Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Болярово, област Ямбол

DAMEHA-KMГ EOOD

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка с резултатите от консултациите по Чл.20 от Наредбата за ЕО до 06.05.2018
No. Подател

1

Община
Болярово

Заинтерес.
страна

Относно

РИОСВ Стара
Загора
Становище
(Изх. No. КОС
по ДОСВ
01-6244/
04.01.2018)

Отговор
На основание чл.24, ал.5, т.1 и чл.33 на Наредбата за ОС и
във връзка с чл.20, ал.6 от Наредбата за ЕО, РИОСВ Стара
Загора дава положителна оценка на ДОСВ на
Предварителен проект за ОУП на Община Болярово със
следните мотиви:
1. Представеният ДОСВ е изготвен в съответствие с
чл.23 ал.2 от Наредбата за ОС
2. Представената информация е актуална.
3. Извършена е оценка на степента на въздействие на
алтернативните решения на ОУП върху защитените
зони, засегнати от него, включително и нулевата
алтернатива.
4. Оценени са възможни въздействия върху засегнатите
местообитания и видове, предмет на опазване в зоните
- преки и косвени. Направена е прогноза за наличие на
реално съществуващ кумулативен ефект , както и на
въздействието му върху зоните при реализацията на
ОУП.
5. Направено е разграничаване на конкретните
въздействия на проекта върху всеки тип
местообитание и всяко местообитание на вид, предмет
на опазване в защитените зони.
6. Предложени са конкретни смекчаващи мерки за
намаляване на отрицателните въздействия върху
защитените зони, природните местообитания и
видовете, предмет на опазване.
7. Направена е пълна храктеристика на планове,
програми и проекти, които в съчетание с оценявания
ОУП могат да окажат неблагоприятно въздействие

Предприети действия

1. Изготвяне на ДЕО и нетехническо
резюме.

2. Провеждане на консултации по проекта за
ОУП, ДЕО: осигуряване на обществен
достъп (мин. 30 дни) до документацията
след изтичане на 30-дневния обществен
достъп на ДОСВ на интернет страницата
на РИОСВ Стара Загора и провеждане на
обществено обсъждане.
3. Изготвяне на справка за резултатите от
консултациите с обществеността и
заинтересованите страни в т.ч. справка с
мотивите за приемане или не приемане на
получените мнения и предложения, както
и мотивите за възлагане/отказа на
допълване или преценяването за
продължаване на консултациите (чл.22 от
Наредбата за ЕО).
4. Внасяне на искане за становище по ЕО за
ОУП на община Болярово и
съпътстващата го документация в РИОСВ
Стара Загора
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No. Подател

2

Заинтерес.
страна

БДЗП
(Изх. No.
No.15/
09.02.2018)

Относно

Становище
по ДЕО

DAMEHA-KMГ EOOD

Отговор

Предприети действия

върху защитените зони, като са взети в предвид
всички ИП, ПУП-ПЗ в защитените зони.
8. Извършена е прогноза относно благоприятното
природозащитно състояние (БПС) на елементите,
предмет на опазване в зоните
9. Представен е графичен материал, карти, скици, схеми
и снимки и др.
За горецитираният ОУП, на основание чл.36, ал.8 от
Наредбата за ОС, възложителят провежда консултации по
реда на Наредбата за ЕО по изготвения Доклад по
ЕО/екологичната част към планове, програми,
включително по Доклада за оценка на степента на
въздействие.
На основание чл.20, ал.6 от Наредбата за ЕО, консултации
по ДЕО ще се проведат след осигуряване на 30-дневен
обществен достъп до ДОСВ на интернет страницата на
РИОСВ-Стара Загора.
Отрицателно становище срещу допускането на
изграждане на ветроенергийни паркове и фотоволтаични
системи в производствените зони и смесени
многофункционални зони, включени в общия устройствен
план (ОУП) на община Болярово поради следните
мотиви:...
...Считаме, че могат да се очакват значими въздействие
върху гнездящите грабливи птици в района, ако подобен
тип ИП се реализират, включително тези, предмет на
опазване в ЗЗ "Западна Странджа", "Язовир Малко
Шарково" и "Дервенски възвишения”, свързани основно с
риск от сблъсък, бариерен ефект и безпокойство.
Очакваме въздействията да бъдат от степен,
възпрепятстваща постигането на природозащитните цели
на въпросните зони. Считаме, че изграждането на
ветроенергийни паркове и фотоволтаични системи в едни
от най-важните Натура 2000 зони за грабливите птици в

В Предварителние проект на ОУП не са
предвидени ветроенергийни съоръжения и
фотоволтаични системи на територията на
община Болярово. В отделените зони с Пп и
Смф, цитирани в становището на БДЗП, не са
посочени вятърноенергийни комплекси или
фотоволтаични паркове.
ИП в зоните с предназначение за ПП и СМф,
вкл. на ИП, свързани с ВЕИ може да бъдат
осъществени само след съответната
процедура по Глава 6 на ЗООС за ОВОС и
ОС. Допустимостта на ИП се разглеждана на
етап Уведомление. В рамките на процедурата
ще бъде направена детайлна оценка на
въздействията от конкретното ИП върху
околната среда и защитените зони от Натура
2000, включително видовете обект на
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3

Община
Болярово
(Изх. No. 0400-143/
21.03.2018)

4

Община
Болярово
(Изх. No. 0400-142/
21.03.2018)

Заинтерес.
страна

Национален
институт за
недвижимо
културно
наследство НИНКН
Басейнова
дирекция
Източнобелом
орски район
(ПУ-02-45/
30.04.2018 г)

Относно

DAMEHA-KMГ EOOD

Отговор

Предприети действия

Европа, от световно значение за опазването на царския
орел, е повече от неподходящо.
Решенията за одобряване на ИП за изграждане на
ветроенергийни паркове, които са послужили като основа
за обособяване на зони за ветроенергийно производство,
са с изтекла давност и поради този факт отпада
необходимостта от дефиниране на такива устройствени
зони. Приемането на ОУП се извършва при условията на
действащата към момента нормативна уредба, според
която изграждането на ВЕИ на устройствената с ОУП
територия е недопустимо - съгласно действащия
Национален план за действие за енергия от възобновяеми
източници и заповедта за обявяване на ЗЗ "Дервенски
възвишения".
В заключение, считаме че са налице достатъчно правни и
екологични основания да не се допускат устройствени
зони, свързани с производство на електроенергия
посредством ветроенергийни съоръжения и
фотоволтаични системи на територията на общината и
това трябва да бъде отразено както в ОУП, така и в
Доклада по ЕО и ДОСВ.

опазване в зоните, въз основа на която ще
бъде издадено съответното становище.
В Правилника за приложение на ОУПО са
включени ограничителните изисквания във
връзка с изграждането на ИП, свързани с
ВЕИ, соларни инсталации, дейности свързани
с генериране на вредни емисии в атм.въздух,
отп.води и др.:
- забрана за строителство в ЗЗ Дервенски
възвишения;
- прецизиране на всички възможни
потенциални въздействия върху
отделните компоненти и фактори на
околната среда, като спец. внимание се
обърне на ИП, свързани с възможни
потенциални въздействия, върху ЗЗ на
територията на община Болярово;
- да не се допуска реализация на ИП, с
които не се гарантира спазване на всички
нормативни изисквания на европейското
законодателство

Становище
Искане на становище по ПП на ОУПО и ДЕО - вх. No.
по ДЕО и ПП
0800-215-6/22.03.2018
на ОУПО

До момента не е получен отговор

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БД
ИБР) Пловдив изразява следното становище:
Становище
1. В проекта на ОУП на Община Болярово са приложени
по ДЕО и ПП
карти в подходящ мащаб.
на ОУПО
2. В ДЕО на ОУП на Община Болярово са разгледани
повърхностните и подземните водни тела в обхвата на

Направените забележки се приемат. В тази
връзка ще бъдат предприети следните
дейности:
1. В ДЕО ще бъде актуализирано химичното
състояние на водните тела съгласно
направената забележка и данните от
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страна

Относно

Отговор

DAMEHA-KMГ EOOD

Предприети действия

Община Болярово. Представената информация по
ПУРБ на ИБР, период 2016-2021 г.
отношение на химичното състояние на описаните
2. В ДЕО ще бъде добавено описание на
водни тела не е коректна - водните тела са в
зоните за защита на водите съгласно чл.
неизвестно химично състояние. Екологичното
119а от ЗВ попадащи в границите на
състояние на ВТ "Река Ахлатлийска до яз. Малко
Община Болярово.
Шарково" е добро, съгласно ПУРБ на ИБР (20162021), а не както е описано в ДЕО - много добро.
3. Необходимо е да се опишат и зоните за защита на
водите съгласно чл.119а от ЗВ, описани в раздел 3,
попадащи в границите на Община Болярово.
4. В доклада са разгледани водоизточниците за ПБВ и
необходимостта от учредяването на СОЗ около всички
водоизточници за ПБВ на населението съгласно
действ. нормативна уредба (Наредба No. 3 от
16.10.2000 г.).
5. В Таблица 7.2-1 е предвидена следната мярка: " Да се
изпълняват мерките съгласно ПУРБ 2-016-2021 на
БДИБР Пловдив и БДЧР Варна към раздел "Програма
от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда на Община Болярово".
БД ИБР счита, че така изготвения Доклад за ЕО на ОУП
на Община Болярово съдържа необходимата информация
по отношение на води и водни екосистеми, като е
необходимо да се отстранят направените пропуски
съгласно описаните в настоящото становище забележки.
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5

Община
Болярово
(04-00-141/
21.03.2018)

DAMEHA-KMГ EOOD

Заинтерес.
страна

Относно

Басейнова
дирекция
Черноморски
район
(Изх. No. 0800-198/4 от
23.03.2018)

Във връзка с предоставената информация в ДЕО на ПП на
ОУП на Община Болярово изразявам следното
становище:
1. В ДЕО е представна информация за връзката на ИП с
действащите ПУРБ и ПУРН за Черноморски район,
период 2016-2021.
2. Описанието и анализът на компонентите на ОС в част
"Води" е изготвено съобразно информацията за водите
и водните тела в действащия ПУРБ в Черноморски
район.
3. ДЕО обхваща възможните въздействия върху
количеството и качеството на повърхностните и
подземните води.
4. Оценени са вероятните отрицателни въздействия
върху повърхностните и подземните водни тела,
Становище
произтичащи от реализацията на всички планирани
Становището е положително. Не е
по ДЕО и ПП
дейности от гледна точка на постигане на целите на
необходимо допълване на ДЕО.
на ОУПО
околната среда.
5. Описани са конкретни мерки за недопускане или
намаляване на отрицателните въздействия върху
повърхностните и подземните водни тела, от гледна
точка на постигане на целите на околната среда и
мерките за постигане на добро състояние, заложени в
ПУРБ и мерките за защита от вредното въздействие на
водите, заложени в ПУРН. Необходимо е да се
осигури изпълнение на приложимите мерки, заложени
в ПУРБ и ПУРН за постигане на целите за водните
тела в района.
6. Проектирането и строителството на нови обекти и
съоръжения да бъдат съобразени с предвидените
забрани и ограничения, регламентирани в Закона за
водите, включително:
- изискванията на чл.44 и чл.46 от ЗВ, в случай на

Отговор

Предприети действия
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-

-

-

-

DAMEHA-KMГ EOOD

Предприети действия

водовземане и/или ползване на воден обект;
в случай на пресичане на водни обекти от
предвидени дейности по смисъла на чл.46, ал.1,
т.1, буква"б" от ЗВ е необходимо издаване на
разрешително за ползване на воден обект;
да се има в предвид чл.46, ал.4, т.2, не се изисква
разрешително за ползване на воден обект по ал.1,
т.3 в случаите на: обекти, формиращи битовофекални отпадъчни води в границите на населени
места и селищни образувания без изградена
канализационна система; за тези обекти се
прилагат разпоредбите на ЗУТ;
изискванитяа на чл.125 от ЗВ, че включването на
нови количества отпадъчни води следва да се
съобрази с капацитета и ефективността на
съществъващата канализационна система;
забраните на чл.134 от ЗВ за изхвърляне,
складиране, депониране и третиране на отпадъци в
крайбрежните заливаеми ивици;
изискванията на чл. 143 от ЗВ за недопускане на
дейности, които нарушават естественото
състояние и проводимостта на речните легла,
бреговете на реките и крайбрежните заливаеми
ивици, намаляване на проводимостта на речните
легла, вкл. чрез баражи и прагове без
резрешително; използване на речните легла като
депа за отпадъци, земни и скални маси,
извършване на строежи над покрити речни
участъци, съхраняване или складиране на
материали, които в значителна степен биха
увеличили унищожителната сила на водата при
наводнения;
при извършване на дейности, граничещи с води и

стр. 6

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Болярово, област Ямбол

No. Подател

Заинтерес.
страна

6

Община
Болярово
(Изх. No. 3200-15/
21.03.2018)

Регионална
здравна
инспекция –
Ямбол
(Изх. No. 0304-805/
10.04.2018)

7

Община
Болярово
(Изх. No. 0400-138/
21.03.2018)

Областна
дирекция
Земеделие Ямбол

Относно

Отговор

водни обекти публична държавна собственост е
необходимо да се определят граници, в
съответствие с чл.155, ал.1, т.1 от ЗВ;
- изискванията на чл. 198о от ЗВ, предоставянето на
ВиК услуги на потребители се извършва
единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ;
7. .При одобряване на бъдещи ИП за територии,
попадащи в СОЗ да се спазват забраните и
ограниченията на дейностите, посочени в Заповедите
за определяне на СОЗ и Приложение 2 към чл. 10, ал.1
от Наредба No.3/16.10.2000 г. за СОЗ (ДВ, 88/2000).
Настоящото становище не отменя задълженията за
изпълнение на изискванията на ЗВ и другите подзаконови
нормартивни актове на РБългария и не може да служи за
основание за отпадане на отговорността, съгласно
действащата нормативна уредба.
РЗИ Ямбол няма забележки по представения Доклад за
ЕО. В представната докуменатция се съдържат
достатъчно данни и направени въз основа на тях
заключения, че реализацията на плана няма да доведе до
значителни отрицателни въздействия върху човешкото
Становище
здраве и здравно-хигиенните аспекти на околната среда
по ДЕО и ПП
при изпълнение на мерките, предложени от екипа
на ОУПО
експерти, изготвили Доклада. Препоръка: Общият
устройствен план да се реализира в съответствие с
приложимото национално законодателство относно
здравно-хигиенните, екологични, технологични и
противопожарни норми.

DAMEHA-KMГ EOOD

Предприети действия

Становището е положително.
РЗИ Ямбол няма забележки по представения.
Доклад за ЕО и не е необходимо допълване
на ДЕО.

Становище
Искане на становище по ПП на ОУПО и ДЕО - вх. No. РДпо ДЕО и ПП
До момента не е получен отговор
16-927/22.03.2018
на ОУПО
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8

9

10

Заинтерес.
страна

Относно

Отговор

Докладът за ЕО е изготвен всеобхватно, отразявайки
текущото състояние на околната среда, в т.ч. и
биологичното разнообразие на територията на община
Болярово.
С писмо No. АСД 09-1067/07.09.2017 г. сме Ви обърнали
Регионална
внимание за допуснати в опорния план пропуски и
дирекция по
Община
несъответствия, касаещи горските територии - изместване
горите –
Становище
Болярово (04на граница между горски и земеделски територии, на
Сливен
по ДЕО и ПП
00-140/
места не са отразени цели горски масиви (югозападно от
(Изх. No. АСД на ОУПО
21.03.2018)
с. Иглика). Тези пропускания са отразени в ПП на ОУП.
09-525/
Данните за горските територии следва да съответстват на
12.04.2018)
Горскостопанския план на ГП "ДГС Елхово" от 2011 г., в
чиито обхват е и територията на община Болярово.
Правилното отразяване на горските територии в ОУП на
община Болярово е от важно значение предвид неговата
актуалност и широкообхватност.
Община
Регионален
Становище
Болярово
Искане на становище по ПП на ОУПО и ДЕО - вх. No.
исторически
по ДЕО и ПП
(04-00-139/
39/22.03.2018
музей Ямбол
на ОУПО
21.03.2018)
РИОСВ Стара Загора приема внесения ДЕО на ОУП на
община Болярово във връзка с провеждането на
консултации с компетентния орган и в изпълнение на
Регионална
чл.20 от Наредбата за ЕО . Докладът за ЕО е оформен като
инспекция по
единен документ, съобразно изискванията на чл.86, ал. 3
Община
околна среда и
от ЗООС и е разработен от колектив експерти,
Болярово
Становище
водите - Стара
орговарящи на изискванията на чл.16, ал. 1 от Наредбата
(Изх. No. 04по ДЕО и ПП
Загора
за ЕО.
00-137/
на ОУПО
(Изх. No.
Чрез доклада и в резултат на проведените консултации са
21.03.2018)
KOC-01-1448/
препоръчани конкретни мерки за предотвратяване,
17.04.2018)
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последствия от прилагането на плана.
Приемаме представения Доклад по ЕО и Схемата за
провеждане на консултации без забележки.

DAMEHA-KMГ EOOD

Предприети действия
Във връзка с цитираните пропуски и
несъответствия, свързани с горските
територии са предприети следните дейности:
1. Ще се поведе консултация с РДГ-Сливен
за идентифициране на цитираните в
писмото пропуски и неточности в
опорния план и ПП на ОУПО.
Необходимите промени ще бъдат
отразени в окончателния проект на ОУП
на община Болярово.
2. Горскостопанският план на ГП "ДГС
Елхово" от 2011 г. в часта за територията
на община Болярово ще бъде отразен в
окончателния проект на ОУПО на
община Болярово.
До момента не е получен отговор

1. Организиране на обществен достъп до
ДЕО и приложенията към него и ПП на
ОУПО за период от минимум 30 дни, вкл.
уведомяване на обществеността и
РИОСВ Стара Загора по подходящ начин
и в съответствие с изискванията на
действащата нормативна уредба.
2. Провеждане на обществено обсъждане на
Доклада за ЕО и и ПП на ОУПО след
изтичане на 30-дневния срок за
обществен достъп;
3. Изготвяне на Справка за резултатите от
консултациите с обществеността и

стр. 8

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Болярово, област Ямбол

No. Подател

Заинтерес.
страна

Относно

Отговор

DAMEHA-KMГ EOOD

Предприети действия

На основание чл. 20, ал. 6 от Наредбата за ЕО, РИОСВ
заинтересованите страни в т.ч. мотивите
Стара Загора е осигурил обществен достъп на своята
за приемане или не приемане на
интернет страница до Доклада за оценка на степента на
получените мнения и предложения, както
въздействие в продължение на 30 дни. За посочения
и мотивите за възлагане/отказа на
период не са постъпили становища, възражения и
допълване или преценяването за
предложения относно публикувания доклад и той е
продължаване на консултациите (чл.22 от
получил положителна оценка.
Наредбата за ЕО).
За издаване на становище по ЕО е необходимо да се
4. Изготвяне и внасяне в РИОСВ Стара
внесат в РИОСВ Стара Загора искане по образец съгласно
Загора на ОКОМПЛЕКТОВАНО
приложение 5 от Наредбата за ЕО, придружено с:
ИСКАНЕ за издаване на становище по
ЕО по смисъла на чл. 23, ал. 1 от
- Доклада за ЕО с всички приложения към него и НТР Наредбата за ЕО. Искането ще бъде при
в 1 екземпляр на хартиен и електронен носител;
дружено от:
- Документацията за резултатите от проведените
- ДЕО с всички приложения към него и
консултации, в т.ч. справка с мотиви за приемане или
НТР - 1 копие на хартиен и
не на получените мнения и предложения;
електронен носител;
- документ за платена такса, съгласно чл. 1, ал. 3 и
- Документацията за резултатите от
чл.22, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в
проведените консултации, в т.ч.
системата на МОСВ.
справка с мотиви за приемане или не
на получените мнения и
предложения;
- документ за платена такса, съгласно
чл. 1, ал. 3 и чл.22, ал. 2 от Тарифата
за таксите, които се събират в
системата на МОСВ.
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