
1

Представено уведомление за Общ устройствен план /ОУП/ на община Крушари, с 
възложител: община Крушари 

След като разгледах внесената информация, и в отговор на представено от Вас 
уведомление съгласно  Приложение № 1, част А, с информацията, съгласно Приложение 
2, част А, към чл. 10, ал. 1 на Наредбата за ОС което може да бъде прието и за 
уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми, Ви уведомявам за следното: 

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

ОУП на община Крушари, възложен по реда на ЗУТ  попада в обхвата на областите 
/по специално устройствено планиране/, изброени в чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), както и в обхвата на т. 10.1 от Приложение №1 на Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (“Наредбата 
за ЕО”, ДВ, бр. 57/04 г., изм.), и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от същата наредба 
подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), поради това че очертава рамката за 
бъдещо развитие на инвестиционни предложения от Приложения №1 и №2 на ЗООС. 

При условие че ОУП на община Крушари ще се одобрява от Общински съвет 
Крушари, компетентен орган по процедурата за ЕО и издаване на становище по ЕО е 
директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО.  

За стартиране и провеждане на процедурата по ЕО, следва да е налично 
действителното възлагане/допускане на изработване на ОУПО. В конкретния случай  това 
е Решение №6/73 от заседание на Общински съвет Крушари от 30.05.2013 год. влязло в 
сила на 19.06.2013 год. за разрешаване изработването на ОУП на община Крушари. 

Тъй като екологичното оценка представлява нормативно изискваща се част към 
ОУП, същата трябва да се възложи като екологична част и да не се възлага като 
самостоятелен доклад за ЕО.  

Във връзка с процедурата по Глава шеста на ЗООС и разпоредбите на Наредбата за 
ЕО, Ви уведомявам че, при изготвяне на ЕО на ОУП на Община Крушари е 
необходимо:  

1. Екологичната оценка, като нормативно изискваща се част към ОУП да не се 
възлага като самостоятелен доклад, а да бъде изготвена като част от плана; 

2. Изготвянето на ЕО следва да се възложи на колектив от експерти с 
ръководител, отговарящи и съобразяващи изискванията на чл. 16 от 
Наредбата за ЕО; 

3. Да организирате консултации с обществеността, заитересованите органи и 
трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, 
разработена от Вас, която да включва информация за начина на съвместяване 
на процеса на планиране и основните етапи на ЕО, в т.ч. за взаимодействие 
на проектанския колектив и екипа независими експерти. В схемата, съгласно 
чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО да се включват и предвидените начини за 
провеждане на консултации по чл. 20, ал. 2, 3 и 5  от същата наредба и 
общественото обсъждане по чл. 21. Информирам Ви, че схемата следва да 
съдържа всички стъпки в тяхната последователност и участниците в тях; 

4. Да проведете консултации с РИОСВ-Варна по изготвената схема за 
консултации; 

5. Да изготвите задание за определяне обхвата на оценката, по което на 
основание чл. 19а от Наредбата за ЕО да проведете консултации с РИОСВ-
Варна, РЗИ Добрич, както и с други специализирани ведомства и засегнатата 
общественост, предвидени в схемата за консултации. Информирам Ви, че 
консултациите по заданието и консултациите по изготвения доклад следва да 
бъдат съобразени с изискванията на чл. 19 и 20 от Наредбата за ЕО. 

6. Да внесете искане за издаване на становище по ЕО, към което да приложите: 
- Доклада за ЕО с всички приложения към него и нетехническото резюме 

в един екземпляр на хартиен и електронен носител; 
- Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със 

заинтересовани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за 
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приемане или неприемане на получените мнения и предложения, както и 
мотивите за възлагането/отказа от възлагането и допълването или 
преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22 
от Наредбата за ЕО. 

- При внасяне на документацията за ЕО в РИОСВ – Варна, да представите 
информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в 
размер от 600 лв., определена в чл. 1, ал. 5, т. 3, във връзка с чл. 30, ал. 1 
от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството 
на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. 
бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка на РИОСВ – Варна   

IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
            BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД.  
           Основание по преписка: вх. № 08-01-3096/А1/22.11.2018 г.   

7. ЕО трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС в 
съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на община 
Крушари; 

8. Да се разгледа нулевата алтернатива, т. е. развитието на околната среда без 
прилагането на плана; 

9. При разработването на ОУПО да се вземат предвид предвижданията на други 
планове и програми на национално и местно ниво, съотносими планове и 
програми на българското законодателство и европейски директиви; 

10. ЕО следва да се съобрази с ПУРН и ПУРБ; 
11. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве, вкл. кумулативни, краткосрочни и дългосрочни, 
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от 
осъществяването на предвижданията на ОУП; 

12. По отношение на оценката на въздействията: 
- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на 

общата концепция на плана, проектните предвиждания с него, предвидените 
нараствания на територии, новоурбанизираните с плана територии, неговите 
ограничители, стумулатори, прогнозни постановки по системи и постигането на 
баланс между природна и урбанизирана среда с екологосъобразно устройство; 

- Да бъде направен анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното 
състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и 
съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с 
бъдещото планиране. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на 
общината на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното 
въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени 
въздействията с предвижданията в устройствените зони с бъдещото планиране и 
възможността конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В 
обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни 
намарения, планове, програми и проекти загубили правното си действие, съгласно 
чл. 93, ал.8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал.11 от ЗБР, предвид 
изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния начин на 
трайно ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по 
околна среда- пасища, ливади, горски фонд и др.    

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се 
основава на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните 
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване 
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като 
бъдат анализирани:  
 Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 

отделен компонент/фактор на околната среда; 
 Ефектите с наслагване:  

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; 
- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; 

 Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 
различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и 
извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 

 Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде 
извършена и при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо 
само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни 
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предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ОУП може да доведе 
до неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на 
конкретния план е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни 
въздействия.  

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие: 
- Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се 

натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;  
- Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват 

нова форма на въздействие;  
- Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 

предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях 
въздействия, които не са пряко свързани с тях.  

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от 
строителството и експлоатацията в бъдещите устройствени зони да бъде 
използван качествен подход. Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната 
и социална среда, които има вероятност да се засегнат от кумулативни 
въздействия, като се отчете географско и времево застъпване с инвестиционни 
предложения, план или програма с настоящия план.  

- Смекчаване на въздействията - В ЕО да бъде оценен потенциалът за 
предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или компенсиране на 
потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, 
планове и програми в комбинация с настоящия план и се определят съответните 
дейности за управление и мониторинг. 

13. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда да се разгледат в 
самостоятелен раздел като се акцентира върху следното; 
- Да се анализира възможността за наднормено натоварване на средата с 

вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху живущите, 
да се оцени здравния риск и предложат мерки за неговото 
предотвратяване и редуциране; 

- Да се дадат подробни данни за съществуващите в района водоизточници 
за питейно-битови цели и минерални водоизточници, като се посочи 
дали имат определени и утвърдени СОЗ и съобразени ли са 
предвижданията на ОУП с изискванията и режима на експлоатация на 
тези зони. 

14. Да се оцени съобразяването на изискванията на Закона за подземните 
богатства във връзка със сключени договори за концесия и възможността за 
промяна на предназначението на земята и строителство в концесионни 
площи /ако има такива/; 

15. Да се предложат адекватни мотивирани мерки за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните 
последствия от осъществяването на ОУП върху околна среда, които да 
включват: 
– мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП; 
– мерки за изпълнение при прилагане на ОУП. 

16. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на 
въздействията върху околната среда при прилагането на ОУП на Община 
Крушари. Мерките следва да са съотносими с подробността на 
предвижданията на плана, като за всяка мярка се посочат измерими 
индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху околната 
среда. За всеки индикатор  следва да се посочат периодичност на измерване, 
мерна единица, орган отговорен за наблюдението и контрола; 

17. При формулиране на мерки и условия за предотвратяване, намаляване  и 
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите необлагоприятни 
последствия, да се вземат предвид мерките в Националния план за действие 
за енергията от възобновяеми източници 2011-2020 г. /НПДЕВИ/, включени 
в Становище №1-2/2012 г. на министъра на околна среда и водите за периода 
на действие на плана; 

18. Заключението в екологичната част следва да бъде извършено по компоненти и 
фактори и да отговаря на изискването на чл. 83, ал. 5 от ЗООС. 

19. За изготвяне на екологичната оценка да се ползват указания и методики за 
стратегическа екологична оценка, публикувани на интеренет страницата на 
Европейската комисия (http://еc.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на 
интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg, ключова 
тема “Превантивна дейност”).  
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ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
/ЗБР/: 

Във връзка с представената документация за преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху ЗЗ в рамките на процедура по ЕО на Общ устройствен 
план /ОУП/ на Община Крушари, област Добрич, с възложител Община Крушари, с вх. № 
08-01-3096/А1/22.11.2018 г. на РИОСВ-Варна, изразявам следната преценка:  

ОУП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.   

На територията на община Крушари, попадат частично следните защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000: 

 част от защитена зона за опазване на дивите птици BG0002048 „Суха река”, 
обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. и допълнена със Заповед № РД-
84/28.01.2013 г., и двете на министъра на околната среда и водите; 

 част от защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна BG0000107 “Суха река”, включена в Списък на защитените зони, приет с 
РМС № 122/02.03.2007 г., която няма заповед за обявяване.  

В териториалния обхват на община Крушари попадат и защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както следва: 

 частично защитена местност /ЗМ/ „Суха река“, обявена със Заповед № РД-
538/12.07.2007 г., изм. и доп. Заповед № РД-459 от 13.06.2014 г. и двете на 
министъра на околната среда и водите; 

 изцяло природна забележителност  /ПЗ/ „Александрийска гора“, в землището на с. 
Александрия, община Крушари, обявена със Заповед № 656/13.09.1979 г. на КОПС. 

  При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 36, ал. 
2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвижданията на ОУП са допустими за 
осъществяване 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 утвърдени планове за управление; 

 режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона 
за биологичното разнообразие, както и режимите, въведени с утвърдени планове за 
управление; 

 планове за управление на речните басейни /ПУРБ/ и планове за управление на 
риска от наводнения /ПУРН/. 

На основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на 
отрицателно въздействие на ОУП върху ЗЗ BG0002048 “Суха река” и ЗЗ BG0000107 “Суха 
река”, е, че ОУП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви: 

1. Предвижданията на ОУП за устройването на териториите на общината има 
вероятност да доведат до трайни негативни изменения в природни местообитания и 
местообитания (гнездови, хранителни, ловни, места за почивка) на видовете 
животни, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, поради очаквани: 

 пряко унищожаване и/или увреждане при усвояване на територии от защитените 
зони; 

 фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, 
предмет на опазване взащитените зони; 

 бариерен ефект при различни типове миграционни придвижвания (хранителни, 
размножителни, сезонни, вертикални и хоризонтални) и прекъсване на 
биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване; 

 трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове; 

 различно по продължителност и интензивност безпокойство на животинските 
видове, включително и прогонване от местообитанията им, поради засилено 
антропогенно и техногенно натоварване; 

 промени във видовия състав, числеността и структурата на популациите на 
опазваните видове (растения и животни), както поради пряко унищожаване на 
екземпляри, така и косвено, поради изменения в характеристиките на 
местообитанията им; 

 трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони, на 
екотони и възпрепятстване достъпа на видовете до ключови хабитати, в границите 
на защитените зони. 

2. Възможните отрицателни въздействия предполагат нарушаване на целостта на 
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защитените зони и тяхната кохерентност, включително забавяне или 
възпрепятстване на постигането на консервационните цели на зоните. 

3. Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони и 
предмета на опазване в тях в резултат от сумарното въздействие на 
предвижданията на ОУП, спрямо осъществените, одобрените, нереализираните до 
момента или планирани други инвестиционни предложения, планове, програми, 
проекти. 

  В тази връзка следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие (ОСВ) на 
ОУП на община Крушари върху предмета и целите на посочените по-горе защитени зони, 
която да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към ЕО, 
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС. Степента на въздействието следва да се 
определи съгласно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС. ДОСВ трябва да е 
структуриран, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от същата наредба, като се обърне 
внимание на следното: 

 Да се направи подробна анотация на предвижданията на плана по типове 
устройствени зони с описание на конкретните им параметри, площи, включени 
имоти /да се опишат номера и НТП на имоти/ и пр.; 

 При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани 
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитанията площ) и видовете (численост и плътност на популациите), 
предмет на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в 
контекста на представеността на местообитанията/видовете в дадените защитени 
зони и в мрежата от защитени зони като цяло, т.е. въз основа конкретни 
изчисления, кои от предвижданията на ОУП (устройствени зони, инфраструктурни 
елементи и пр.), каква площ от конкретно природно местообитание/местообитание 
на опазван вид засягат в съответната зона (а не спрямо общата й площ) и какъв 
процент от него увреждат, унищожават или повлияват по друг начин. Алгоритъмът 
на изчисленията трябва да бъде обяснен, разбираем и проследим, и да бъде 
представен в текстови вид, не само в табличен; 

 „Кумулативните въздействия“ да бъдат разгледани и анализиран в съответствие с 
Параграф 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, като се 
вземат предвид и минали, настоящи или бъдещи планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения на територията на общините, землищата и пр., извън 
обхвата на община Крушари, които попадат в границите на защитените зони; 

 Да се предложат и оценят „алтернативни решения" по смисъла на § 3, т. 7 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС; 

 Да се предложат и оценят смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване възможно отстраняване на очакваните неблагоприятни въздействия от 
осъществяването на плана. Мерките следва да отразяват спецификата на зоните, 
предмета на опазване в тях и елементите и предвижданията на ОУП, и да са 
съобразени с идентифицираните въздействия; 

 Да се представи подробна информация относно използваните източници и методи 
на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания (интензивност, 
период времетраене, резултати). Когато степента на въздействие се оценява въз 
основа на въведени от авторите на ДОСВ варианти на изчисления, то използваните 
за целта параметри, критерии, понятия, съотношения, зависимости и пр. следва да 
бъдат обяснени подробно на достъпен език и да показват логическа връзка между 
отделните оценки и обобщените заключения; 

 Крайните заключения относно степента на въздействие върху защитените зони и 
предмета на опазване в тях да произтичат от направените в ДОСВ изводи при 
разглеждането и оценката на конкретните въздействия на отделните елементи на 
ОУП върху определен вид, негово местообитание или природно местообитание, 
вкл. и от оценката на кумулативното въздействие; 

 Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител, който да 
визуализира конкретните предвиждания на ОУП спрямо защитени зони и техните 
елементи по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за 
ОС, като в текста на ДОСВ се правят препратки към съответните карти. 

На интернет адрес natura2000.moew.government.bg е публикувана актуалната 
информация за предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, 
попълнените стандартни форми с данни и оценки, картен материал и координатен 
регистър, която по този начин се предоставя на възложителя съгласно чл. 36, ал. 6, т. 4 от 
Наредбата за ОС и която трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ. 

Оценката за степента на въздействие следва да бъде възложена на експерти, 



6

отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. 

ІІІ. По отношение на приложената към уведомлението документация: 

    В приложената с уведомлението документация прилагате:  
 схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и 

трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на 
предвижданията на плана; 

 задание за определяне на обхвата и съдържанието по ЕО, 
които се приемат за сведение от компетентния орган по околна среда, предвид 
ясно разписаните нормативни изисквания за провеждане на процедурата по 
екологична оценка и последователността за нейното извършване. 

      Обръщам внимание, че за същия план има прекратена процедура с Решение 
№2/П/ЕО/2018 г. от 16.02.2018 г. поради непредприети действия за предоставяне на 
необходимата информация и документация за провеждане на процедурата по 
задължителна ЕО. В тази връзка следва внесеното уведомление да бъде считано за 
стартиране на нова такава. 

ІV. Указания за последващи действия, които възложителят на ОУП следва да 
предприеме:  

1. Да изготви актуална схема за провеждане на консултации с обществеността, 
заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат 
засегнати от реализирането на предвижданията на плана. Съгласно глава 
четвърта от Наредбата за ЕО схемата е необходимо да включва: 
задължителни консултации в процеса на изготвяне на доклада за ЕО, в т. ч. 
по заданието за определяне на обхвата на ЕО с РИОСВ-Варна (на основание 
чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО),  РЗИ-Добрич (на основание чл. 19а, т. 2 от 
Наредбата за ЕО), БДДР-Плевен, НИПК-МК или регионална структура, 
“ВиК”, БДЗП-София и СНЦ “Зелени Балкани” - Пловдив                     
„Булгартрансгаз“ ЕАД; ТП – ДГС;  „Електроразпределение север“ АД; 
Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”; ДП 
Национална компания железопътна инфраструктура; „Напоителни системи“ 
ЕАД; Дирекция „Природни ресурси и концесии”;  ЕСО ЕАД; Министерство 
на вътрешните работи; Министерство на отбраната,  Областно пътно 
управление – Добрич, ОДБХ, ОД „Земеделие“Добрич, Мобилни оператори, 
„Аресгаз“АД и други по преценка (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за 
ЕО); 

2. Консултации по доклада за ЕО и проекта за ОУП по реда, определен с чл. 20, 
ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО; 

3. Да изготви задание за определяне на обхвата и съдържанието по ЕО при 
съобразяване на указанията от настоящото писмо; 

4. Изготвената схема и заданието за определяне на обхвата и съдържанието на 
ЕО да се представят в РИОСВ-Варна, за провеждане на консултации 
съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3 и чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО. 

Изготвената ЕО подлежи на консултации по реда и начините, предвидени в чл. 20 от 
Наредбата за ЕО, и на обществено обсъждане, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 1 
от същата наредба. 

Екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и 
одобряване на плана и завършва със становище на компетентния орган преди 
одобряването му. 

Обръщам внимание, че на основание чл. 82, ал. 4 от ЗООС, Становището по ЕО на 
РИОСВ-Варна е задължително условие за последващо одобряване на плана. 

отговорено от РИОСВ на 28.12.2018 г. 


