерални планове.
Да се направи анализ и оценка на съществуващото състояние и възможните
въздействия върху отделните компоненти на околната среда при реализация на
предложените инвестиции в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.
Предложение на мерки за разрешаване на съществуващите екологични проблеми,
свеждане до рационалния минимум на негативните въздействия върху отделните
компоненти на околната среда и факторите, които й въздействат
В съответствие с изискванията на екологичното законодателство се провеждат
консултации, които ще се извършват в съответствие с график, изготвен от Консултанта
и съгласуван с Възложителя. Консултантът ще участва и в публични консултации .
Ще се извърши чрез процес на активно участие, позволяващ на съответните
заинтересовани страни на всички нива, да разгледат обосновката на идентифицирания
план и да се обсъдят въпросите, свързани с опазване на околната среда и здравето на
хората в обособената територия.
Организират се и провеждат консултации със заинтересованите страни обществеността, заинтересованите институции (Басейнова дирекция, областен съвет,
населени места, РЗИ) и други лица, които биха могли да бъдат засегнати от ОУП по
време на различните етапи от подготовката на ОУП.
При извършването на екологичната оценка се спазват всички изисквания на
нормативната уредба, свързана с прилагането на екологичното законодателство.
Извършват се и необходимите посещения на обекта от експертите по ЕО по отделните
компоненти на околната среда и на факторите, които й въздействат.
Използват се и методите, посочени в “Ръководство за екологична оценка на планове и
програми в България”, София 2002 г. (http://www.moew.government.bg, ключова тема
“Превантивна дейност”).
Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за екологична оценка,
публикувани на Интернет-страницата на Комисията:
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm )
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ОУП попада в обхвата на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и 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 защитени зони, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с
предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл. 36 на същата
наредба, се извършва чрез процедурата на екологичната оценка.
Съгласно чл. 125, ал.7 и чл. 127, ал. 1 на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и
чл. 3, ал. 2, т. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми, ЕО на ОУП се извършва едновременно с изготвянето му и
становището по екологичната оценка се издава преди одобряването на плана.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за
връзка - телефон, факс и адрес за електронна поща
Възложител
Община Чупрене, Област Видин
Пълен пощенски адрес:
с.Чупрене, ПК 3950, ул.”Асен Балкански” № 55
Телефон: 09327/ 24 00; 09327/ 25 80
Факс: 09327/ 2580; 09327/ 24 02
Електронен адрес: ob_chuprene@abv.bg
Интернет страница: http://www.chuprene.com
Кмет на Община ЧупренеВаньо Костадинов Костин
Председател на Общински съвет: Богомил Данчов Станков
Тел/ факс/е-mail:
Телефон: 09327/ 2400; 0886 25 07 56
Факс: 09327/ 2580; 09327/ 24 02
Електронен адрес: ob_chuprene@abv.bg
2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ЧУПРЕНЕ”. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА
И ПРОЕКТА
а) Основание за изготвянена ОУП
Необходима е цялостна концепция за развитие, отчитаща промените в икономическата
обстановка, в обществения живот и социалната структура на населението.
Определяне в ОУП:
•

общата структура на територията;

•

общия режим на устройство, извън урбанизираните територии;

•

разположение на мрежите и съоръженията

•

териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия

•

проучване на възможностите за разширяване на строителните граници и
др.съгласно изискванията на ЗУТ.
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Основни фактори, налагащи промените
Важно значение за развитието на територията имат настъпилите значителни промени в
броя и структурния състав на населението, между които:
•

Промяна в броя на населението с изнасяне на трудовата заетост в по-големите
градове на страната;

•

Промяна в социалната структура и възрастовия състав на населението застаряването на населението и промяна на потребности от различни социални
услуги;

•

Социално-икономическите промени налагат нов подход към устройственото
развитие на територията:

•

Инвестиционната инициатива на собствениците на земеделски земи и гори
извън границите на населените места за промяна предназначението им,
предимно за изграждане на обекти за курортни дейности и отдих;

•

Насочване на инвестиции за развитие на курортни зони;

•

Наличие на археологически, архитектурни и исторически културни ценности;

•

Наличие на защитени територии и защитени зони с особено богато биологично
разнообразие и значение;

•

Друг не по-малко важен и определящ фактор, налагащ неотложни мерки в
устройственото планиране, е транспортът - територията е трудно достъпна
поради релефа, габаритите и състоянието на пътната мрежа;

•

Важно значение за правилното функциониране на територията и обвързването
на отделните населени места в общ организъм има зелената система;

•

Всички промени в начина на ползване на териториите трябва да намерят
адекватен отзвук в инфраструктурата в и извън урбанизираната територия;

•

Част от съществуващата инфраструктура е морално и физически остаряла и др.;

•

Местоположението на общината, многообразието на природни и антропогенни
ресурси, красивата и екологично чиста околна среда, богатото и признато
културно наследство и съхранените традиции са предпоставка за развитие на
разнообразни форми на туризъм.

б) Основни цели и предмет на плана
Общият устройствен план е в съответствие с изискванията на чл.105, т.1 от Закона за
устройство на територията и се разработва за територията на община Община Чупрене,
като обхваща всички населени места в общината и техните землища.
Спазени са всички актуални нормативни документи за изготвяне на Общ устройствен
план на общината с посочване на конкретните устройствени мерки за територията на
Община Чупрене.
Съдържането на ОУПО Община Чупрене е определен съгласно чл.19 на ЗУТ, доразвит
и конкретизиран в Наредба № 8 /2003-2014/.
Спазват се методическите изисквания, включително доразвиване на всички
положителни идеи и тенденции от предходни планове и проучвания за територията.
Отчетени са общественото мнение и нагласи.
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Предприемането на адекватни мерки в устройственото планиране и разработването на
нов Общ устройствен план за територията на цялата община се налага от настъпилите
значителни промени в обществено-икономическите условия и съвременните
изисквания за устройство на територията, възникналите общински нужди за обекти на
общината, частни инвестиционни инициативи и др.
Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство
на територията (ЗУТ/Закон за устройство на територията), Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. и
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ) и
изискванията на Община Чупрене.
Основната цел на ОУП е да даде цялостна концепция за развитие на територията на
община Чупрене, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност,
опазване на околната среда и адаптация към промените. Произтичащите от основната
цел задачи съответстват на изискванията на нормативната уредба за устройство на
територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и
устойчиво развитие.
С формулирането на стратегическите цели и приоритети за развитие се определят
основните насоки и очакваните резултати, които следва да се постигнат при
реализацията на плана. Приоритетите дефинират ключовите области, в които общината
и общинското ръководство ще се намесят за постигане на заложените цели.
Приоритетите са конкретни и предполагат тясно обвързване с целите. Община Чупрене
произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на
хармонична и устойчива жизнена среда в населените места и извън нея при отчитане на
спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
Рамковата цел на ОУП на община Община Чупрене е да предложи адекватен и
съвременен пространствен модел за развитие на територията на общината, както и да
формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като:
•

Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено
развитие на населените места от общината до 2030 година и при утвърден
сценарии за демографско развитие;

•

Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално,
национално и наднационално ниво;

•

Оптимизиране на функционалната структура на населените места от общината
спрямо съвременните социално-икономически и демографски процеси;

•

Оптимизиране на начините и режимите на земеползване;

•

Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на различните
подсистеми и взаимодействието между тях;

•

Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи
от социалния сервиз;

•

Определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между
елементите на комуникационна мрежа – републиканска и общинска;

•

Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
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•

Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за устойчиво
развитие на общината;

•

Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на
развитието на всички видове територии в рамките на отделните землища и
общината като цяло;

•

Валоризация на територията в условията на конкуренция в развитието на
отделните общини;

•

Разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация
на ОУП.

Задачи на ОУП
Планирането на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и
едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и
културно наследство на общината.
С общия устройствен план на общината (ОУПО) се определят /съгл чл. 16 от Наредба
№8/:
•

Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото
предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и
границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските
територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни
зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните
течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение;

•

Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва
най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане
и развитие;

•

Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна
и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

•

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите
на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от
национално значение;

•

Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

•

Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и
естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита
съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;

•

Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната,
и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

•

Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана - Общият
устройствен план на община Чупрене ще бъде приет и одобрен от МРРБ.
Компетентен орган за даване на решение по ЕО и ОС е РИОСВ Монтана.
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в) Териториален обхват
Проектът на Общ Устройствен План на Община Чупрене се прилага за цялата
територия на Община Чупрене.
Мястото и възможностите на община Чупрене се определят от нейните икономически,
социални, демографски и инфраструктурни характеристики.
Структуроопределящ отрасъл е земеделието и в бъдеще се очаква от съществено
значение да е развитието на туризма, с възможности за опознавателен, еко и етнотуризъм, ловен туризъм, селски туризъм и др. Територията е база за различни видове
туристическа дейност.
г) Общи изисквания към ОУП на община Чупрене
Общото състояние на околната среда на територията на община Чупрене е основание
при разработване на ОУП на общината да се акцентира върху превантивните мерки за
опазване на околната среда. Мерки с такъв характер са:
•

недопускане на разрастване на урбанизираните територии за сметка на ценни
земеделски земи;

•

изключване възможността за замърсяване над допустимото на повърхностните и
подземните води с непречистени отпадачни води;

•

териториална организация на озеленените площи ( естествени и култивирани ) с
оглед изпълнение на излолационни и защитни функции;

•

приоритетно развитие и използване на възобновяеми енергийни източници.

д) Срокове и етапи на изготвянето на ОУП на Община Чупрене
Срокът за изготвяне на Проекта на Общ Устройствен план на Община Чупрене е
съгласно сключения договор. Извършва се предварителен Проект за Общ устройствен
план на Община Чупрене с екологична част към него и окончателен Проект за Общ
устройствен план на Община Чупрене.
е) Връзка на ОУП с други планове и програми

Необходимо, е в частта „Връзка на ОУП с други планове и програми“ да се съобразят
предвижданията и с: Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.;
Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на Р България за периода 2011-2020г.; Национална стратегия за
интегрирано развитие на инфраструктурата на Р България; Национална стратегия за
околна среда 2009- 2018г. и Национален план за действие; Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г; Национална приоритетна рамка за действие за Натура
2000; Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Р
България; Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Р
България и др:
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ
Местоположение, граници и обхват на община Чупрене
Община Чупрене е част от Северозападния район за планиране и една от единадесетте
общини в област Видин.
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Общината е разположена по северните и северозападните склонове на Стара планина,
непосредствено до държавната граница с Република Сърбия.Площта и е 327,316 km2 .
Граничи на северозапад с община Белоградчик, на север с община Димово, на
североизток с община Ружинци, на изток с община Чипровци, област Монтана и на
югозапад с Република Сърбия. Община Чупрене е разположена около бреговете на
р.Лом и р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина –
вр.Миджур.
Населени места: 8 села – село Чупрене (център на общината), село Горни Лом, село
Долни Лом, село Репляна, село Средогрив, село Търговище, село Протопопинци, село
Върбово.
По-големи населени места са с.Чупрене и с.Горни Лом.
Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:
На територията на община Чупрене в землищата на селата Горни Лом, Репляна и
Чупрене се намира природния резерват „Чупрене”, създаден с цел запазване на найсеверните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела.
Други защитени територии на територията на Община Чупрене: Природни
забележителности / ПЗ : ПЗ „Белоградчишки скали” в землището на с. Върбово, ПЗ
„Гардата” в землището на с. Протопопинци, ПЗ „Пещери Леви и Десни Сухи Печ” в
землището на с. Долни Лом и Защитени местности/ ЗМ: ЗМ„Миджур” в землището на
с. Горни Лом, ЗМ „Чупренски буки” в землищата на селата Горни Лом, Репляна и
Чупрене.
Защитени зони от мрежата Натура 2000, обявени по реда на ЗБР
Част от землището на общината е включено в границите на Защитени зони по Натура
2000 :
- ЗЗ по директивата за опазване на дивите птици : BG0002002 „Западен Балкан”Територията на ЗЗ частично е разположена в границите на община Чупрене в
землищата на : с. Чупрене, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци,
с. Репляна, с. Средногрив и с. Търговище. Територията на Общината изцяло попада
в границите на ЗЗ .

- ЗЗ по директивата за опазване на природните обитания и дивата флора и фауна
BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” - ЗЗ частично е разположена в
границата на община Чупрене. Територията на Общината изцяло попада в границите на
ЗЗ .
Община Чупрене е с нисък процент на земеделската земя, което е обусловено от
големите площи горски територии, което е предпоставка община Чупрене да се
превърне в обект на туризъм с национално и международно значение.
През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на
България с обща дължина 35,7 km:
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•

участък от 11,8 km от Републикански път III-102 (от km 30,1 до km 41,9);

•

последният участък от 23,9 km от Републикански път III-114 (от km 48,7 до km
72,6).

На 25 км.източно от общината минава международния път Е- 79, който осигурява
главната пътна връзка с останалите части на страната. Разстоянието от общинския
център с. Чупрене до столицата София е 160 км., до гр. Монтана е 60 км, а до град
Видин е 75 км.

Фиг. 1 Местоположение на Община Чупрене в Област Видин
Географското разположение, климатът и релефът на Община Чупрене
предопределят наличието на благоприятни условия и предпоставки за приоритетно
развитие на отделни отрасли на икономиката на общината, като селско стопанство и в
частност животновъдство, горско стопанство, туризъм, преработка на селскостопанска
продукция и други.
Разпределение на територията на общината между осемте населени места в
нейните граници е представено в таблица №1:
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Таблица №1 Разпределение на територията на общината по населени места

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Населено място
с.. Чупрене
с. ГорниЛом
с. ДолниЛом
с. Средогрив
с. Репляна
с. Търговище
с. Протопопинци
с. Върбово
ОБЩО

Надм. Вис. (м)

% от терит.на
общината

70 668

428

21,59

83,565

430

25,51

39 735

342

12,13

22 153

277

6,77

37 578

481

11,48

22 131

350

6,76

10 296

276

3,15

41 190

480

12,58

327 330

836,3

100,00%

Площ (км2)

Релеф - Територията на общината заема части от западния Предбалкан и Стара
планина. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в
надморските височини. Най-високата точка е първенецът на Чипровска планина
вр.”Миджур” – 2 168м., а най-ниската точка е край махала Фалковец, точно на север от
връх “Миджур” – 320м.
Релефът на общината е предимно планиниски. Територията ѝ условно попада в две
физикогеографски области на България – Западна Стара планина и Западния
Предбалкан.
Релефът, съчетан с климатичните особености в общината, е предпоставка за развитие
на селското стопанство и промишлеността.
Геоложки строеж и подземни богатства
- В регионален аспект територията на община Чупрене е в обхвата на Предбалканската
и Западнобалканската единица в състава на Балканската тектонска зона. В
литостратиграфско отношение приповърхностната среда на тези тектонски единици е
изградена от седиментни, вулканогенни и метаморфни скали с различна възраст
(пясъчници, алевролити, аргилити, варовици, доломити, глинести варовици, мергели,
конгломерати, диабази, дайки от порфирити, габра, туфи, туфити и др.) със спорадично
кватернерно покритие от алувиални образувания-руслови, на заливните и надзаливните
тераси на р. Лом и притоците й (чакъли, пясъци, глини) и делувиални образуваниянаносни от скални късове с глинесто-песъчлив пълнеж. Физико-механичните свойства
на посочените литоложки разновидности не възпрепятствуват осъществяването на
всички видове гражданско, жилищно и инженерно строителство.
До средата на 60-те години на миналия век в с. Чупрене и с. Горни лом се е добивала
медна руда. В с. Горни лом е имало изградена и флотационна фабрика. Понастоящем на
територията на община Чупрене няма находища на подземни богатства, които се водят
на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства, нито
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предоставени концесионни площи за добив на подземни богатства и действащи
решения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства.
Климат - Територията на общината се намира в умереноконтиненталната климатична
област.Географското положение на община Чупрене обуславя умерено-континентален
климат със сравнително студена зима и горещо, с недостатъчно валежи лято. Валежите
са сравнително добре разпределени по сезони, като в по-високите райони достигат до
800 мм/м2. Годишният максимум на валежите е през май - юни, с отбелязан есенен
валежен минимум – октомври. Равномерно разпределените валежи спомагат за
нормалното развитие на растенията и формирането на висок добив. Речният отток е
непостоянен, има дъждовен режим с максимум през пролетта. Отводнява се от река
Чупренска и притоците на р. Лом.
Водни ресурси- Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от
повърхностни и подземни води.
Повърхностни води Територия на общината попада във водосборния басейн на
река Лом. Тя води началото си от северното подножие на връх Миджур, тече в северна
посока и на около 4 km северно от село Средогрив при устието на левия си
приток Стакевска река напуска пределите на общината.
Извиращите от подножието на вр. Миджур – притоци Равна река, Бърза река, Лева река
и Краставичка се събират над и в с. Горни Лом, като образуват р. Лом. Река Лом се
събира с р. Чупренска и Стакевска река и под името р. Лом се влива в р. Дунав
Друга важна водна артерия е Чупренска река. Тя извира от Чипровска планина източно
от Светиниколския проход, спуска се на североизток до село Чупрене, където образува
малко долинно разширение, проломява рида Ведерник и на около 3 km от
село Пролазница се влива в Стакевска река (ляв приток на Лом). По-големи притоци на
р. Чупренска са Манастирка, Голема река, Мала равна и Буковец.
От останалите водни течения на територията на общината с по-значителен дебит са
река Еличка, която също се вливат в река Лом. Останалите реки и потоци са къси и с
непостоянен дебит.Реките в общината имат своя принос и рекреативно въздействие
като естетически елемент от живописния ландшафт на региона, но и като туристически
ресурс, с предоставяне на възможности за риболов, разходки и еко туризъм.
Подземните водни ресурси Според „План за управление на речните басейни в Дунавски
район 2016 - 2021 г.“ на територията на община Чупрене попадат малки части от
подземни водни тела „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK2044,
формирано в хипергенната зона на окарстени карбонатни колектори и „Порови води в
Кватернера - р. Лом“ с код BG1G0000Qal013, формирано в алувиалните пясъци и
чакъли, изграждащи терасите на р. Лом и нейните притоци. Наличната информация за
подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, както и за актуалното им
количествено и химично състояние, ще бъдат отразени в ДЕО.
На територията на община Чупрене няма находища и водоизточници на минерални
води.
Питейно-битовото водоснабдяване на с. Чупрене и другите селищата в общината се
осъществява от четири речни водохващания. Три от тях на р. Голяма река формират
водоснабдителна група „Репляна - Чупрене“, включваща речни водохващания „Бялата

13

вода“, „Меджобова падина“ и „Дубляка“, изградени през 1965÷1966 г. Четвъртото
водохващане е на р. Бялата река в землището на с. Горни Лом.
Освен от повърхностни води, за водоснабдяване се ползват и водоизточници от
подземни води - два каптирани извора (КИ „Селския кладенец“ с ПС „Търговище“ и
КИ „Водни печ“-Долни Лом) и тръбен кладенец ТК „Джордж Агро Фарм“-Търговище,
наличната информация за които ще бъде отразена в ДЕО.
Освен посочените водовземни съоръжения на територията на общината са изградени
328 кладенеца за собствени потребности. Разпределението на кладенците в населените
места е както следва:
Горни Лом – 104 бр. с.Чупрене 92 бр. , с.Долни Лом – 22 бр., с.Протопопинци -30 бр.,
с.Репляна - 6 бр., с.Средогрив - 53 бр., с.Върбово - 20 бр. и с.Търговище - 1 бр.
Чувствителен дял във водния баланс на общината са и изкуствени водоеми, заемащи
площ от 50 дка.
Язовири в община Чупрене към 2012 г.: Язовир “Дедин дол” в землището на
с.Търговище Залята площ, 44.0 дка Полезен обем, 290 х. м3 и Язовир в землището на
с.Върбово Залята площ - 5,6 дка, Полезен обем, - 24 х. м3 Общо Залята площ, 49.6 дка
Полезен обем, 314 х. м3
Формирането на водните ресурси на Общината предимно от речните води, които се
използват. за питейно-битови и промишлени нужди изисква повишено внимание към
тяхното опазване и поддържане, което включва както повишен контрол върху
замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от
плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо,
съгласуване на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките
на релефа и наличния потенциал за провокиране на ерозионни процеси.
Почви - Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието
на континенталните климатични условия, планинския и хълмист релеф и растителната
покривка.
Преобладаващи почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти
горски почви, слабо хумусни, слабо запасени с хранителни вещества, силно кисели,
което затруднява отглеждане на култури позволяващи интензивни технологии.
Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават
условия за водна такава. Горските масиви със своите водозадържащи функции имат
значителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси.
Биоразнообразие. Защитени територии и Защитени зони
Флора. В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към два
района на Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински район.
Многообразието на релефа и климатичните условия на района, са причина за
формирането на изключително разнообразни растителни съобщества, като пример в
това отношение е резерват “Чупрене”.
Многообразието на релефа и климатичните условия на района, са причина за
формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Пример в това
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отношение е резерватът “Чупрене” , създаден да съхрани най-северното естествено
местообитание на обикновен смърч (Picea abies) в България. В резервата се намира
ценно находище на клек (Pinus mugo), а в буферната зона могат да се видят еталонни
букови гори.
Растителният свят на региона в който попада община Чупрене включва около
1000 вида, като над 60 от тях са редки и застрашени от изчезване. Тук на сравнително
малка територия се срещат почти всички характерни за България типове
местообитания. В същото време на места са се създали уникални условия за формиране
на т. нар. ендемитни видове. Такива български ендемити са: червената скална роза
(Sempervivum
erythraeum),
йордановата
камбанка
(Campanula
jordanovii),
пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea), стефчовата тлъстига (Sedum stefco). Сред
най-интересните Балкански ендемити се открояват: ванеровата симфиандра
(Simphyandra wanery), високата бисерка (Melica altissima) и терциерения реликт сръбска рамонда (Ramonda serbica).
В Старопланинския район са налични добре запазени гори от обикновен смърч (Picea
Abies). По високите част се срещат формации на мизийския бук (Fageta moesiace),
които в по-ниската част на планината се сменя от формациите на горуна (Querceta
dalechampii). В по-ниските части има значителни пространства, заети от смесени гори
на цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). На много места в Предбалкана
естествената растителност е силно разпокъсана от земеделски терени.
Фауната в общината е взаимносвързана с определени екологични предпоставки,
осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. В
зоогеографско отношение, според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов
1994), територията на общината попада в Старопланинския зоогеографски район. В
региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 вида
прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. От бозайниците в Приложенията на
ЗБР са включени видрата (Lutra lutra), вълкът (Canis lupus), кавявата мечка (Ursus
arctos), както и всички видове прилепи.
От влечугите в района се срещат шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) и 6 вида гущери и 7 вида змии.
Земноводните са представени с 11 вида.
Защитените територии /ЗТ - На територията на община Чупрене, са разположени:
резерват “Чупрене”, включен през 1977 г. – в списъка на биосферните резервати по
програмата «Човек и биосфера» на ЮНЕСКО, защитени местности – „Миджур” и
„Чупренски буки”; природни забележителности : „Леви и десни сухи печ“, „Гардата“;
„Белоградчишки скали”- част
Режимът на опазване и ползване на всяка защитена територия е определен в
съответната заповед за обявяването ѝ. Защитените територии в общината нямат
изготвени планове за управление, с изключение на резерват “Чупрене”.
Други защитени територии на територията на Община Чупрене : Природни
забележителности / ПЗ : ПЗ„Белоградчишки скали” в землището на с. Върбово, ПЗ
„Гардата” в землището на с. Протопопинци, ПЗ „Пещери Леви и Десни Сухи Печ” в
землището на с. Долни Лом и Защитени местности/ЗМ: ЗМ„Миджур” в землището на
с. Горни Лом, ЗМ „Чупренски буки” в землищата на селата Горни Лом, Репляна и
Чупрене.
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Таблица №2 Регистър на защитените територии на територията на Община
Чупрене РИОСВ – Монтана
Териториален
№

Наименова
ние

Катего- рия

Р
1. Р „Чупрене“
Резерват

2.

ЗМ
“Чупренски
буки” ЗМ,

Собственост

Територ
ия /ha/

Изключителнад
ържавна

1451,993
5

ЗМ- Защитена Държ. и общ.
553,0604
местност
Публ. И частна

3

ЗМ
„Миджур”
ЗМ

4

ПЗ “Леви и ПЗ
природна
десни сухи забележителнос Държ. Публична 0,200
печ”
т

5

ПЗ
„Гардата“

ПЗ

6

ПЗ
„Белоградчи
шки скали“

ПЗ

Обхват
нас.места
Общината

Приет

- План
в за
управ
ление

Територията на Да
Община
Чупрене
с. Чупрене, с не
с.Горни Лом и
с.Репляна
с. Горни Лом

не

С. Долни Лом

не

с.
Протопопинци

не

с. Върбово

не

ЗМ- Защитена
Държ. Публична 159,3092
местност

Държ.
публ

и

общ.

0,8973

Защитени вековни и забележителни дървета - 1 бр. в с.Репляна- л.дъб Н 16 м.
Възраст 300 г. обик. 1.3 м. (Зап. №Рд-564/08.05.2003 г.(ДВ бр. 54/2003 г.).
Екологична мрежа „Натура 2000”
Територията на община Чупрене попада в границите на 2 защитени зони - по
Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и
Директивата за опазване на дивите птици.
Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалканкод BG0001040 обявена по
Директива 92/43/ на ЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и
фауна (за хабитатите) Зоната е с обща площ 219 7158,480 дка и обхваща части от
територията на областите Видин, Монтана и София. В рамките на област Видин,
защитената зона покрива изцяло територията на община Чупрене.
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Защитена зона “Западен Балкан”обявена по Директива 79/409 за опазване на дивите
птици, код BG002002, с обща площ 1468204,800 дка с цел опазване на няколко десетки
вида птици, включени в Червената книга на България, както и такива със значение за
Европейския съюз. В защитената зона се срещат над 60 вида птици, 31 от които са
включени в Червената книга. От европейска значимост са 22 вида птици. В тази
защитена зона могат да се наблюдават черен и бял щъркел, черношипа ветрушка,
лещарка, нощни птици, няколко вида орли, соколи, кълвачи и много др. ЗЗ частично е
разположена в границите на община Чупрене в землищата на : с. Чупрене, с. Върбово,
с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средногрив и с.
Търговище. Територията на община Чупрене изцяло попада в границите на защитената
зона.
Геостратегическото положение и природните ресурси като потенциал за
развитие Територията на община Чупрене се отличава с висок природен потенциал.
Територията на общината е разположена в екологично чист район без значителни
антропогенни изменения и замърсявания.
Природните дадености и запазеното културно-историческо наследство са възможност
за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за региона отрасъл на
икономиката – селския и екологичния туризъм.
Община Чупрене има добро географско местоположение и природен потенциал за
развитие. Значителен е ресурсът на Общината за развитие на животновъдство и
горско стопанство,. Потенциал за развитие има в развитието на биологичното
земеделие.
Културно-историческо наследство
Културното наследство в района е резултат от дългогодишното напластяване на
отминали епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото. Последните
политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на екологичните,
ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за
развитие на общините и регионите.
Във всяко населено място от територията на общината има изградени
църковни храмове, които са паметници на културата. В три от населените места те са
с категория “Национално значение”:
•
•

•

Църквата “Свети Николай” с.Търговище – архитектурно-художествен паметник
на културата Храмът е изграден в 1870-1872 г
Църквата “Св. Параскева” с.Горни Лом - архитектурно-художествен паметник
на културата –изградена през 14 век.
Църквата “Св. Йоан Кръстител” – с.Върбово – Народна старина и
архитектурно-художествен паметник на културата –изградена през 16 век.

Останалите 5 църкви са паметници на културата с местно значение: Църквата
“Света Троица” с.Долни Лом - изградена през 1854 г., Църквата “Свето Възнесение”
с.Протопопинци изградена през 17 век., Църквата “Свето Възнесение” с.Средогрив,
Църквата “Свети Николай” – с.Чупрене - изградена през 1847 година и Църквата “Св.
вмчк Георги” с.Репляна изградена през 1882 година.
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Уникална по своя градеж и архитектура е часовниковата кула в с. Чупрене
построена през 1899 г висока 15 метра, изградена от дялани варовикови блокове. с
монтиран часовников механизъм с четири циферблата работещ и до днес.
Двадесет броя къщи на територията на общината са също исторически или
архитектурни паметници на културата от местно значение, обявени през 1976 год.
Част от тях вече са разрушени.
Всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове също
притежават статут на недвижими културни ценности с категория „национално значение”,
съгласно Разпореждане на МС №1711 от 1962г. Съгласно Писмо №4349 на НИПК от
04.12.1992г. всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във
войните (между 1885г. и 1945г.) също притежават статут на исторически недвиж ими
културни ценности.
На територията на общината има регистрирани археологически ценности,
които фигурират в АКБ (Археологическата карта на България). Информацията от
НАИМ-БАН показва, че на територията на община Чупрене има регистрирани 7
археологически обекта. Те са разположени в землищата на пет населени места в
общината и са разпределени, както следва: Върбово (3), Долни Лом (1), Репляна (1),
Търговище (1) и Протопопинци (1). Всички тези седем археологически обекта са със
статут „Археологически културни ценности с национално значение”, съгласно чл.146,
ал.(3) от Закона за културното наследство (ЗКН.

На територията на община Чупрене са регистрирани 6 читалища, като
всичките развиват културна и просветна дейност, чрез библиотеките и различните
състави, изградени към тях.
Културната програма е представена от ежегодното представяне на общината
като домакин на Турлашки фолклорен събор “Када кум прасе и ти вречу”.
Ежегодно се изготвя Културен календар на общината за популяризиране на
международни, национални, регионални и местни прояви в сферата на културата,
който се включва в Националния културен календар.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, който
трябва да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в
общината.С ОУПО ще се създадат устройствени предпоставки за опазване, развитие
и валоризиране на недвижимото културно наследство, ще се направи оценка на
обектите на недвижимото културно наследство и ще се изготви схема на
недвижимите културни ценности, основа за бъдещи действия за опазване на
културно- историческото наследство.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация, реставрация и
адаптация на обектите и интегрирането им в обща мрежа, обвързвана със
селищната структура в общината. Така също е необходимо да бъдат изготвени
познавателни туристически пътеки и маршрути и обособяването на културни зони .
Селищна система- Община Чупрене заема площ от 327,3 км2, От цялата площ
на общината обработваемата земя е 110 кв. км или 33.6%, което е значително по-ниско,
от средното за страната. Необработваемата земя заема 217 х.дка., от която най- голяма
част заемат горите – 180 х.дка, или 55 % от територията. Този процент представлява
залесеността на територията на общината, която е около 2,5 пъти по-висока от тази на
областта – 20,5% и значително по-висока от залесеността средно за страната – 33,7%.
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Съставните села на общината са с един кмет и 6 кметски наместници (през 2012 година
с решение на Министерски съвет е закрито едно населено място в община Чупрене - с.
Бостаните).
Община Чупрене се намира в северозападната част на Република България и
съгласно разпоредбите на Закона на регионалното развитие (ЗРР) в Северозападен
район за планиране. Съгласно закона за Административно-териториалното устройство
на Република България (ЗАТУРБ), община Чупрене е в състава на административна
област – Видин.
Географското разположение, климатът и релефът на Община Чупрене
предопределят наличието на благоприятни условия и предпоставки за приоритетно
развитие на отделни отрасли на икономиката на общината, като селско стопанство и в
частност животновъдство, горско стопанство, зимен, селски и еко туризъм, преработка
на селскостопанска продукция и други.
Население- Център на общината е с.Чупрене. Включва общо осем села –
с.Чупрене, Горни Лом, Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и
Върбово.
Таблица №3 Население в населените места в Община Чупрене

№

Населено място

Преброяване
(от февруари
2011)[1]

По настоящ
адрес
(ГРАО от 201503-15)[2]

Площ
(km²)

Гъстота
(д/km²)

1

Върбово

110

94

41,19

2.28

2

ГорниЛом

725

710

83,565

8.5

3

ДолниЛом

211

199

39,735

5.01

4

Протопопинци

46

74

10,296

7.19

5

Репляна

157

180

37,578

4.79

6

Средогрив

145

107

22,153

4.83

7

Търговище

142

141

22,131

6.37

8

Чупрене

547

523

70,668

7.4

2083

2028

327,316

6.2

Общо
общината:

за

19

Характеристика на околната среда. Състояние и опазване на околната среда
•

Подход на анализа

Анализът на екологичната обстановка да се направи с оглед прилагане на екологични и
хигиенни корективи при определянето на бъдещото развитие и функционално
използване на територията на общината. За това да се анализират и очертаят онези
елементи и фактори на околната среда, които имат характер на екологични и
санитарно-хигиенни ограничители за функционалното използване и застрояването на
територията и върху които може да се въздейства с устройствени мерки.
Основен принос в замърсеността на въздух, води, почви има развитието на
икономиката в дадена област, земеделието, горското стопанство, животновъдството,
използването на енергийни източници, състоянието на дейности, свързани с третиране
на отпадъци и състоянието на водоснабдителните, канализационните мрежи и
съоръженията към тях и липсата на съвременни високо ефективни пречиствателни
съоръжения за отпадъчните води от промишлени предприятия и битовите отпадъчни
води от населението и др.
В Предварителния проект на ОУП на Община Чупрене и ЕО към него да се направи
анализ и оценка на въздействието на устройствените териториялни решения и се
предложат мерки за решаване на екологичните проблеми на общината, осигуряване на
високо качество на околна и жизнена среда за територията на Община Чупрене,
обитаващото я население и посетителите на туристическите обекти.
Да се разгледа евентуалното развитие без прилагането на плана;
Да се опишат съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво,
имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до райони с
особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното
разнообразие;
Да се класифицират и оценят възможните значителни въздействия върху околната
среда и човешкото здраве и връзките между- тях: тези въздействия трябва да.включват
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни й дългосрочни,
постоянни й временни, положителни и отрицателни последици;
Да се представят аспектите на; нерешени екологични проблеми или такива,
произтичащи от предвижданията на плана.
Да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху
околната среда. Мерките следва да отразяват спецификатана зоните и елементите на
предвижданията на ОУП и да са съобразени с идентифицираните въздействия;
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Да се опишат 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 й липса на ноу-хау;
Да се разпишат мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана, в т.ч.
индикатори за наблюдение;
В табличен вид да се представи справка за проведените консултации и за изразените
мнения и предложения, както й за начина на отразяването им в EG, като се опишат
приетите и неприети бележки, препоръки и предложения и отразяването им в
изготвената оценка. Към доклада за ЕО да се представят съответните документи,
представящи резултатите от проведените консултации.
Необходимо е ОУП и Екологичната оценка да се съобразят с изискванията на глава
седма, раздел I на ЗООС .
Препоръките направени при анализ и оценка на околната среда да се вземат предвид
при изготвяне на Предварителния проект на ОУП на община Чупрене като в ДЕО се
извърши прецизен анализ и експертна оценка на въздействието на устройствените
решения върху отделните компоненти и фактори на околната среда за спазване на
изискванията на действащото законодателство.
•

Климат. Атмосферен въздух

Потенциални замърсители на въздуха в територията на Община Чупрене са
строителните обекти и промишлените предприятия. Замърсители на въздуха са
производствени емитери с по-малка значимост за замърсяването на въздуха. От
значение за разпространението и разсейването на замърсителите на атмосферния
въздух са особеностите на релефа и надморската височина, наклон и изложение на
скатовете, които определят разпределението на топлината, светлината, количеството на
валежите и влагата, ветровата картина. При определени метеорологични условия
/продължително безветрие, мъгла, ниска облачност/ се натрупват замърсители в
приземния слой от фини прахови частици /ФПЧ/ - ФПЧ10, серен диоксид и
др.замърсители. Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух
в населените места са предимно локални горивни източници, битовото отопление,
както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене
на уличната мрежа. Усилията на местните власти са насочени към подобряване
организацията на движение. Бензиностанциите на територията на общината са
приведени в съответствие с нормативните изисквания.
В ДЕО да бъдат описани източниците па замърсяване на атмосферния въздух,
промишлените зони, както и зоните с очаквано замърсяване на атмосферния въздух от
промишлени източници, битов сектор и транспорт. При зонирането на
производствените дейности , както и дейности за интензивно животновъдство да се
отчете разположението на зоните, спрямо тези за жилищно застрояване и/или туризъм
и отдих, както и метеорологичните данни за района (розата на ветровете и др.).
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В ДЕО да се оценят въздействията на ОУП върху околната среда и се предложат мерки
за свеждане до минимум негативните въздействия от устройствените решения върху
компонент „атмосферен въздух“ .
•

Води и водни ресурси

Водоснабдяването на Община Чупрене се извършва от повърхностни и подземни води.
Повърхностни води -. Върху водната екосистема отрицателно въздействие оказват
директно заустваните във водните тела непречистени производствени води и отпадъчни
битови от населените места. Отрицателно е въздействието на населените места с
частично изградени канализационни системи или липсващи такива. Влошеното
състояние на водните обекти в много случаи се дължи и на заустването на отпадъчни
води в резултат на стопанска дейност. Подземни води- Подземните води са уязвими на
замърсяване в райони с интензивно земеделие и урбанизация, каквито се
идентифицират в границите на обособената територия. Принос към наблюдаваните
негативни тенденции има и масовото изсичане на гори във вододайните зони и
непосредствено около водоизточниците.
В Предварителния проект на ОУП на Община Чупрене и ЕО към него да се опишат
източниците на замърсяване на околната среда, респективно на водите (повърхностни и
подземни) от населението, промишлени източници, селско стопанство и др., като се
направи анализ и оценка на въздействието на решениятав плана и се предложат мерки
за свеждане до рационалния минимум на негативните въздействия, максимално
решаване на екологичните проблеми на общината за осигуряване на устойчивото й
развитие и високо качество на околна и жизнена среда за територията и обитаващото я
население .
Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни в Дунавски район 20162021 г .към Раздел 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда“ са предвидени редица мерки, с които изготвянето на ЕО на ОУП на
община Чупрене е необходимо да бъде съобразено, а именно: мерки за подобряване
състоянието
на
водоснабдителната
мрежа,
изграждане/доизграждане
на
канализационна мрежа и осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води
от населени места под 2 000 е.ж. и други мерки посочени в Раздел 7, Приложение №7-1
от ПУРБ на ДР.
Водовземането от подземни води за питейно-битови цели се осъществява въз основа на
издадени разрешителни за водовземане, но няма определени и учредени санитарноохранителни зони.
Водовземането от подземни води - новоизградени сондажни съоръжения и естествени
извори, може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен
режим, съгласно чл. 50, ал, 7, т. I и 2 ог ЗВ. Трябва да се извършва собствен мониторинг
на подземни води от подземните води за питейно-битово водоснабдяване.; Планът за
собствен мониторинг на подземни води от всяко водовземно съоръжение, трябва да се
изготви в съответствие е Изискванията на чл. 70 от Наредба №1/31.04.2011г. за
мониторинг на водите й се съгласува с Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен. Необходимо е проектирането, изграждането и учредяването на СОЗ около
водоизточниците
за
питейно-битово
водоснабдяване,
съгласно
Наредба
№3/16,10.2000а.- за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на
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санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване.
•

Почви и поземлен ресурс

Необходимо е в проекта на ОУП и ДЕО да се изяснят предвижданията на плана по
типове устройствени зони и характера на земеползване в тях : описание на конкретни
параметри, площи, включени имоти и т.н.
При разработването на оценката да се вземат предвид приключилите процедури по
промяна предназначението на земеделски земи.
При зонирането на дейности за интензивно животновъдство да се отчете
разположението на зоните, спрямо тези за жилищно застрояване и/или туризъм и отдих
като се вземат предвид и метеорологичните данни за района (розата на ветровете).
В Предварителния проект на ОУП на Община Чупрене и ЕО към него да се направи
анализ и оценка на въздействието на решенията в плана и се предложат мерки за
свеждане до рационалния минимум на негативните въздействия, максимално решаване
на екологичните проблеми на общината за осигуряване на устойчивото й развитие.
•

Биоразнообразие. Защитени територии и Защитени зони

Районът на Община Чупрене се характеризира с относително богато биологично
разнообразие, което се потвърждава от високата степен на наситеност от защитени
територии и зони.
Растителен и животински свят
Флора. В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към два
района на Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински район.
Многообразието на релефа и климатичните условия на района, са причина за
формирането на изключително разнообразни растителни съобщества, като пример в
това отношение е резерват “Чупрене”.
Многообразието на релефа и климатичните условия на района, са причина за
формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Пример в това
отношение е резерватът “Чупрене”, създаден да съхрани най-северното естествено
местообитание на обикновен смърч (Picea abies) в България. В резервата се намира
ценно находище на клек (Pinus mugo), а в буферната зона могат да се видят еталонни
букови гори.
Растителният свят на региона в който попада община Чупрене включва около 1000
вида, като над 60 от тях са редки и застрашени от изчезване. Тук на сравнително малка
територия се срещат почти всички характерни за България типове местообитания. В
същото време на места са се създали уникални условия за формиране на т. нар.
ендемитни видове. Такива български ендемити са: червената скална роза (Sempervivum
erythraeum), йордановата камбанка (Campanula jordanovii), пеперудовиден салеп
(Orchis papilionacea), стефчовата тлъстига (Sedum stefco). Сред най-интересните
Балкански ендемити се открояват: ванеровата симфиандра (Simphyandra wanery),
високата бисерка (Melica altissima) и терциерения реликт - сръбска рамонда (Ramonda
serbica).
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В Старопланинския район са налични добре запазени гори от обикновен смърч (Picea
Abies). По високите част се срещат формации на мизийския бук (Fageta moesiace),
които в по-ниската част на планината се сменя от формациите на горуна (Querceta
dalechampii). В по-ниските части има значителни пространства, заети от смесени гори
на цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). На много места в Предбалкана
естествената растителност е силно разпокъсана от земеделски терени.

Фауната в общината е взаимносвързана с определени екологични предпоставки,
осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. В
зоогеографско отношение, според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов
1994), територията на общината попада в Старопланинския зоогеографски район. В
региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 вида
прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. От бозайниците в Приложенията на
ЗБР са включени видрата (Lutra lutra), вълкът (Canis lupus), кавявата мечка (Ursus
arctos), както и всички видове прилепи.
От влечугите в района се срещат шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) и 6 вида гущери и 7 вида змии.
Земноводните са представени с 11 вида.
Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
Имайки предвид стратегическите цели и определените мерки Проектът за Общ
Устройствен План в Община Чупрене няма да окаже негативно въздействие върху
предмета и целите на опазване на Защитените територии и Защитените зони.
Предвидените в плана устройствени промени ще бъдат съобразени с границите и
разположението на типовете природни обитания и местообитанията на видовете, които
се опазват в защитените зони от мрежата Натура 2000 с цел недопускане на увреждане
на ключови и приоритетни обитания, минимални размери и фрагментация на
засегнатите площи от обитанията, които се опазват и важни за видовете екотони.
Защитените зони и Защитените територии, попадащи в териториалния обхват на ОУП
на община Чупрене са:
Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии на
територията на община Чупрене са:
•

Резерват „Чупрене“

•

ЗМ „Чупренски буки”

•

ЗМ „Миджур”

•

ПЗ „Леви и десни сухи печ”

•

ПЗ „Гардата“

•

ПЗ „Белоградчишки скали“- част

Защитените зони от Екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Територията на община Чупрене попада в границите на 2 защитени зони - по
Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и
Директивата за опазване на дивите птици.
По смисъла на ЗБР ЗЗ, които частично попадат на територията на Община Чупрене са:
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Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан код BG0001040 -покрива
изцяло територията на община Чупрене.
Защитена зона “Западен Балкан”обявена по Директива 79/409 за опазване на дивите
птици, код BG002002 частично е включена в територията на общината е разположена в
границите на община Чупрене в землищата на : с. Чупрене, с. Върбово, с. Горни Лом,
с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средногрив и с. Търговище.
Територията на община Чупрене изцяло попада в границите на защитената зона.
Геостратегическото положение и природните ресурси като потенциал за
развитие Територията на община Чупрене се отличава с висок природен потенциал.
Територията на общината е разположена в екологично чист район без значителни
антропогенни изменения и замърсявания.
Природните дадености и запазеното културно-историческо наследство са възможност
за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за региона отрасъл на
икономиката – селския и екологичния туризъм.
Община Чупрене има добро географско местоположение и природен потенциал за
развитие. Значителен е ресурсът на Общината за развитие на животновъдство и горско
стопанство,. Потенциал за развитие има в развитието на биологичното земеделие.
На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и
целите на ОУП сe извеждат приоритетите за развитие на територията. Анализът на
приоритетите на развитие, залегнали в ОУП, от гледна точка на отношението им към
околната среда, се поставят в проекта на ОУП на община Чупрене.
Реализацията на ОУП ще оказва категорично положително въздействие върху
параметрите на околната среда и здравето на хората в района.
Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в района,
предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата заетост, както и
развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на средата в населените
места по трите компонента – социални, икономически и екологични.
Инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на Община Чупрене, попадащи в
обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях и под разпоредбите на чл.
31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на
защитените зони и могат да бъдат одобрени само след Решение/Становище по
ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване и при съобразяване с изискванията и мерките.
Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с обектите в
ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при строителство), се
свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и респективно без противоречие
с приетите режими на опазване в защитените зони и защитените територии.
В ОУП - Предварителен Проект да не се предвиждат дейности и обекти, които да
оказват значимо негативно въздействие върху разположени в община Чупрене ЗЗ. В ЕО
да се предвидят мерки, за да не се допуска отрицателно въздействия върху ЗЗ.
За инвестиционните предложения, предвидени в проекта на ОУП - Окончателен
вариант, ще бъдат изготвени прединвестиционни проучвания. На този етап за всяко
инвестиционно намерение ще бъде изготвяно и внасяно, в зависимост от
местоположението му в РИОСВ-Монтана, Уведомление за инвестиционно
предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
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оценка на въздействието върху околната среда и уведомление по чл. 10 от Наредбата за
оценка за съвместимост. След провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и
ОС, при реализиране на съответното инвестиционно предложение ще бъдат спазвани и
изпълнявани заложените в съответните Решения на РИОСВ-Монтана мерки и условия.
В ОУП се предлагат мерки за реализация на съвременни инфраструктурни
инвестиционни проекти в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект в цялата
територия на Общината. Не се очаква обектите да оказват негативно въздействие
върху предмета и целите на Защитените зони по Натура 2000, защитените територии и
обекти, тъй като за биологичните видове важен фактор е поддържането на водите в
добро състояние, което определя и значимото позитивно въздействие върху предмета и
целите на опазване на зоните.
•

Шумово замърсяване

Емитери на шум са транспортният шум в населените места, разположени в близост до
пътните участъци с по-натоварен трафик. Завишава се шумовото натоварване предимно
при извършване на строителни работи. Дял в акустичния режим заема и шума
генериран от промишлени предприятия, но се предприемат мерки за обезшумяване на
производствата и съоръженията. При изпълнение на предложени мерки шумовото
натоварване може да се сведе до нормативно изискваното.
•

Управление на отпадъците

Образуваните битови отпадъци в община Чупрене се извозват до РДБО в с. Жеглица за
депониране на генерираните отпадъци на територията на общините: Белоградчик,
Брегово, Бойница, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и
Чупрене.
Необходимо е в ОУП на Община Чупрене и ДЕО да се обърне специално внимание при
определяне на нови или съществуващи за производствени дейности зони, където би
могло да се разрешава извършването на дейности с отпадъци, в т.ч.
третиране/обезвреждане на ОЧЦМ, ИУЕЕ, НУБА. ИУМПС и др. опасни отпадъци,
както и управление на формираните количества строителни отпадъци на територията
на общината;
Да се извърша анализ по отношение на управлението на отпадъци от селското
стопанство (животновъдство и растениевъдство) и необходимост от устройствено
планиране на площи за третиране, в т.ч. компостиране на биоразградими отпадъци;
В Проекта на ОУП на Община Чупренеи ДЕО към него да се предвидят мерки за
миниминизиране на отпадъците, максимално предаването им за рециклиране,
ефективно управление на генерираните в Общината отпадъци за да се сведи до
минимум негативното им въздействие върху околната среда и предотвратяване
създаването на условия за здравен риск за населението в района.
•

Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения

Районът се обслужва от РИОСВ-Монтана за определяне състоянието на територията на
община Чупрене по отношение на евентуално радиационно замърсяване в нея. Не са
постъпили сигнали за радиационно замърсяване. В общините, включени в обособената
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територия няма производствени и други дейности, източници на радиационно
замърсяване.
•

Ландшафт

По отношение на структурата на ландшафтите в територията на общината може да се
обобщи, че в резултат на многогодишната антропогенизация на района и корекции на
релефа, част от компонентите на околната среда са променени, ограничени или
унищожени. Естествените ландшафти са заменени от нови категории ландшафти като:
селищни инфраструктури, комуникационни трасета и антропогенни натрупвания.
В ДЕО да се направи анализ и оценка на съществуващата структура и състояние на
съществуващите ландшафти на територията на общината и , реализация на мерки за
свеждане до възможния минимум промяната на естествените ландшафти.
•

Културно и историческо наследство

Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство.
Културното наследство в общината, но и народните традиции и културните обичаи са
нематериалния ресурс, който може да задържи посетителите в общината и да повиши
нейната атрактивност и качеството на културния туристически продукт.
Културното наследство е фактор, изграждащ позитивни партньорства между местните
общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на
традиционните дейности, носещи идентичността на региона (културното и природно
наследство, историческата памет) и социално-икономически дейности в новите
урбанизираните територии.
Необходимо е разглеждането на развитата културна индустрия като двигател на
икономиката на община Чупренеи възможност за балансирано и устойчиво развитие.
Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите, както и до каква степен
те позволяват възстановяване на оригиналните или организиране на нови функции.
Така също следва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел
включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система
Като цяло е необходимо да се създадат и прилагат специфични правила и нормативи
към ОУПО Чупрене за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности,
характерния облик на селищната структура и идентичността на общината и региона.
В ОУП и ЕО е необходимо да се предвидят мерки за опазване на културно наследство в
Община Чупрене .
•

Население и човешко здраве

Реализацията на Проекта на ОУП на община Чупренеще реши редица екологични
проблеми на Общината, които към момента са предпоставка за създаване условия за
здравен риск за населението в района:
•

Липсата на канализация в голяма част от населените места в общината,
заустването към момента на непречистени отпадъчни води във водните,
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др. създават условия за екологичен
и здравен риск.
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•

С реализацията на обектите, предвидени в инвестиционната програма на ВиК
„Видин” (осигуряване достатъчно количество качествена вода за населението,
намаляване загубите във водопроводната мрежа, изграждане на липсващата
канализация в населените места и др), ще се предотврати създаването на
ситуации за възникване на здравен риск за населението в общината.

В ОУП и ДЕО към него да се предложат мерки, реализацията на които да са сигурна
гаранция за осигуряване на високо качество на жизнена и околна среда, като се
гарантира недопускане на ситуации за създаване на риск за здравето на населението и
екологичен риск за околната среда.
4. ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ОБХВАТА
ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА

И

СЪДЪРЖАНИЕТО

НА

Целта на екологичната оценка е да осигури добро качество на проекта, предложение на
мерки, осигуряващи спазване на всички изисквания на действащото законодателство.
Екологичната оценка на Проекта на Общ Устройствен план в Община Чупрене се
извършва от екип от независими лицензирани експерти.
Предложеният обхват за съдържание на Екпологичната оценка е необходимо да
отговаря на следните изисквания:
•

Информация по чл.86,ал.3 на ЗООС.

•

Анализ на възможните значителни въздействия върху околната среда,
включително компонентите и факторите, които й въздействат.по чл.4 и чл.5 от
ЗООС и връзките между тях, от предвидените Плана дейности. При оценката на
въздействие обръщане на специално внимание на възможно засягане на
защитените територии по Закона за защитените територии, природни
местообитания по Прил.№ 1 на Закона за биологичното' разнообразие* както и
потенциално засегнати места на Националната мрежа.

•

Да се разгледа евентуално развитие на компонентите и факторите на
околнатасреда без прилагане на Проект за изменение на ОУП на Община
Чупрене.

•

Да се формулират заключения за съответствието на предложените мерки и
дейности с целите на Националната стратегия по околна среда и осигуряване
устойчиво развитие на територията.

•

Да се посочат връзките и прилагане на целите на Оперативна програма Околна
среда Областна стратегия за развитие на Област Видин; Стратегия за развитие
на Община Чупрене и др.

•

Да се посочат мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осьществяването
на проекта.
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•

Да се предложат конкретни мерки за-наблюдение и контрол при прилагане на
Проекта на ОУП на Община Чупрене и схема за съвместяване на тези мерки с
общия мониторингна изпълнението му.

•

При. изготвянето на екологичната оценка да се разработи обстойно и подробно
информацията, съгласно становището на РИОСВ Монтана, относно плановото
Задание на ОУП на Община Чупрене.

При извършване на екологичната оценка да се използват методите, посочени в
"Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България", София 2002,
нзготвено по проект - Практическо приложение на екологична оценка на планове и
програми в България (http://www.moew.government.bg, ключова тема "Превантивна
дейност").
Да се ползват указания и методики на Европейската комисия за екологична оценка,
публикувани
на
Интернет-страницата
на
Комисията
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm).
Наличие на изискване за обществено обсъждане на ОУП на Община Чупрене
Мястото и началният час за обществено обсъждане на ОУП на Община Чупрене ЕО се
обявяват в ежедневника и на електронната страница на Община Чупрене и РИОСВ
Монтана. Протоколите и писмените становища се прилагат към документите при
внасянето им за одобрение .
Докладът за екологична оценка на Общ устройствен план на община Чупрене се
изготвя съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от Закона за опазване на
околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми Целта на Доклада е да отчете екологичните проблеми на найранен етап на вземане на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните
последствия от предложения план по - прозрачен посредством консултации и участие
на широката общественост. На база на резултатите, получени при разработването на
Доклада за ЕО се правят съответните препоръки, които е необходимо да се вземат
предвид при неговото последващо реализиране.
По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ОУП
на Община Чупрене попада в обхвата 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
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр.12/2016 г.) и подлежи на
процедура по оценка за съвместимостта му с предмета ицелите на опазване на
защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР(ДВ.бр.77/2002
г.изм. и доп.ДВ.бр.66/2013 г.)
Извършва се проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС
за установяване допустимостта на ОУП на Община Чупрене при съобразяване на
произтичащите от него дейности с режимите на защитените територии, определени от
Закона за защитените територии (ДВ.бр.133/1998г. изм. и доп.бр.66/2013 г.)и
заповедите за обявяването им, както и с режимите на защитените зони, определени със
заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и при спазване на
разпоредбите в Закона за водите при дейности във водни обекти.
След направен преглед на представената информация по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за ОС, преценката на компетентния орган от РИОСВ Монтана дава
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становището за вероятността ОУП да окаже или да не окаже значително
отрицателно въздействие върху горецитираните защитени зони и представи мотивите
за това становище.
След представянето на информация по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
ОСКомпетентният орган РИОСВ Монтана ще определи необходимостта от изготвяне
на оценка на съвместимост на ОУП на Община Чупрене с предмета и целите на
Защитените зони.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Предложение на Съдържанието на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен
план на Община Чупрене.
Въведение
Информация за възложителя на плана
1. Основни цели на плана и връзка с други планове и програми
1.1 Основания за разработване на ОУП на Община Чупрене
1.2 Обща характеристика на ОУП на Община Чупрене
1.3. Връзка на плана с други планове, програми и декларирани инвестиционни
намерения
2. Текущо състояние на компонентите и факторите на околната среда, културноисторическо наследство и тяхното евентуални развитие без прилагането на
плана
2.1. Текущо състояние на компонентите на околната среда и културно-историческо
наследство
2.1.1. Атмосферен въздух.
2.1.2. Земни недра. Геоложка среда
2.1.3. Води:
2.1.3.1. Повърхностни води
2.1.3.2. Подземни води.
2.1.4. Земи, почви и земеползване.
2.1.5. Биоразнообразие. Защитени територии. Защитени зони по Натура 2000
2.1.6. Ландшафт
2.1.7. Културно-историческо наследство
2.1.8.

Отпадъци

2.1.9. Опасни вещества
2.1.10. Вредни физични фактори – шум, вибрации, лъчения и други
2.1.11. Природен и антропогенен риск и сигурност на обитаване на територията
на общината
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2.1.12. Здравно-хигиенни условия на средата
2.2. Евентуално развитие на компонентите на околната среда и факторите, влияещи
върху околната среда без прилагането на плана
3. Характеристики на околната среда за територии, които могат значително да
бъдат засегнати.
Ще се анализират възможните значителни въздействия върху околната среда от
предвидените в Плана обекти за изграждане, включително върху компонентите и
факторите по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС и връзките между тях.
4. Съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към
включително отнасящи се до райони с особено екологично значение:

плана,

5. Цели за опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към плана и начинът по който тези цели са взети под
внимание при изготвяне на плана
5.1. Цели за опазване на околната среда на национално и международно равнище
5.2. Цели за опазване на околната среда, взети под внимание при изготвяне на плана
6. Възможни значителни въздействия върху околната среда, по компоненти и
фактори, културно-историческото наследство и връзката между тях
6.1. Атмосферен въздух
6.2. Земни недра. Характеристиката на инженерно-геоложките условия да отчете
евентуалните проблеми със строителството
6.3. Води
6.3.1. Подземни води.
6.3.4. Повърхностни води.
6.4. Почви. Земи и земеползване
6.5. Биологично разнообразие. Защитени територии и защитени зони.
6.6. Ландшафт
При анализа на ландшафта да се направи оценка и прогноза за състоянието на
ландшафта, промените в неговата структура и функционално предназначение в
резултат от увеличаване на антропогенното влияние.
6.7. Културно-историческо наследство
Да се оцени евентуално засягане на обекти на културно-историческото наследство при
реализацията на плана.
6.8. Отпадъци
Да бъдат разгледани равностойно алтернативите за третиране на отпадъците като се
опишат, анализират и оценят предполагаемите въздействия по отношение на
урбанизираната среда и прилежащите територии.
6.9. Опасни вещества
6.10. Шум и вредни физични фактори
6.11. Здравно хигиенни условия на средата
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6.12. Материални активи
7. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на
плана върху околната среда. Индикатори и необходими мерки във връзка с
наблюдението по време на изпълнението на плана
Ще се предложат конкретни мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана,
в т.ч. срокове, отговорници, санкции
8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи.
Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на средата без
прилагането на плана.
Да се характеризират възможните начини за постигане на целите на плана и да се
мотивира избора на алтернатива.
9.

Методи за оценка и прогноза въздействието върху околната среда Списък
с източниците на информация за използуваните методи за оценка и
прогноза въздействието върху околната среда

10. Нетехническо резюме на екологичната оценка
11. Списък с лицензираните експерти, изготвили Екологичната оценка; Копия от
лицензи и декларации
12. Справка за проведените консултации и за изразените при консултациите
мнения и предложения
13. Заключение, констатации и препоръки към плана
14. Приложения към ДЕО - картен или друг актуален графичен материал на засегната
територия, таблици, схеми, снимки и други материали – по преценка на
възложителя
14.1. Картен и друг графичен материал на засегнатата територия
14.2. Копия от съгласувателни писма и документи
14.3. Копия на предоставените становища и препоръки взети в предвид при
изготвянето на съдържанието и обхвата на Доклада за ЕО.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАДАНИЕТО
1. Опорен план на ОУП на Община Чупрене
2. Указания на РИОСВ – Монтана, писмо КО РИОСВ-Монтана
3. Задание за изготвяне на ОУП и приложенията към него
4. Писма и др. документи.
•

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

В съответствие с нормативни изисквания за екологична оценка в България,
хармонизирани с Европейската законодателна рамка (Директива 2001/42/35EC)при
изготвянето на екологична оценка ще се спазват изискванията за консултации и
обществена информираност. В тази връзка се предвиждат консултации със
заинтересованите или засегнати от плана страни, включително обществеността за целия
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период на изготвяне на екологичната оценка. Подробна информация за предвидените
консултации в процеса на изготвяне на ОУП на Община Чупрене е представена в
документа Схема за провеждане на консултации на ОУП на Община Чупрене Област
Видин (Схема за консултации).
Документът съдържа :
•

описание на нормативната рамка за провеждане на консултации в процедурата
по ЕО;

•

подробно описание на консултациите според етапа в процедурата по
екологична оценка, включително консултациите свързани с оценката за
съвместимост, предвид провеждането на ОС чрез процедурата по ЕО;

•

идентифициране на страните и лицата, засегнати или заинтересовани от
осъществяването на ОУП на Община Чупрене;

•

описание на формата за провеждане на консултациите

•

описание на съвместяването на етапите на процедурата по екологична оценка
и изготвянето на проекта за ОУП на Община Чупрене
Във връзка с етапа на изготвяне на Задание за определяне на обхват и съдържание на
доклада за екологична оценка и по реда на Чл. 19а, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програмисе
предвиждат следните консултации (Таблица 4):
Таблица №4 Консултации на етап Задание за определяне на обхват и съдържание
на доклада за екологична оценка
No. Заинтересована страна

Форма
консултация

Адрес

на

гр. Монтана 3400
РИОСВ Монтана – компетентен
Изпращане
на
ул.
"Юлиус
Ирасек"
4,
ПК
орган по околна среда и води
Задание за обхват и
55, етаж 3
съдържание на ДЕО
Директор: Деница Славкова
тел./факс
096/300
960
Технически
сътрудник:
тел./факс
096/300 961 www.riosvmontana.com

1

2

3

РЗИ,
област
Видин
специализиранорган във връзка с
оценкатаназдравнохигиеннитеаспектинаоколнатасреда
и рисказачовешкотоздраве
Басейнова дирекция
район, Плевен

гр.

Видин

3700 Изпращане
на
Задание за обхват и
съдържание на ДЕО

ул. "Цар Симеон Велики" №
76. Телефон: 094 601700; 094
601695; Факс: 094 601697. email: director@riokoz-vidin.net.

Дунавски ул. "Чаталджа" № 60 п.к Изпращане
на
1237
Задание за обхват и
гр.
Плевен
–
5800 съдържание на ДЕО
тел:064/885100
e-mail:dunavbd@bddr.org
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4

Регионална дирекция по горите Гр.
Берковица
ул. Изпращане
на
/ГДГ Берковица към Изпълнителна "Митрополит Кирил" № 13 Задание за обхват и
агенция по горите(ИАГ)
тел:
0953/80300;
fax съдържание на ДЕО
0953/80300;
e-mail: rugberkovitca@iag.bg
РИМ Видин

3700 Изпращане
на
Задание за обхват и
съдържание на ДЕО

Национален
институт
за ул.”Лъчезар Станчев“ No. 7 Изпращане
на
недвижимото културно наследство София
1125 Задание за обхват и
(НИНКН)
тел:
02/4484811 съдържание на ДЕО
Е-mail: ninkn-sof@ninkn.bg
http://ninkn.bg/contacts
Население на Община Чупрене

7

Видин

ул. "Цар Симеон Велики" №
13. Телефон: 094 601710; 094
601709;
http//museumvidin.domino.bg

5

6

гр.

3950
с.
Чупрене, Община
Чупрене, обл. Видин; ул. “Асен
Балкански” № 55
Тел.:09327/2580
Факс:09327/2402
mail:ob_chuprene@abv.bg

Публикуване
на
Задание за обхват и
съдържание
на
сайта
на
еВъзложителя:

За целите на тези консултации и в съответствие с нормативните изисквания настоящото
Задание за обхват и съдържание на екологичната оценкасе предоставят на
заинтересованите страни и обществеността за коментар и становище катосе посочва
срок за изразяване на становища.
Заданието за обхват на доклада за екологична оценка на ОУП и Схемата за провеждане
на консултации се публикуватза обществен достъп и изразяване на становища и на
интернетстраницата на община Чупрене.
Получените в срок становища, мнения, бележки и препоръки по съдържанието и
обхвата на ЕО се взимат в предвид при изготвяне на Доклада заекологична оценка след
съгласуване с Възложителя община Чупрене. Заданието за обхват и съдържание на
еколгичната оценка се преработва в съответствие с направените и приети коментари и
препоръки.

34

