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ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

по чл. 29, ал.1 на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (ДВ 57/2004, посл. изм. и доп.) за съответствието на Окончателния 

проект за Общ устройствен план на Община Рудозем с резултатите от 

консултациите и с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО.  

1 Анализ на съответствието на ОУП на Община Рудозем с основните 

резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от 

консултациите и с условията, мерките и ограниченията, поставени в 

становището по ЕО. 

В окончателния проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Рудозем са направени 

необходимите корекции и допълнения, отразяващи направените препоръки и мерки и 

поставените условия и ограничения в: 

- Документацията по ЕО на ОУП на Община Рудозем; 

- Становище № СМ-02-02/2021 по ЕО на компетентния орган по околна среда - 

РИОСВ Смолян; изх.№ КПД-11-245-(35) Смолян, 07.09.2021 г.  

- РДГ-Смолян с изх.№ РДП 3-5109/26.08.2021г. 

- БД ИБР-Пловдив с рег.№ КД-08-150-(1)/01.09.2021г.() 

- Консултациите с заинтересованите институции и страни. 

В документацията на окончателния ОУПО Рудозем са отразени всички препоръки от 

Становището на РИОСВ. В графичните и текстови материали на окончателния проект на 

ОУПО Рудозем са отразени и допълнително постъпилите до момента бележки и 

препоръки и на другите ведомства. 

За направените допълнения и изменения в окончателния проект на ОУП на Община 

Рудозем е изготвен подробен Доклад за отразените предложения, включително за 

включените условия от Становищете по ЕО на РИОСВ Смолян. 

Предвижда се при евентуални промени в плана и/или промяна в обстоятелствата по 

издадените съгласувателни становища своевременно да се уведомят всички 

заинтересовани ведомства. Начина за изменение на плана по ЗУТ е описан изрично в 

Правилата и нормативите за приложението му. 

Справка за направените основни предложения, мерки и условия към предварителния 

проект на ОУП на Община Рудозем от отделните институции, организации и физически 

лица, внесли предложението, както и решения на Община Рудозем за 

приемане/отхвърляне на предложенията и отразяването им в окончателния проект на ОУП 

е дадена в Таблица № 1.
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Обобщена справка за направените предложения и отразяването им в окончателния проект на ОУП на Община  Рудозем  

I Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 

последствия от осъществяването на ОУП на община Рудозем 

 

Таблица № 1 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

1 Становище  по 

екологична оценка 

№  СМ-02-02/2021 г 

издадено от РИОСВ 

Смолян на основание 

чл.26, ал.1, т.1 и ал. 2 от 

НУРИЕО, във връзка с 

чл.31, ал.4 от ЗБР и чл.36, 

ал.10 и 11 от НУРИОС. 

I. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно 

най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 

последствия от осъществяването на ОУП на Община Рудозем: 

А Общи мерки  

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 

за които се изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО по 

реда на глава шеста на ЗООС и/или на процедура по оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони по реда на чл. 31 от ЗБР и подзаконовата уредба към тях, 

да се одобряват по реда на съответния специален закон, само 

след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните 

органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от 

извършените оценки, както и с условията и мерките в 

съответния акт. 

 

2. Всички проекти и инвестиционни предложения, произтичащи 

от прилагането на ОУП на община Рудозем, предвиждащи 

водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

Отразява се в Правилата и нормативите 

на ОУПО Рудозем. Заложено е спазване 

на изискванията на националното 

законодателство, включително на 

изискванията на ЗУТ, ЗООС и ЗБР. 

 

 

 

 

 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

води, да се съгласуват с Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ за допустимост спрямо 

екологичните цели и предвидените мерки за постигане на 

добро състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите за 

управление на риска от наводнения и предвидените мерки в 

ПУРН, за съответния период на действие на двата плана. 

 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО. Всички 

инвестиционни предложения, засягащи 

водни тела да бъдат оценявани за 

допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН в 

рамките на процедурите по 

ОВОС/ЕО/ОС и/или със самостоятелно 

заявление по чл. 155, ал. 1, т. 23 от 

Закона за водите 

 Б. В окончателния вариант на проекта на ОУП на Община 

Рудозем да бъдат съобразени следните условия и мерки:: 

 

1.С цел намаляване на неблагоприятно въздействие върху картирано 

природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ в 33 „Циганско 

Градище“ (BG0000372), както и намаляване на неблагоприятно 

въздействие върху местообитанията на видове от фауната, да се 

редуцира териториалният обхват на устройствена зона Жм1 в 

землището на село Мочуре, като отпадне ПИ с идентификатор 

49165.1.181 (стар номер 001181), с вид територия: Земеделска, НТП 

„Пасище“ и с площ 124889 кв.м. Посоченият имот да запази 

предназначението си като земеделски, а в документацията на ОУП 

(вкл. графични изобразжения, цифрови модели, баланс на 

територията), да се отрази редуцираният обхват на устройствена зона 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окончателния проект на ОУП са 

предвидени мерки за спазване на всички 

забрани съгласно заповедта за обявяване 

на 33 BG0000372 „Циганско Градище“  

 

1.В окончателния проект на ОУП в част 

Правила и нормативи за прилагане на 

ОУП на община Рудозем е заложена 

предложената мярка. 

 

 

 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

Жм1 в землището на село Мочуре. 

2. В окончателният проект на ОУП на община Рудозем да не се 

предвиждат различни от предлаганите устройствени зони. 

 

3. В окончателният проект на ОУП на община Рудозем да не се 

внасят изменения, водещи до влошаване на условията на 

средата в защитените зони и в площите около тях, използвани 

като трофична база от целевите видове. 

 

Приема се  

 

 

Приема се 

 

2.В окончателният проект на ОУПО 

Рудозем не се предвиждат различни от 

предлаганите устройствени зони. 

 

3.В окончателният проект на ОУПО не 

се внасят изменения, водещи до 

влошаване на условията на средата в ЗЗ 

и в площите около тях, използвани като 

трофична база от целевите видове. 

 B. При прилагането на ОУП на община Рудозем да се 

изпълнят следните мерки и условия: 
  

1. При бъдещо устройствено планиране и проектиране да се 

съобразят устройствените зони, определени с ОУП на община 

Рудозем. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО Рудозем 

2. Да не се допуска одобряване на инвестиционни предложения, 

планове, проекти и програми, които не са включени в устройственото 

планиране и не попадат в обхвата на ОУП на община Рудозем. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО Рудозем 

 3. Дейностите по реализация на отделните обекти да се 

извършват в границите на съответната устройствена зона на ОУПО 

Рудозем и да не бъдат засягани пряко по какъвто и да е начин 

терените, извън определените граници на съответната устройствена 

зона, като се съблюдава в тях да не навлиза строителна техника. 

Приема се 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО Рудозем 

  4. При реализацията на устройствените предвиждания, 

озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи местни 
Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

видове, като се използват растения от местен произход и същия 

биологичен вид като тези, които ще бъдат засегнати при 

изпълнението на строителните работи. 

околната среда и осигурява опазване на 

биоразнообразието, респективно на 

растителните местни видове в района 

5. При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на 

максимално запазване на съществуващата растителност, чрез 

непрекъснат контрол върху изсичането на растителността при 

разчистване на терените. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и осигурява опазване на 

биоразнообразието, респективно на 

растителните видове в района 

6. Да се провежда разяснителна кампания сред участниците в 

строителните и експлоатационни дейности, с цел предотвратяване на 

щети върху растителния и животински свят в района и в случай на 

намиране на защитени видове птици и други животни, предмет на 

опазване от българското законодателство и международните 

конвенции, да се действа по начина, указан в Закона за биологичното 

разнообразие. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и осигурява опазване на 

биоразнообразието, респективно на 

защитени растителни и животински 

видове в района.  

7. При провеждане на строителни дейности в периода май-юни 

да се прави предварителен оглед на терените за избягване 

унищожаването на гнезда, яйца и малки на наземно гнездящи видове 

птици. 

 

 

 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда, осигуряване добро 

управление на отпадъците свързано с 

опазване на биоразнообразието при 

реализация на строителни обекти.  

8. При прокарване на нови улици, пътища и/или промяна на 

параметрите и категорията им. да се изисква проектиране и 

изграждане на прокари за различни животински видове, съобразени с 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО и осигуряване 

добро управление на 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

пътищата на миграцията им. отпадъците,свързано с опазване на 

биоразнообразието при реализация на 

строителни обекти. 

 9. При реализацията на териториално-устройствените зони, 

засягащи природни местообитания и местообитания на видове, да се 

предвиди и избере начин за разполагане на сградите и съоръженията, 

с който максимално да се запазят наличните местообитания от 

унищожаване, увреждане и/или фрагментация. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и в т.ч. 

биоразнообразието в района. 

10. В случай на необходимост от поставяне на заграждения в 

границите на защитените зони, същите да бъдат с разстояние между 

елементите, осигуряващо свободно и безпрепятствено преминаване 

на дребни животни (бозайници, влечуги и земноводни), предмет на 

опазване в зоните. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

животинския свят , предмет на опазване 

в ЗЗ  

11. Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от 

използваната строителна и транспортна техника, както и изхвърляне 

на строителни и битови отпадъци. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда (почви, води, 

биоразнообразие). 

 12. При извършване на строителни дейности да се спазват 

изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци. 
Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда . Осигуряване на 

ефективно управление на отпадъците. 

13. При проектирането на промишлени обекти да се направи 

оценка по отношение на очакваните еквивалентни шумови нива, като 

се предвидят мерки и дейности, които да доведат до недопускане 

излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, 

определени в Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО Осигуряване на 

качествена среда за обитаване, 

недопускане наднормено шумово 

натоварване на околната среда и 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности за 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.). 

създаване на дисконфорт за обитателите 

на даден район.  

14. При проектирането да се предвидят мерки, осигуряващи 

спазването изискванията на чл. 70 на Наредба №1/2005 г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.) за ограничаване на емисиите на 

прахообразни вещества при товарене и разтоварване, складиране и 

преработка на твърди прахообразни материали. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО Рудозем с цел 

опазване на атмосферния въздух и 

здравето на хората. 

15. Всички устройствени и строителни инициативи, респективно 

свързаните с тях планове и проекти, засягащи водните течения, 

водните площи и непосредствените им крайбрежия, да се процедират 

при стриктно спазване на законоустановените процедури, с надлежно 

уведомяване на компетентните органи (РИОСВ, Басейнова дирекция) 

и при съобразяване с действащите Плановете за управление на 

речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) на БД ИБР, както и с мерките от становищата по 

екологична оценка към тях. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и преоритетно на 

компоненти „води“. 

16. При изграждане на животновъдни обекти да се спазват 

законовите изисквания за съхранение на твърда и течна торови 

фракции, осигуряване на терени за загробване на умрели животни. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и преоритетно опазване 

на „почви“, „води“ и предотвратяване на 

здравен риск за населението в района. 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

  17. При изграждане на нови и/или реконструкция на 

съществуващи пътища на територията на общината да се предвиди 

осигуряване на съдове за крайпътните отбивки и местата за отдих; 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда района в т.ч. по-добро 

управление на отпадъците  

18. При реализиране на инвестиционни предложения да не се 

допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и 

проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните 

заливаеми ивици, и използването им като депа за земни и скални 

маси. Да се спазват забраните на чл.134, чл.143, чл. 146, ал.1 от Закона 

за водите. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и преоритетно на 

компонент „води“, 

19. Да се предвиди изграждане на ЛПСОВ за отпадъчни води от 

производствени сгради, заустване на отпадъчни води в 

канализационните колектори на населените места, използване на 

водоплътни черпателни резервоари, съгласуване на инвестиционните 

предложения с БД ИБР - Пловдив и „ВиК“ ЕООД, с цел недопускане 

замърсяване на повърхностните и подземните водни тела и опазване 

на вододайните зони и съоръженията на ВиК инфраструктурата. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и приоритетно на 

компонент „води“ , опазване на 

биоразнообразието и предотвратяване 

на здравен риск за населението в района. 

  20. Да се осъществява контрол за спазването на забраните и 

ограниченията в границите на определените СОЗ около 

водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, 

съобразно режима на експлоатация в зоните, регламентиран в 

Наредба №3/16.10.2020г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

Приема се 
Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и приоритетно на 

компонент „води“ . Осигуряване на вода 

с добри качества, отговаряща на 

нормативните изисквания и опазване 

здравето на ползвателите й. 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

21. За инвестиционни предложения, предвиждащи или свързани с 

водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, 

които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, 

или са пряко свързани с водовземане и/или ползване на воден обект 

по смисъла на Закона за водите, да се провеждат необходимите 

процедури по издаване на разрешителни от съответния компетентен 

орган, по реда на Закона за водите. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и приоритетно на 

компонент „води“ Осигуряване на вода с 

добри качества, отговаряща на 

нормативните изисквания и опазване 

здравето на ползвателите й. 

22. При строителството на сгради и съоръжения, както и 

разкриване на рудници и кариери върху земеделски земи да се спазват 

изискванията на Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и отнемане 

и оползотворяване на хумусния пласт. 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда и приоритетно на 

компонент „почви“ 

23. В едномесечен срок след окончателното приемане на общият 

устройствен план на Община Рудозем да се представи в РИОСВ - 

Смолян електронно копие на плана и приложенията към него. 

Приема се След окончателното приемане на ОУП 

на Община Рудозем Възложителят ще 

представи в РИОСВ - Смолян 

електронно копие на плана и 

приложенията към него. 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

2 Изпълнителна Агенция по 

горите-София 

Регионална дирекция по 

горите гр.Смолян/ 

РДГ-Смолян с изх.№ РДП  

3-5109/26.08.2021г./ 
Допълнително 
Становище прието от 
РИОСВ Смолян  

До инж.Екатерина Гаджева Директор на РИОСВ-Смолян  
 
Становище Относно: Доклад по екологична оценка към Общ 
устройствен план на ОбЩИна Рудозем.  
 
 
При акцентирането върху превантивните мерки за опазване на 
околната среда да се обърне внимание на недопускането на 
разрастване на урбанизираните територии за сметка на ценни горски 
територии.  
 
 
Да се регламентират изискванията и определи площта на горските 
територии с допустима промяна на предназначението им и 
последващо застрояване, тези със забрана за промяна на 
предназначението им, както и на тези за изграждане на обекти, за 
които не се налага промяна на предназначението им. 
 
 
 
 
Изготвянето на екологичната оценка да бъде съобразено и със 
Стратегическия план за развитие на горския сектор за периода 
2014-2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

Становището е взето предвид при 

изготвяне на окончателното решение на 

КО РИОСВ Смолян, относно 

приемането на ДЕО на ОУП на Община 

Рудозем.  

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО за опазване на 

околната среда  

 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО .  

 

 

 

ДЕО е съобразен с Стратегическите 

планове и програми, свързани с 

развитието на община Рудозем. 

 

 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

След влизане в сила на ОУП на Община Рудозем за реализиране на 

инвестиционни намерения в площите, представляващи горски 

територии е необходимо да бъдат проведени съответните 

процедури по реда на Закона за горите и подзаконовата 

нормативна уредба.  

 

ДИРЕКТОР:/инж. Венцислав Фурлански/ 

Приема се Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО .  

3 БД ИБР-Пловдив с рег.№ 

КД-08-150-(1)/ 

01.09.2021г/ 

Допълнително 

Становище прието от 

РИОСВ Смолян 

ДО ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - 

СМОЛЯН УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ” № 16 4700 I P. СМОЛЯН 

Относно: Провеждане на заседание на Експертен екологичен съвет 

във връзка с изготвяне на становище по екологична оценка за Общ 

устройствен план на Община Рудозем 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА, 

Във връзка с постъпило писмо. Ваш вх. № КПД-02-105(31)/25.08.2021 

г. относно провеждаме на заседание на Експертен екологичен съвет 

във връзка с изготвяне на становище по екологична оценка на Обш 

устройствен план на Община Рудозем и поради невъзможност за 

присъствие на представител. Басейнова Дирекция 

..Източнобеломорски район” (БД ИБР). изразява следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

Становището е взето предвид при 

изготвяне на окончателното решение на 

КО РИОСВ Смолян, относно 

приемането на ДЕО на ОУП на Община 

Рудозем . 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО .  

 

 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

В проекта на Становище по екологична оценка, към част I. Мерки за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване 

па предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването 

па ОУП на Община Рудозем“. 

предлагаме: 

1. По точка „А. Общи“, подточка 2 - да се промени на „Всички 

проекти и инвестиционни намерения, произтичащи от 

прилагането на ОУП на община Рудозем, които предвиждат 

водовземане и или ползване на повърхностни и/или подземни 

води, да бъдат съгласувани с Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” за допустимост спрямо 

екологичните цели и предвидените мерки за постигане на добро 

състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите за 

управление на риска от наводнения н предвидените мерки в 

ПУРН, за съответния период на действие на двата плана“. 

2. По точка „В. При прилагането на ОУП па община Рудозем да 

се изпълнят следните мерки и условия“: 

- подточка 15 да се промени на - „Всички устройствени и 

строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и 

проекти, засягащи водните течения, водните площи и 

непосредствените им крайбрежия да се процедират при стриктно 

спазване на законоустановените процедури, с надлежно 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

 

 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО .  

 

 

 

 

 

 

 

Отразява се в Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУПО .  

 

 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

уведомяване на компетентните органи (РИОСВ. Басейнова 

дирекция) и при съобразяване с действащите Планове за 

управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за упралтенне 

на риска от наводнения (ПУРН) на БД ИБР. както и с мерките от 

становищата по екологична оценка към тях". 

- към подточка 18 да се добави изречението - Да се спазват забраните 

на чл. 134. чл. 143. чл. 146, ал. 1 от ЗВ. 

- подточка 20 да се промени на – „Да се осъществява контрол за 

спазването на забраните и ограниченията в границите на 

определените СОЗ около водоизточниците, използвани за 

питейно-битово водоснабдяване, съобразно режима на експлоатация 

в зоните, регламентиран в Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди”. 

- към подточка 21 в края на изречението да се допълни с “ .......... да 

се провеждат необходимите процедури по издаване на разрешителни 

от съответния компетентен орг ан, по реда на ЗВ“. 

Въз основа на изложеното по-горе, БД ИБР одобрява 

представеният проект за становище по екологична оценка на Община 



 

No. 

Институция/Организац

ия/ Лице, внесло 

предложението 

(Становище 

 № СМ-02-02/2021 г.) 

Предложения, препоръки,мерки и условия към ПП на ОУП, 

взети предвид в ОП на ОУП на Община Рудозем 

 

Решение на 

 Община  

Рудозем за 

приемане/ 

отхвърляне 

на 

направените 

предложени

я 

Отразяване в Окончателен проект на 

ОУП на Община Рудозем и в 

Правилата и нормативите на ОУПО 

Рудозем. 

 

II. Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на ОУП на Община Рудозем 

Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда да се включи в ежегодните доклади по изпълнение на ОУП по реда на 

чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията; 

1. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда да се включи в ежегодните доклади по изпълнение на ОУП 

по реда на чл. 127, ат. 9 от Закона за устройство на територията. 

2.  Община Рудозем да изготвя годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП, включително на мерките за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ОУП, 

който да представя в РИОСВ - Смолян за одобряване, не по-късно от 1 юли на всяка следваща година. 

3. Наблюдението и контролът на въздействието върху околната среда при прилагането на ОУП на община Рудозем да се извършат въз 

основа на следните мерки и индикатори: 

 



 

Таблица № 2 Мерки и индикатори за наблюдението и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на ОУП 

на община Рудозем   

 
Мерки по наблюдение и контрол Индикатори Отговорен орган за 

изпълнението 

1. Разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци (МРО) и биоотпадъци на територията на 

общината. 

Процент от населението на общината, обхванато в разделно 

събиране на МРО и биоотпадъци, %. 

Община Рудозем 

2. Контрол на нерегламентираното депониране на 

отпадъци. 

Площи, заети от нерегламентирани сметища, дка. 

Община Рудозем 

3. Пречистване на отпадъчните води. Отношение на количество то отпадъчни води, подлагани на 

пречистване към общото количество отпадъчни води.%. 

Община Рудозем 

4. Доизграждане на канализационната и 

водопроводна мрежи на населените места. 

Процент от населението на общината, обслужвано от 

водопроводна и канализационна мрежи; Изградени 

водопроводни и канализационни отклонения, км. 

Община Рудозем 

5. Контрол за качеството на подземните води за 

питейно-битово водоснабдяване 

Физико-химични показатели по разрешителни за водовземане и 

Наредба № 9/16.3.2001г. за качеството на водата, предназначена 

за питейно- битови цели. 

Титуляри на разрешителните за 
водовземане и община Рудозем 

6. Съобразяване с режима на санитарно - 

охранителните зони около водоизточниците, при 

подробното устройствено планиране и проектиране. 

Брой издадени становища и предписания относно 

СОЗ. 

Община Рудозем, БДИБР - 
Пловдив 

7. Мониторинг на шум. Еквивалентно ниво на шума в населените места, dB(A) - брой 

констатирани наднормени стойности, бр. 

РЗИ - Смолян 

8. Разрешени обекти и дейности в защитени зони. Площ на разрешени за реализиране обекти и дейности в 

защитени зони, дка. 

Община Рудозем 



 

9. Спазване на приетите режими за управление на 

защитените територии и защитените зони. 

Одобрени ПУП на територията на защитени територии и 

защитени зони, заета площ (дка), бр. 

Община Рудозем 

10. Спазване на изискването за осигуряване на 

минимална озеленена площ за различните 

устройствени зони. 

Отношение между реалната и нормативно изискващата се 

озеленена площ за отделните устройствени зони на територията 

на Община Рудозем, % 

Община Рудозем 

11. Опазване на културно- историческото 

наследство 

Брой разрушени, нарушени и повредени обекти на културното 

наследство, бр. 

Община Рудозем, РИМ 

 

 

 

4. При констатирани неблагоприятни въздействия върху околната среда, да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното и 

най-пълното им отстраняване. 

 

Забележка : Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, становището губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е 

одобрен ОУП на община Рудозем.  

На основание чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда при одобряване на ОУП, кметът на общината да се съобрази със становището по 

екологична оценка. 
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2 Анализ на съответствието на Окончателния проект на ОУП на Община 

Рудозем с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл.26, ал.2, 

т.6 от Наредбата за ЕО за постигане целите на ОУП на Община Рудозем.  

В процеса на изготвяне на ОУП на Община Рудозем са извършени многобройни работни 

обсъждания на алтернативни решения за всяко от устройствените решения с 

представители и специалисти на заинтересованите лица в т.ч. общинска администрация, 

общински съвет, градоустройствени и технически специалисти, РИОСВ, РЗИ, БДИБР, 

НКИН, обществени групи и др. Разработените на етап Предварителен проект на ОУПО 

Рудозем, устройствени вариантни решения отразяват и баланса на вижданията на 

консултираните към съответния момент заинтересовани страни в степента, в която 

съчетаването на тези виждания е възможно и не противоречи на опазване на околната 

среда, човешкото здраве и на всички изисквания на действащото у нас законодателство.  

Мотивите за избор на алтернативите, залегнали в окончателния вариант на 

предварителния проект на ОУП отразяват следните основни критерии: 

- Функционалност и постигане на поставената устройствена цел; и  

- Степен на очакваното въздействие върху околната среда и качеството на живот.  

Проектните решения са съгласувани със съответните ведомства и с обществеността чрез 

провеждането на обществени обсъждания, в резултат на които някои от решенията са 

преработени и допълнени за да отразят получените мнения и предложения. 

В Становище № СМ-02-02/2021 г на РИОСВ Смолян за ЕО на ОУП на община Рудозем не 

е обосновано прилагането на друга алтернатива за реализация на Плана по смисъла на 

чл.26, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми. В Становището са посочени условията и мерките, които следва да 

бъдат отразени в окончателния проект на ОУП на община Рудозем. Тези условия и мерки 

са взети предвид в окончателния проект на ОУП на Община Рудозем. 

3 Степен, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 от Наредбата за ЕО са 

предвидени в плана 

Въз основа на Становище № СМ-02-02/2021 на РИОСВ Смолян за ЕО на ОУП на община 

Рудозем и с оглед предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

очакваните неблагоприятни въздействия от осъществяването на ОУПО, в окончателния 

проект са отразени всички препоръчани от РИОСВ мерки и условия, формулирани 

съгласно чл.26, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми       

         

Невалиден подпис

X

Подписано от: Rumen Ventsislavov Pehlivanov  


