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

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОНЕВ,

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

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

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

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

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

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

за биологичното разнообразие:

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

В обхвата на плана, попадат части от следните защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР): “Река Съзлийка” с код В00000425, „Река Овчарица” с код 
В00000427, „Река Соколица’ с код ВС0000440 за опазване на природните местообитания и 
защитени зони Язовир Розов кладенец” с код В00002022 за опазване на дивите птици.
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Разработването на ОУП на Община Гълъбово, подлежи на процедура по оценка за 
I съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
; предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

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

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

!. Възможно е засягане и увреждане на природни местообитания в рамките на засегнатите 
части от споменатите защитените зони, което не кореспондира с целите на опазване, а 
именно: запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитените зони и 
запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 
средата; .

Възможно е обезпокояване на защитени видове птици или популации на гнездящи, 
мигриращи видове в рамките на защитените зони, както и увреждане на местата им за 
размножаване, почивка и изхранване.

Предпоставки за дълготрайно безпокойство, прогонване и унищожаване на 
животинските видове, както и да възпрепятстване на естествената миграция на видове в 
защитените зони.

4. Възможни отрицателни въздействия върху защитените зони, включително увреждане 
(унищожаване) на ключови елементи в зоните -  почви, растителност и животински 
свят.

Преди започване на консу;тщиите по реда н а чл. 20 от Наредбата за ЕО да представите 
в РИОСВ Стара Загора приложението по чл.34, ал. 1 (оценката за степентГнаП^ъздеиствие на 
плана) за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3-7,.. от...Наредбата за ОС При 
положителна оценка~ се провеждат: консултациите по реда на Наредбата за ЕО. Цялата 
документация следва да внесете в РИОСВ -  Стара Загора ул. „Стара планина” № 2 гр. Стара 
Загора. Обръщаме Ви внимание, че Екологичната оценка се извършва едновременно с 
изготвянето на ОУП и становището по нея се издава преди неговото одобряване по чл. 127, ал. 
6 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Одобряването на ОУП, без провеждане на 
процедурата за Екологична оценка е в нарушение на нормативната уредба по околна среда и 
подлежи на санкции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Административно- 
процесуалния кодекс (АПК),
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