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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Общият устройствен план на община Чупрене се изработва в съответствие с чл. 116а, 

на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ. Обемът и съдържанието на ОУПО са съобразени с 

Наредбата по чл.117 от ЗУТ - Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове - чл. 15-19 , съгласно Плановото задание за изготвяне на ОУП на 

Община Чупрене и с поставените изисквания към него на РИОСВ Монтана .   

 

С ОУП на Община Чупрене се определят: 

1) общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части; 

 

2) местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 

територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за 

възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

 

3) режимът на тяхното устройство, който включва най-общи цели, мерки и изисквания 

за опазването им, използване, изграждане и развитие;  

4) разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение;  

5) териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;  

6) териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 

естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно 

ЗУТ чл. 10, ал. 3.  

 

Съгласно плановото задание текстовите материали на Предварителния проект в частта 

им с анализ на съществуващото положение (диагноза) съдържат актуализирани данни 

по разделите на чл. 18 ал. 2 от Наредба №8 и раздел на характеристиките на обектите на 

туризмa. Като освен разделите по чл. 18 ал. 3 от Наредба №8 и раздел за опазване на 

териториите, ще включват и обектите на туристическия ресурс. 

 

Графични материали на предварителния проект следва да съдържат:  

1) Опорен план на община Чупрене в М 1:25 000, изработен върху топографска карта, с 

отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 от ЗУТ; 

2) Общ устройствен план на община Чупрене в мащаба на опорния план, който 

отразява бъдещото развитие и устройството на териториите; 

3) Схеми за транспортната мрежа и обслужващата я инфраструктура; Отделни схеми и 

комбинирана схема на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;   

4) Специализирана схема на недвижимото културно наследство – отразяваща 

териториите, включващи груповите и единични културни ценности, войнишки 

паметници, археологически и исторически обекти.  

 

Плановото задание изисква Окончателният проект на ОУП на община Чупрене да се 

изготви въз основа на предварителния, с корекции и допълнения съобразно 

становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, 
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контролните органи, решенията на експертните съвети и обществените обсъждания. 

Екологичната оценка е част от устройствения план (чл.125, ал.7 ЗУТ).  

 

Провеждането на консултации за екологичната оценка (ЕО) и отразяване на 

резултатите от тях се извършва съгласно изискванията на чл. 19 на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ 

бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12.02. 2016 г.).  

Възложителят – община Чупрене, организира консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

ОУП през различните фази на подготовката и реализирането му, съответно на ЕО. 

Консултациите се провеждат по схема, разработена от Възложителя, която включва и 

информация за начина на съвместяване процеса на планиране и основните етапи на ЕО, 

в т.ч. за взаимодействие на екипите по разработване на проекта за ОУП и на доклада за 

ЕО. 

 

Схемата се консултира с компетентния орган – Директора на РИОСВ - Монтана. В 

схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации и 

общественото обсъждане.  

 

Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват 

и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния 

административен акт, с който планът се одобрява 

 

Общинските общи устройствени планове са по прил.1 на ЗООС и е задължително 

изготвяне на ЕО. Компетентен орган за даване на решение по ЕО за реализация на ОУП 

на Община Чупрене е РИОСВ – Монтана. Необходимо е  РИОСВ да се произнесе  и за 

необходимостта от изготвяне на Доклад за оценка за съвместимост (ОС), съгласно 

което по отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 на 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 (Наредба за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., 

изм. и доп.) и необходимостта от процедура по оценка на съвместимостта с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (процедура по ОС), която съгласно чл. 36 се 

извършва чрез процедурата по ЕО. 

ОУП е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с: 

• режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;  

• режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл 12, ал. 6 от Закона 

за биологичното разнообразие. 

 

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ТЯХ 

Консултациите по време на процедурата по ЕО се провеждат по схема, разработена от 

Възложителя – община Чупрене, която се консултира с компетентния орган –РИОСВ - 

Монтана. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации 

и на общественото обсъждане. Консултациите с обществеността, заинтересуваните 

органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на 

нормативния или индивидуалния административен акт, с който проектът се одобрява.  
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Съгласно нормативните изисквания за извършване на процедурата по ЕО, Община 

Чупрене, в качеството си на Възложител на ОУП трябва да изготви схема за 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, 

които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на предвижданията на плана 

през различните фази на подготовката му, съответно и на ЕО, съобразено с глава 

четвърта от Наредбата за ЕО.  

 

В схемата са включени: 

• Задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по Заданието 

за определяне на обхвата на оценката с РИОСВ – Монтана (на основание чл. 19a т. 1 от 

Наредбата за ЕО), РЗИ – област Видин (относно съдържанието и обхвата на оценката 

на здравно-хигиенните аспекти на околната среда на основание чл. 19а, т. 2 от 

Hapедбата за ЕО) 

• Консултации с други специализирани ведомства, например Басейнова 

дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Изпълнителна 

агенция по горите, Областна дирекция „Земеделие” – област Монтана (на основание чл. 

19а, т. 3 от Наредбата за ЕО), НИНКН - Национален институт за недвижимото културно 

наследство, РИМ Видин и др. 

• Консултации по ЕО и ОУП са по реда, определен с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата 

за ЕО; 

Изпълнителите на ЕО и на ОУП ще бъдат изцяло привлечени по време на 

провеждането на консултациите.  

Повдигнати въпроси ще бъдат разисквани, дадени становища и направени препоръки 

ще бъдат взети предвид при изготвяне на ЕО и респективно при изработване на проекта 

за Общ устройствен план на Община Чупрене в окончателния му вариант. 

 

2.1. Вид на консултациите 
По време на разработването на доклада за ЕО, като екологична част към ОУП на 

община Чупрене, ще бъдат проведени консултации с компетентния орган – РИОСВ - 

Монтана различни институции, неправителствени организации, физически и 

юридически лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на плана. 

 

Провежданите консултации ще бъдат формални и неформални, като ще включват: 

• Формални консултации - те ще бъдат извършени чрез: 

- официални писма (на хартиен, електронен носител или чрез електронна 

поща), публикации в средствата за масово осведомяване и в интернет 

страницата на Възложителя – община Чупрене; 

- официални писма и публикации в печата и в интернет страницата на 

общината за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и 

трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУП на община 

Чупрене през различните фази на разработването на ЕО и ОУП; 

• Неформални консултации – проведени чрез: 

- неформални срещи между експертите, изготвящи доклада по 

екологичната оценка с представители на община Чупрене, представители на 

компетентния орган – Директора на РИОСВ – Монтана, РЗИ – област 

Видин, БДДР – Плевен, РУГ Берковица,  Областна дирекция „Земеделие”, 

НИНКН - Национален институт за недвижимото културно наследство, РИМ 

Видин и др. .
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2.2. Обхват на консултациите 
Съобразно гл.4 от Наредбата за ЕО се предвиждат следните задължителни консултации  

в процеса на изготвяне на ЕО, в това число по предложеното Задание за определяне 

обхвата и съдържанието на екологичната оценка с :  

- Kомпетентния орган  за вземане на решение, относно реализацията на ОУП - 

РИОСВ – Монтана 

- РЗИ – област Видин 

- Други специализирани ведомства – Басейнова дирекция за управление на водите 

ДР – Плевен, РУГ Берковица , ОД „Земеделие” – област Видин, НИНКН - 

Национален институт за недвижимото културно наследство. 

 

Консултациите по изготвения доклад за ЕО на ОУП включват: 
1. Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа: 

• Информацията за ОУП по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и 

прилагащите плана органи; 

• Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за ОУП, доклада за ЕО с 

всички приложения и материалите към тях; 

• Срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след 

публикуването на съобщението и осигуряване на достъп за запознаване с проекта за 

ОУП, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към тях; 

• Начин на изразяване на становище, което не може да бъде само чрез интернет или 

други електронни средства. 

 

Осигуряване на: 

• достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по 

доклада за ЕО, с проекта на ОУП и с нагледните материали по всяка от оценяваните 

алтернативи; 

• експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да 

предоставя допълнителни устни разяснения на място; 

• приемането на изразените в срок становища. 

 

Възложителят – община Чупрене, провежда консултации по доклада за ЕО на ОУПО на 

Община Чупрене и с компетентния  орган по чл. 4 – Директора на  РИОСВ  Монтана и 

със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1 – РЗИ – област Видин, като 

им предоставя документацията за становище.  

Съобщението за провеждане на консултации се разпространява чрез страницата на 

Възложителя /община Чупрене/ в интернет и по друг общодостъпен начин. 

Съобщението се предоставя на компетентния орган по чл. 4 – Директора на РИОСВ 

Монтана, за сведение и публикуване на интернет страницата му. 

 

2.3. Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО 
Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за 

проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, 

както и за начина на отразяването им. В справката община Чупрене - възложител на 

доклада за ЕО и експертите описват приетите или неприети бележки, препоръки или 

предложения и прилагат съставените за резултатите от консултациите документи 

(протоколи, становища, анкети др.)  
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2.4. Обществено обсъждане на доклада за ЕО 
Обществено обсъждане на доклада за ЕО на ОУП е задължително, съгласно Наредбата 

за ЕО. Общественото обсъждане се съобразява със следните минимални изисквания за 

организирането и провеждането му, съгласно Наредбата за ЕО:  

1. Възложителят – община Чупрене, уведомява писмено компетентния орган – РИОСВ 

Монтана, както и органите, участвали в консултациите, за мястото, датата и часа за 

провеждане на срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния 

достъп и срока за запознаване с проекта за ОУП, доклада за ЕО с всички приложения и 

материалите към тях, които са съобразени с консултациите; 

2. Община Чупрене уведомява писмено лицата, представили становище, и по своя 

преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за 

обществено обсъждане; 

3. Срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на 

консултациите по доклада за ЕО и се ръководи от възложителя или от упълномощено 

от него длъжностно лице; 

4. Община Чупрене осигурява присъствието на срещата на представител на 

проектантския колектив на ОУП, на ръководителя и на независимите експерти, 

изготвящи ЕО, които запознават накратко присъстващите с ОУП и съответно с 

резултатите от извършената ЕО; 

5. За общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от Възложителя – 

община Чупрене; протоколът се подписва от представителя на възложителя и от 

протоколиста и към него се прилагат писмените становища, предоставени 

предварително или по време на обсъждането; 

6. Лицето, което води протокола, предоставя материалите с резултатите от 

общественото обсъждане в 3-дневен срок на възложителя – община Чупрене. 

 

3. СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ЕТАПИТЕ/ФАЗИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОУП 
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ С ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ ЕТАПИ НА ЕО 

Съгласно Наредбата за ЕО, консултациите се провеждат по схема, разработена от 

възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на 

планиране и основните етапи на ЕО.  

В Таблица 1 е показана Схема за провеждане на консултации и фазите за изработване 

на ЕО на ОУП на община Чупрене. 

 

Таблица 1 Схема за провеждане на консултации и фази за изработване на ЕО на ОУП 

на община Чупрене 

Фази за провеждане на процедурата 
по ЕО 

Фази за изработване на ОУП 

І. Извършване на предварителна 
екологична оценка 
- Преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка от 

компетентния орган по околна среда 

 

Съгл.ЗООС ОУПО подлежат на 

задължителна ЕО. 

 

 

I . Предпроектни проучвания - Задание за 

изработване на ОУП на община Чупрене и 

Опорен план 

1. Възлагане на изработване на 

планово задание съгласно ЗОП 

2. Съгласуване на плановото задание с 

РИОСВ – Монтана преценяване 

необходимостта от ЕО. 

3. Съгласуване на плановото задание с 

РУГ и МК – НИНКН 

Отразяване на корекциите и 

допълненията към плановото задание за 
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ОУП на община Чупрене . 

ІІ. Извършване на екологична оценка, 
като екологична част към ОУП на 
община Чупрене. 
 

- Подбор на изпълнител на екологична 

част /екологична оценка/ към ОУП на 

община Чупрене – колектив от 

независими експерти, които отговарят на 

изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и 

ал. 9 от ЗООС. въз основа на ЗОП 

- Възлагане на ЕО – екологична част към 

ОУП на община Чупрене  

Изготвяне на Задание за обхват и 

съдържание на екологичната оценка 

от Възложителя и консултанския 

колектив. 

 

Изготвяне на схема за провеждане на 

консултации и задание за обхват и 

съдържание на екологичната оценка; 

 

Провеждане на консултации по чл.19 и 

19 а от Наредбата за ЕО  за становища и 

препоръки относно схемата за 

провеждане на консултации и Задание 
за обхват и съдържание на 
екологичната оценка с 

идентифицираните заинтересовани 

органи, обществеността, и трети лица, 

които могат да бъдат засегнати от ОУП. 

Внасяне на заданието за обхват и 

съдържание на екологичната оценка и 

схема за провеждане на консултации с 

РИОСВ – Чупрене  /едновременно се 

внася и уведомлението по чл. 10, ал. 1 и 

ал. 2 от Наредбата за ОС за да се даде 

становище от РИОСВ/, РЗИ – област 

Видин, БДУВДР – Плевен, ИАГ, ОД 

„Земеделие”, РУГ – Берковица и др. за 

провеждане на консултации по чл. 19а от 

Наредбата за ЕО.  

РИОСВ - даване на становище за 

изготвяне на ДОСВ като отделен доклад 

към Екологичната оценка (при доказана 

необходимост) 

Изготвяне на ДОСВ на ОУП на 
Община Чупрене като самостоятелен 
доклад при изискване от 
компетентния орган ДОСВ. 

II. Двуфазно изработване на ОУП на 

община Чупрене, в съответствие с чл. 17, 

ал. 2 от Наредба № 8 и ЗУТ  

 

Фаза – Предварителен проект 
1. Подбор на проектански колектив – 

изпълнител на ОУП на община 

Чупрене въз основа на ЗОП 

2. Възлагане на ОУП на община 

Чупрене Изработване на 

Предварителен проект с детайл на 

общински център. Обхват и 

съдържание съгласно изискванията 

на Наредба № 7 и Наредба № 8 

 

3. Съгласуване с ОЕСУТ, който се 

произнася по предложеното 

решение, на чиято основа да се 

разработи Окончателен проект на 

ОУП на община Чупрене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В ЕО и ОУП се вземат предвид 

становищата и препоръките на РИОСВ и 

др. заинтересовани лица и институции. 
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Даване на становище на компетентния 

орган РИОСВ Монтана и препоръки към 

ОУП на Община Чупрене. 

Получаване на положително становище 

от компетентния орган за ДОСВ. 

 

Изготвяне на ДЕО на ОУП на Община 
Чупрене  

Консултации по чл.20 от Наредбата за 

ЕО по Доклада за ЕО и ОУП:  

– С компетентния орган за даване 

на решение РИОСВ – дават се 

становище, препоръки и изисквания към 

ДЕО. Съгласуване от Възложителя – 

община Чупрене на мерки по 

наблюдение и контрол при прилагането 

на ОУПО - чл.20, ал.8 от Наредбата за 

ЕО. 
– С БДДР, РЗИ, РУГ, Земеделие и 

гори и др. заинтересовани лица и 

институции, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Провеждат се консултации с РИОСВ, 

БДДР, РЗИ, РУГ, Земеделие и гори и др. 

заинтересовани лица и институции за 

предложения и препоръки за приемане на 

Окончателния  проект на ОУП.  

Отразяване на резултатите от направените 

консултации в ОУП на община Чупрене 

Организиране и провеждане на 
обществено обсъждане на доклада за 
ЕО, и ОУПО  по чл.21 от Наредбата за 
ЕО. 

Участие на изпълнителите на ДЕО и ДОСВ 

и ОУП в подготовката и провеждане на 

Общественото обсъждане на ДЕО на 

Община Чупрене  

Внасяне на искане за издаване на 
Становище за ЕО в РИОСВ Монтана 
по чл.23  
1, Проверка от експертите в РИОСВ 

Монтана за пълнотата на представената 

документация - чл. 23, ал.4 от Наредбата 

за ЕО. 

 

2. Насрочване на заседание на ЕЕС при 

РИОСВ Монтана и издаване на Заповед 

за провеждане на заседанието, 

предоставяне на Проект на Становище 

на ЕО. 

3. Участие в заседание на ЕЕС при 

РИОСВ . Презентация на ОУП, ДЕО и 

ДОСВ  на Община Чупрене.  

 

Издаване на Становище по ЕО от 

РИОСВ Монтана 

 

 

 

 

Подпомагане на възложителя – община 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на изпълнителите на ДЕО и ДОСВ 

и ОУП в заседание на ЕЕС при РИОСВ 

Монтана 

 

 

 

 

 

 

Получаване положително становище по ЕО 

от РИОСВ Монтана  

Отразяване на забележки ,препоръки и 

корекции и финализиране на ОУП на 

община Чупрене - окончателен проект. 
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Чупрене, за изготвяне на обобщена 

справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО.  

 Организиране и провеждане на обществено 

обсъждане на Окончателния проект на 

ОУП на община Чупрене, съгласно чл. 127, 

ал.1 ЗУТ. 

 

 Съгласуване от възложителя на 

Окончателен проект на ОУП на община 

Чупрене със заинтересованите 

териториални и централни администрации, 

специализираните контролни органи и 

експлотационните дружества 

 

Приемане на Окончателения проект  на 

ОУП на община Чупрене, от ОЕСУТ 

Изготвяне на доклад от кмета на общината 

и одобряване от Общински съвет на ОУП 

на община Чупрене. 

6. Обнародване на влязлото в сила решение 

ва Общински съвет в „ДВ” 

ІІІ. Мерки по наблюдение и контрол на 

въздействието на ОУП на община 

Чупрене върху околната среда; 

 

 

Изработване на програмни и нормативни 

документи съгласно изискванията на 

екологичната част /ЕО/ за опазване на 

околната среда и биологичното 

разнообразие при прилагането на ОУП 

на община Чупрене  

III. Правила и нормативи за прилагане на 

ОУП на община Чупрене, в съответствие с 

Наредба № 7, във връзка с чл. 104, ал. 

2ЗУТ  

 

Изработване на програмни и нормативни 

документи за прилагането на ОУП на 

община Чупрене. 

 
 

4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
ОРГАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ 
ОУП, С КОИТО ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИТЕ 
 

        ОУП на община Чупрене е план с общински обхват и значение, поради което като 

засегнати могат да бъдат идентифицирани както цялото население на общината, 

предприятия на територията, така и всички ведомства и органи на изпълнителната 

власт разположени и отговарящи за нейната територия.   

         В територията на община Чупрене са разположени защитени територии за 

опазване на културното наследство, поради което като заинтересовани страни при 

изработването на ОУП се включва и Министерство на културата – НИНКН и се 

съгласува плановото задание за изработване на плана.  

        Като заинтересовани органи в процеса на екологична оценка, като екологична част 

към ОУП на община Чупрене, освен компетентния орган – РИОСВ Монтана, се 

идентифицират и следните: 

• Басейновите дирекции за управление на водите Дунавски  район с център Плевен; 
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• РЗИ – област Видин; 

• РУГ Берковица към Изпълнителна агенция на горите; 

• Областна дирекция „Земеделие” – област Видин; 

• НИНКН - Национален институт за недвижимото културно наследство,  

5. ОПИСАНИЕ НА ЕТАПИТЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ, 
НАЧИНА ИМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ТЯХ В ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

В Таблица 2 са описани консултациите в процеса на изготвяне на доклада за 

екологична оценка  

 

Таблица 2 Консултации в процеса на изготвяне на Доклада за екологична оценка – 

екологична част към ОУП на община Чупрене;  

 

Етап на 
консултациите в 

процеса на 
екологична оценка 

Начин на провеждане на консултациите и отразяване на 
резултатите 

 

1. Консултации по 

Задание за обхват на 

доклада за екологична 

оценка (консултации 

съгласно чл. 19а, т. 1, 

т. 2 и т. 3 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за извършване на 

екологична оценка 

на планове и програми 

 

На този етап се провеждат както Вътрешни консултации, 

така и консултации с идентифицираните като засегнати от 

ОУПО на община Чупрене - общественост, заинтересовани 

органи и трети лица. За насочване на заинтересованите 

страни към същността и целта на заданието за обхват и 

съдържане, към него е приложен въпросник. 

1. Възложителят на ОУП дава бележки, препоръки и 

изисквания 

2. Провеждат се консултации с  експертите по изработване 

на заданието и подготовка на ОУП  

Становищата на Възложителя и експертите се отразяват в 

задание за обхват и съдържание на доклада за екологична 

оценка, като екологична част към ОУП на община Чупрене. 

3. Провеждат се консултации след това по Заданието за 
обхват на доклада за екологична оценка с: 
- компетентния  орган –РИОСВ – Монтана 

- съответните специализирани компетентни органи –  РЗИ - 

област Видин относно съдържанието и обхвата на оценката 

на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве; 

- други специализирани ведомства и заинтересованата 

общественост, съгласно схемата за провеждане на 

консултации – БДДР – Плевен, ОД „Земеделие” област 

Видин, РУГ Берковица  и др. 

4. Консултациите се провеждат като на засегнати 

общественост, заинтересовани органи и трети лица се 

изпратят официални писма, с които:  

-  се предоставят схемата за провеждане на консултации и 

заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО;  

-  се посочва срок за изразяване на становище; 

- се посочва, че се очаква попълване на въпросника, 
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приложен към заданието и предоставянето на становище по 

заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична 

оценка, в т.ч. бележки по съдържанието и обхвата на 

доклада за екологична оценка, препоръки за включване 

разглеждането на определени аспекти, предложения за 

разширение обхвата на оценката;  

Заданието за обхват на доклада за екологична оценка на 

ОУП и схемата за провеждане на консултации се публикуват 

за обществен достъп и изразяване на становища и на 

интернет страницата на община Чупрене. 

Получените в срок становища се отразяват от екипа по 

изготвяне на екологична оценка, съгласувано с Възложителя 

- община Чупрене, при изготвяне на доклада за екологична 

оценка. 

2. Доклад за 

ОС , ако се изисква 

като самостоятелен 

доклад от РИОСВ 

(консултации по 

изготвения доклад) 

След положително становище за качеството на ДОСВ от 

компетентния орган РИОСВ Монтана и провеждане на 

необходимите консултации с останалите институции и 

заинтересовани юридически и физически лица в 

нормативния срок се пристъпва към изготвяне на ДЕО. 

 

3. Изготвяне на 

проект на доклад 

за екологична 

оценка 

 

На този етап се провеждат само Вътрешни консултации:  

1. Възложителят на ОУП – община Чупрене и експертите от 

администрацията дават бележки, препоръки и изисквания.  

Становищата на Възложителя и експертите се отразяват от 

екипа по екологична оценка в окончателния доклад за 

екологична оценка, като екологична част към ОУП на 

община Чупрене. 

4. Доклад за 

екологична оценка 

(консултации по 

изготвения доклад 

за екологична 

оценка по чл. 20, 

ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за 

условията и реда 

за извършване а 

екологична оценка 

на планове и програми 

 

На този етап се провеждат консултации по доклада за 

екологична оценка с определените по-горе засегнати 

общественост, заинтересовани органи и трети лица. 

Консултациите се провеждат по следните начини и 

последователност:  

1. Предоставяне на документацията по екологична част към 

ОУП на община Чупрене  (доклад за екологична оценка с 

приложенията към него и нетехническо резюме на доклада 

за екологична оценка) и проекта на ОУП на обществен 

достъп за период от 30 дни. Този етап включва:  

1.1. Публикуване на съобщение на интернет страницата на 

Възложителя – община Чупрене, което включва:  

• информация по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО;  

• информация за одобряващите и прилагащите ОУП органи;  

• място с публичен достъп и време за запознаване с проекта 

на ОУП, доклада за екологична оценка – екологична част 

към плана, с всички приложения и материалите към него;  

• срок за изразяване на становище (30 дни от публикуване на 

съобщението);  

•начин на изразяване на становище.  

1.2. Осигуряване на:  

• достъп до документацията на хартиен носител на адреса на 

Възложителя – община Чупрене;  
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• експерти от екипа, изготвящи ОУП и доклада за ЕО, 

отговорни да предоставят допълнителни разяснения на 

място;  

• приемането на изразените в срок становища;  

1.3. За провеждането на консултации с определените като 

засегнати общественост, заинтересовани органи и трети лица 

(по чл. 20, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми) 

ще се извърши следното:  

• съобщението по т. 1.1. ще бъде изпратено на засегнатите 

страни;  

1.4. За провеждане на консултации с компетентния орган по 

околна среда и Министерство на здравеопазването (на 

основание чл. 20, ал.3 от Наредбата за ЕО)  на РИОСВ – 

Монтана /дирекция „Превантивна дейност”/ и РЗИ – област 

Видин, ще бъдат предоставени официално:  

• съобщението за провеждане на консултации и • проект на 

ОУП и екологичната част към него/ доклада за екологична 

оценка, с всички приложения и материалите към него.  

1.5. Провеждане на обществено обсъждане (съгласно 

условието по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО):  

• За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ще 

бъдат уведомени всички заинтересовани страни със 

съобщението по т. 1.1. по-горе;  

• Срещата ще се проведе след 30- дневния срок за обществен 

достъп;  

• Срещата се ръководи от Възложителя на ОУП – община 

Чупрене. 

• На срещата ще присъстват представители на община 

Чупрене, ръководителят и експерти от екипа, извършващ 

екологичната оценка на ОУП на община Чупрене;  

• За общественото обсъждане ще се води протокол от лице, 

посочено от Възложителя на ОУП – община Чупрене; 

Резултатите от консултациите и срещата за обществено 

обсъждане ще се отразят в документацията по екологична 

оценка от екипа, извършващ екологичната оценка, 

съгласувано с Възложителя на ОУП – община Чупрене. 

 

 

 

Таблица  № 3 Консултации на етап Задание за определяне на обхват и съдържание 

на доклада за екологична оценка 

No. Заинтересована страна Адрес 
Форма на 
консултация 

1 

РИОСВ Монтана – 

компетентен орган по околна 

среда и води  

гр. Монтана 3400  

ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, 

етаж 3 

Директор: Деница Славкова 

тел./факс 096/300 960 

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 
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No. Заинтересована страна Адрес 
Форма на 
консултация 

Технически сътрудник:    

тел./факс 096/300 961 

www.riosv-montana.com 

2 

РЗИ, област Видин - 

специализиран орган във 

връзка с оценката на здравно-

хигиенните аспекти на 

околната среда и риска за 

човешкото здраве 

гр. Видин 3700 

ул. "Цар Симеон Велики" № 76. 

Телефон: 094 601700; 094 

601695; Факс: 094 601697. e-

mail: director@riokoz-vidin.net.  

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 

3 

Басейнова дирекция Дунавски 

район, Плевен 

ул. "Чаталджа" № 60 п.к 1237 

гр. Плевен – 5800 

тел: 064/885100  

e-mail: dunavbd@bddr.org 

http://www.bd-dunav.org/  

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 

4 

Регионална дирекция по 

горите Берковица   

Гр. Берковица ул. "Метрополит 

Кирил" № 13  

тел: 0953/80300; fax 

0953/80300;  

e-mail: rugberkovitca@iag.bg 

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 

5 

РИМ Видин  гр. Видин 3700 

ул. "Цар Симеон Велики" № 13. 

Телефон: 094 601710; 094 

601709; http//museum-

vidin.domino.bg 

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 

6 

Национален институт за 

недвижимото културно 

наследство (НИНКН) 

ул.”Лъчезар Станчев“ No. 7 

София 1125 

тел: 02/4484811 

Е-mail: ninkn-sof@ninkn.bg  

http://ninkn.bg/contacts  

Изпращане на Задание 

за обхват и съдържание 

на ДЕО 

7 

Население на Община 

Чупрене 

3950 с. Чупрене, Община 

Чупрене, обл. Видин; ул. “Асен 

Балкански”  № 55 

Тел.:09327/2580 

Факс:09327/2402 е-

mail:ob_chuprene@abv.bg 

Публикуване на 

Задание за обхват и 

съдържание на   сайта 

на Възложителя:  

 


