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1. Проведени консултации по Задание за определяне на обхвата 

и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на проект на Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) 

1.1. Анализ на проведените консултации по Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на проект на Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) 

Съгласно чл. 19а на НУРИЕОПП, е изготвено Задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на Доклада за Екологична оценка на проект на Общ устройствен план на 

община Белене (без землището на гр. Белене). Заданието е предоставено за консултации на: 

• Регионална инспекция по околна среда и води - Плевен (РИОСВ); 

• Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Плевен; 

• Регионална дирекция по горите (РДГ)-Ловеч; 

• Държавно горско стопанство (ДГС) – Никопол; 

• Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен (БДДР); 

• Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН); 

• Агенция пътна инфраструктура (АПИ); 

• Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен; 

• Населението на община Белене. 

Следните институции са изразили становище по предоставеното Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО: 

1. Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, Изх. № 

5578(1)/22.10.2021г. 

2. Регионална здравна инспекция – Плевен, Изх.№03-01-48/08.10.2021г. 

3. Басейнова Дирекция „Дунавски район“, Изх.№ ОБ-6324-(4)/19.10.2021г. 

4. Регионална дирекция по горите – Ловеч, Изх.№ РДГ08.8162/01.10.2021г. 

5. Северозападно Държавно Предприятие Териториално Поделение 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ, Изх.№1253/06.10.2021 

6. Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, Изх. №РД – 12-04-147-

1/18.10.2021г. 

7. Агенция „Пътна инфраструктура“, Изх.№ 08-00-1594/26.10.2021г. 
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Получените в резултат на консултациите по Заданието становища са съобразени при 

изготяне на Доклада за Екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община 

Белене (без землището на гр. Белене). 

1.2. Мотиви за приетите и неприетите бележки по Заданието за 

определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО 

Получените в резултат на консултациите по Заданието становища са съобразени при 

изготвяне на Доклада за Екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на община 

Белене (без землището на гр. Белене). 

По-долу в Таблица 1.2-1 е представена справка за начина на отразяване, мотиви за 

приетите и неприетите бележки и препоръки по Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието на ДЕО. 
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Таблица 1.2-1. Справка за мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки по Заданието за определяне на обхвата 

и съдържанието на Доклада за Екологична оценка 

 

 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

1.  

Регионална инспекция 

по околната среда и 

водите – Плевен 

Изх. № 

5578(1)/22.10.2021г. 

Във връзка с внесеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка ДЕО) на 

Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, без землището на гр.Белене и чл.19а, т. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО, обн. ДВ бр.57/2004 г.) Ви информирам, че Регионална инспекция по околната 

среда и водите Плевен приема Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична 

оценка (ДЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, без землището на 

гр.Белене, със следните бележки и предложения: 

По компонент „Атмосферен въздух’’: при оценката на вероятните въздействия върху околната 

среда от осъществяването на плана, да се направи анализ на въздействието върху качеството на 

атмосферния въздух и на акустичната среда в следните аспекти: 

8. оценка на въздействието на планираните режими на устройство на 

промишлените и смесените зони и предвижданите видове производства в тях, 

върху емисиите от неподвижни (производствени) източници; 

9. оценка на въздействието на планираното развитие на населеното място, по 

отношение емисиите от използване на горива за отопление в жилищни и 

обществени сгради; 

10. въздействие на планираното изграждане на пътна инфраструктура, върху 

неорганизираните емисии на прах от движението на транспортните средства, 

включително емисии от вторичен унос на прах в населеното място; 

- влияние на планираните зелени площи и благоустроени терени върху неорганизираните 

емисии на прах във въздуха. 

По компонент „Води“: нямаме забележки. 

По компонент ..Почви“: приемаме Заданието без забележки. 

По компонент ..Биологично разнообразие“: да се разработи точка “Растителен и животински свят. 

Защитени територии”, в която да се направи оценка на въздействието на плана върху 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръките по 

компонент 

„Атмосферен 

въздух“ са отразени 

в т. 6.2.2. от ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

растителността, флората и фауната на площадката на плана и около нея, както и на защитените 

видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. 

Обръщам внимание, че в представената Обяснителна записка към ОУП на община Белене (без 

землище на гр.Белене) некоректно е разгледано и землището на гр. Белене. Допусната е грешка 

при цитиране на вида Бяла топола и с. Бяла вода, същите са цитирани като Белене топола и с. 

Белене вода. 

По фактор „Шум“: да се направи оценка на въздействието на реализацията на плана върху 

акустичната обстановка в урбанизираните територии (очаквани промени и тенденции в нивата на 

шум от промишлени, транспортни и локални източници на шум). 

По фактор „Отпадъци“: приемаме Заданието без забележки. 

По „Опасни химични вещества“ (ОХВ) : към настоящия момент на територията на Община Белене 

(без землището на гр. Белене) няма предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС. Необходимо е ОУП и 

Екологичната оценка да се съобразят с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС (приети със 

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от XLIII Народно 

събрание, обн. ДВ. бр. 62 от 14.08.2015 г.), а именно: 

В Доклада за екологична оценка, Община Белене категорично да уточни, предвихжда ли в ОУП 

разполагане на нови предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на 

Глава 7, раздел I на ЗООС. 

В случай, че се предвижда изграждането на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или 

висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС, в проекта на 

ОУП трябва да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 от 

ЗООС, като това се включи и опише в т. 2.1.14 „Опасни вещества“ на ДЕО. 

Обръщам внимание, че ако община Белене не предвижда в ОУП разполагане на предприятия с 

висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел 1 на ЗООС е необходимо 

да се има предвид, че при бъдещи инвестиционни предложения на територията на Общината, за 

изграждане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, в обхвата на глава седма, раздел 

I на ЗООС, след като ОУП на Община Белене вече е одобрен, следва да стартира процедура 

по изменение на ОУП, в която да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 

104, ал. 2, т. 3 от ЗООС. 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 

 

 

 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Приемаме представената схема по чл.19, ал.З от Наредбата за ЕО. Напомням, че съгласно чл.19а 

от същата наредба, следва да проведете консултации по Заданието за обхват и съдържание на 

оценката със специализираните ведомства и заинтересованата общественост. Документацията от 

проведените консултации са неразделна част от документацията по ЕО. 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.6 от Наредбата за ЕО, консултации по Доклада за екологична 

оценка започнат само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка ио 

Доклада за оценка степента на въздействие. 

За продължаване на процедурата е необходимо да представите в РИОСВ Плевен Доклад за оценка 

степента на въздействие на ОУП на община Белене (без землище на гр.Белене) върху предмета 

и целите на защитени зони BG0000247 “Никополско плато'* и BG0002074 “Никополско плато”, за 

оценка на качеството му. Докладът се внася с всички приложения към него в един екземпляр на 

хартиен носител и в дра екземпляра на електронен носител.  

2.  

Регионална здравна 

инспекция – Плевен 

Изх.№03-01-

48/08.10.2021г. 

След разглеждане от Експертният съвет по ПЗК при РЗИ - Плевен на представеното от Вас Задание 

за определяне обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на „Общ 

устройствен план на община Белене“, считаме, че в т. 3. Характеристика на Околната среда за 

територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП, е необходимо 

да се включи информация за водоснабдяването на всички населени места в общината, обхващащо 

водоизточници, съоръжения, водоснабдителни схеми, включително и да се представят данни за 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване - 

същите определени и учредени ли са и съобразени ли са предвижданията на ОУП с изискванията 

и режима на експлоатацията в тези зони. 

Отразено в т. 3 от 

ДЕО. 

3.  

Басейнова Дирекция 

„Дунавски район“ 

Изх.№ ОБ-6324-

(4)/19.10.2021г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо, с наш вх. № ОБ-

6324-3/23.09.2021 г„ с искане за становище, във връзка провеждане на консултации за изработване 

на Задание за обхват и съдържание на ОУП и Техническо задание за изработване на ОУП на 

община Белене, становището на БДДР е следното: 

1. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се 

реализира, и които вероятно ще бъдет засегнати от ОУП, да се изготви съобразно с 

информацията и предвижданията на плановете за управление, които се 

разработват/актуализират от БДДР 

Към настоящия момент в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) са в сила Плана за 

управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. за втори цикъл на управление и Плана за 

Информацията е 

взета предвид и 

отразена в ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за първи цикъл на управление. ПУРБ в 

Дунавски район 2016-2021 г. е приет с Решение Ns 1110/29, /2.2016 г. на Министерски съвет, а 

ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. е приет с Решение № 104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. 

Информираме Ви, че в момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ и ПУРН в ДРБУ 

с период на действие 2022-2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично 

публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org. секция 

„Управление на водите“, подсекции „ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район“ и „План за управление 

на риска от наводнения 2022-2027“. На всеки етап от акту ализацията на ПУРБ и ПУРН ще се 

провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. 

1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Дунавски район 

ОУП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита на водите: 

• Водосбор на повърхностни ВТ: 

Код на ВТ 
Име на 

воден 

обект 

Гeграфско 

описание 

Естествено 

/СМВТ/ 

ИВТ* 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 
състояние 

Екологични цели за 

ВТ до 2027 г. 

Част от 
BG1DU000R001 ДУНАВ 

р. Дунав от 

границата 

при Ново 

село до 

границата 

при 

Силистра 

СМВТ умерен 
не 

достигащо 

добро 

Постигане на СКОС ш 

БЕК-МЗБ. ФБ. Риби за 

добър екологичен 

потенциал до 2027 г. 

Предотвратяване 

влошаване на 

екологичния 

потенциал по 

останалите елементи 

за качество. 

Предотвратяване на 

замърсяването и 

запазване на добро 

химично състояние. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Част от 
BG1OS130R1115 ОСЪМ 

р. Осъм от 

вливане на 

р. Ломя при 

Левски до 

вливане на 

р. Мечка 

при Дебово; 

в кд. приток 

- р, Мечка 

СМВТ умерен добро 

Постигане на СКОС 

та МЗБ за добър 

екологичен потенциал 

до 2027 г. 

Предотвратяване  

влошаване на 

екологичния 

потенциал по 

останалите елементи 

за качество. 

Предотвратяване на 

замърсяването и 

запазване на добро 

химично състояние. * 

• СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ - изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се 

определя екологичен потенциал 

ОУП на община Белене е разработен за землищата на населените места в община Белене - с. Бяла 

вода, е. Деков. с. Кулина вода. с. Пето кладен ни и с. Татари, като се изключва град Белене и 

неговото землище. И петте села попадат в част от водосбора на повърхностно ВТ с код 

BG1DU000R001. Малки участъци от землищата на с. Петокладенци и с. Кулина вода попадат в 

част от водосбора иа повърхностно ВТ с код BG1OS130RI115. Двете повърхностни ВТ са 

определени като СМВТ и за тях е определен екологичен потенциал. 

Информацията за повърхностните ВТ дадена на стр. 16, т. 2.1.3 от Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на ДЕО на проект на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

следва да се коригира, както следва: 

„Съгласно Г1УРБ 2016-2021 г. на територията на община Белене попадат следните повърхностни 

водни тела: 

• с код BG1DU000R001 и име „р. Дунав от границата при Ново село до границата при 

Силистра“, с обща дължина на водното тяло 477.665 km и водосборна площ от 4211.546 

km2. Екологичният потенциал е „среден (умерен)“, а химичното състояние е „не достигащо 

добро“. 
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Извършени 

Консултации/община/ 
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и Мотиви 

Информацията следва да се допълни за повърхностно ВТ с код BG1OS130R1115. Такава е налична 

в 

Приложение 1.2.4.2. и в Приложение 4.1.2.1а към ПУРБ 2016-2021 г. 

Зони за защита (33) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: 

33 на 

водите 
Обхват Вид на зоната ОУП попада (код и име)/не попада в 

зова за защита 

т. 1 

- 33 на питейните води 

от повърхностни ВТ 
Не попада 

Всички разглеждани 

населени места 

33 на питейните води 

от ПВТ 

Попада: BG1DGWOOOOQALOOS, 

BG1DGWOOOOQPL026 и 

BGIDGW0000K2M047 

 т. 2 - 
Зона за отдих и водни 

спортове 
Не попада 

 т. 3 
Всички разглеждани 

населени места 
Чувствителна зона 

Попада: BGCSARI03, Поречие на р. 

Дунав 

Код на ВТ Име на ВТ Химично 
състояние 

Количествено 
състояние 

Екологични цели за 

ПВТ до 2027 г. 

BG1G0000QAL008 

Порови води в 

Кватернера 

Беленско- 

Свищовска низина 

добро добро 
Запазване на добро 

количествено и 

химично състояние. 

BG1GOOO0QPLO26 
Порови води в 

Кватернера - 

между реките 

Осъм и Янтра 

лошо добро 

Запазване на добро 

количествено 

състояние. Постигане 

и запазване на добро 

химично състояние. 

BG1G0000K2M047 
Карстови води в 

Ломско-

Плевенския басейн 

добро добро 
Запазване на добро 

количествено и 

химично състояние. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

с. Петокладенци и с. 

Кулина вода 

Попада: BGCSARI08, Поречие на р. 

Осъм 

Всички разглеждани 

населени места 

Нитратно уязвима 

зона Попада: Северна зона 

т. 4 - 
Зона за стопански 

ценни видове риби 
Не попада 

т. 5 ** 

с. Кулина вода Защитени територии Попада: 311, Киселец 

с. Татари 
Зона за птици 

Попада: E3G0002G83, „Свищовско- 

Беленска низина“ 

с. Бяла вода, с. Кулина 

вода и с. Деков 

Попада: BG0002074, Никополско 

плато 

с. Бяла вода, с. Кулина 

вода с. Деков и с. 

Петокладенци 

Зона за 
местообитанията 

Попада: BG0000247, Никополско 

плато 

**информацията е на база на наличните в БДДР географски и специализирани карти 

Съгласно ЗВ за опазване на водите се определят зони за защита на водите. Точка VII. 4.2 Защитени 

територии, съгласно Закона за водите и т. Х.3.2.2. Защитени територии, съгласно Закона за 

водите от ОУП на Община Белене следва да се коригират на VII. 4.2 Зони за защита на водите, 

съгласно Закона за водите и Х.3.2.2. Зони за защита на водите, съгласно Закона за водите. 

Текста в т. VII. 4.2. от ОУП на Община Белене следва да се допълни с описаните 33 на водите, 

съгласно приложената Таблица 3: 

• ЗЗ на питейните води от ПВТ с кодове BG1DGWOOOOQAL008, BG1DGW0000QPL026 и 

BG1DGW0000K2M047; 

• Чувствителни зони с кодове BGCSARI03 и BGCSAR108; 

• Нитратно уязвима зона с име Северна зона. 

> Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119. ал. 4, т. 2 от ЗВ: 

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява чрез 

определяне на СОЗ. 

Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията на Община Белене без 

землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ, определени по реда иа Наредба № 3/16.10.2000 г. за 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и 

около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г,). 

Описаните СОЗ на стр. 104. т. VH.4.2J. и на стр. 399, т X.3.2.2. Защитени територии по Закона 

за водите от ОУП на Община Белене не попадат в обхвата на разглежданият ОУП, а попадат в 

землищата на гр. Белене, община Белене и с. Лозница, община Никопол. Водовземно съоръжение  

„ШК - ПС Лазиш - ВиК Плевен - Лознца", за което има определена СОЗ по реда на Наредба № 

3/16.10.2000 г. със Заповед № СОЗ- 201/11.11.2008 г. на Директора на БДДР. служи за захранване 

на водопроводната мрежа на с. Кулина вода. което попада в обхвата на ОУП на Община Белене 

(без землището на гр. Белене). 

За постигането на горецитираните екологични цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени програми 

от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници 

на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, 

включително мерки за зоните за защита иа водите. 

ПУРБ 2016—2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция 

„Управление на водите”, подсекция „План за управление на речните басейни“, в част „ПУРБ 2016-

2021 г. в Дунавски район“. 

2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 - 2021 г. в Дунавски район 

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. населените места в община Белене по крайбрежието на р. Дунав 

попадат в границите на Район със висок потенциален риск от наводнения (РЗПРН)  

мПредвижданията на Общите устройствени планове па общините да бъдат съобразени с 

анализирания и моделиран обхват при сценарии на вероятност на 20- годишната вълна 

II. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най- пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от осъществяването 

на ОУП да включват .мерки от плановете за управление и нормативни изисквания и 

ограничения 

Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, които предвиждат ползване и/или 

водовземане от повърхностни и подземни води, произтичащи от ОУП на Община Белене ще бъдат 

съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане добро 

http://www.bd-dunav.org/
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състояние/потенциал на водите в ПУРБ. както и спрямо целите на управлението на риска от 

наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие. 

Към предложените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия от осъществяването на Плана по отношение на компонент Води да 

се включат и приложимите мерки заложени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г. (Приложение 

№ 7.2.9) и ПУРН 2016-2021 г. (Приложение № 9). 

При осъществяване на инвестиционни проекти произтичащи от ОУП на Община Белене (без 

землището на гр. Белене), и които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРБ и в ПУРН да се 

прилагат мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 7- 3/2016 г. на проекта на ПУРБ - 

Приложение № 7.2.10 и Приложение № 7.2.11 към ПУРБ 2016-2021 г., и мерки съгласно 

Становище по Екологична оценка Хе 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН - Приложение № 16 и 

Приложение № 17 към ПУРН 2016 - 2021 г. в ДРБУ. 

4.  

Регионална дирекция по 

горите – Ловеч 

Изх.№ 

РДГ08.8162/01.10.2021г. 

След запознаване с материалите по изготвеното задание и проект на Общ устройствен план на 

Община Белене, даваме положително становище, при стриктно спазване на разпоредбите на 

Закона за горите за всички дейности засягащи горски територии. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

5.  

Северозападно 

Държавно Предприятие 

Териториално Поделение 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО 

НИКОПОЛ 

Изх.№1253/06.10.2021 

Кратка характеристика на ОУП на Община Белене 

Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ па Община Белене е да бъде създадена оптимална 

пространствена и функционална структура на развитие, както и да бьде изградено комплексно 

устройство на общината в единство на урбанизираните  структури и съществуващите природна и 

антропогенна среда и специфични социално-икономически УСЛОВИЯ. 

Задачи за постигане на пелите по проекта в частта на горските територии: 

• Определена е общата структура па територията - предмет па плана п преобладаващото 

предназначение на съставните п структурните й части, местоположението и границите на 

урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените 

територии, защитените зони, зоните с местообитапия, зоните по „Натура 2000", санитарно-

охранителните зони на водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на 

паметници на недвижимото културно наследство, нарушените територии за 

възстановяване, водните течения и площи, територии и отделни терени със специално, с 

друго или със смесено предназначение; 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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• Означени са земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си 

в неземеделскп територии, и тези от тях, които ще придобият статут пя урбанизирани 

територии; 

Развитието на горските територии съгласно представения ОУП на Община Белене е: 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта им е относително 

малка, те нямат стопанско значение за общината. Тяхното поддържане има значение за защитените 

зони за опазване па дивите птици, които заемат части от общинската територия. 

Устройство на горските територии 

Горските територии, за които не е определен конкретен устройствен режим запазват трайното сп 

предназначение и начина си на ползване. Горските територии се устройват и управляват съгласно 

приетите горскостопански планове. 

За строителство в горски територии е необходимо промяна на предназначението и изключване на 

земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание предвижданията на ОУПО п след 

одобряване па ПУП. 

Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито 

функции са свързани с горскостопанската дейност съгласно Закона за горите. 

Въз основа на горе изложеното СЗДП ТП ДГС Никопол изразява положително становище по така 

представената документация на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Белене. 

Настоящето становище не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията по 

Закона за горите и други специални закони п подзаконови нормативни актове п не може да служи 

като основание за отпадане па отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна плана, на възложителя и на някои от обстоятелствата, при които е издадено 

настоящето становище, възложителя трябва да уведоми СЗДП ТП ДГС Никопол своевременно. 

6.  

Областна дирекция 

„Земеделие“ – Плевен 

Изх. №РД – 12-04-147-

1/18.10.2021г. 

Във връзка с Ваше писмо, получено в Областна дирекция „Земеделие" - Плевен с вх. per. № Р Д-

12-04-147/23.09.2021г., относно съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, 

Ви уведомявам, следното: 

В текстовата част (обяснителни записки, регистри, баланси и др.) към проекта на ОУП, както и в 

графичната част, следва да е показана площта на земеделската земя, както и отнетата земеделска 

земя, предвидена за застрояване. При съгласуването на ОУП, следва да се проследи дали в 

отделните части (текстова и графична) на ОУП площта е еднаква, както и за процента отнета площ, 

като препоръчително е да не се отнемат големи площи земеделска земя, както и такива от 

Становището се 

отнася до проекта на 

ОУП. Съгласно ЗУТ 

за изработването на 

ОУПО се използват 

изходни данни от 

КККР за вида 

територия - по 
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високопродуктивна земя и поливна. При отнемането на земеделски земи с цел предвиждане за 

застрояване, следва същите да са ситуирани в близост до границите на населените места или 

селищните образувания. 

С общия устройствен план на община или на част от нея се определя общата структура на 

територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните 

части, както и общия режим на устройство на всяка от териториите със съответните правила и 

нормативи (чл. 16 от ЗУТ). В Правила и нормативи за прилагане ка Общия устройствен план не 

следва да има разпоредби, които разрешават в земеделски земи без промяна на предназначението 

да се изграждат обекти, несвързани с ползването на земята. Обръщам внимание, че строителство 

в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва както за 

оранжерии, така и за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на 

земята - при условия и по ред, определени с Наредба № 19 от 25 октомври 2012г. за строителство 

в земеделски земи без промяна на предназначението им (обн. ДВ. Бр. 85 от б ноември 2012г). 

Следва да се има предвид и изискването на последната редакция на чл. 59, an. 1 от ЗУТ (Изм. и 

дои. - ДВ. бр. 65 от 2003 г., бр. 82 от 2012 г., в сила от 1.01.2023 г. - изм. бр. 101 от 2015 г., бр. 1 от 

2019 г., бр. 107 от 2020 г.), като при условие, че ще се допуска застрояване в земеделски земи, то 

тази зона следва да бъде предвидена за застрояване с ОУП на общината и обособена като такава 

със самия ОУП. 

С предвижданията на ОУП на община Белене по трайно предназначение на територията, която е 

разгледана в разработката за землищата с. Бяла вода, с. Деков. с. Кулина вода, с. Петокладенци и 

с. Татари (с изключение на землището на гр. Белене) се установи, че земеделските земи на 

територията на общината са с обща площ от 120 478 дка. а съгласно представена справка от 

Общинска служба по земеделие – Левски, Изнесено работно място - Белене на баланс по видове 

територия е видно, че земеделските земи в общината (с изключение на землището на гр. Белене) 

са с обща площ 123 767.637 дка. 

От гореизложеното и във връзка с делегираните ми от министъра на земеделието, храните и горите, 

правомощия със Заповед № РД-46-151/14.05.2021г.. т. 17. относно съгласуване на проекти на ОУП, 

следва в кратък срок от получаване на настоящото писмо да дадете отговор, относно намаляването 

на баланса на земеделските земи. 

трайно 

предназначение и 

начин на трайно 

ползване, като 

данните за площите 

се извличат от 

предоставените 

файлове от АГКК; 

не е възможно 

изходните данни да 

бъдат коригирани с 

проекта за ОУПО. С 

проекта за развитие 

на територията на 

общината се 

предвижда 

обособяване на нови 

урбанизирани 

територии с 

определяне на 

устройствени зони, 

които попадат върху 

земеделски земи, 

затова общата площ 

на земеделските 

земи намалява. 

7.  
Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

С писмо вх. № 08-00-1310/23.09.2021 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са внесени за 

разглеждане и становище следните документи: Задание и Предварителен проект на ОУП Община 

АПИ няма 

възражения по 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Изх.№ 08-00-

1594/26.10.2021г. 

Белене; Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка (ДЕО) 

на ОУП на Община Белене, включващо и Схема за консултации със заинтересовани органи към 

Заданието и опорен план. След преглед на предоставените материали Ви уведомяваме следното: 

I. По отношение на Предварителния проект на ОУП на Община Белене 

1. Предоставените Ви с писмо изх. № 08-00-342/19.02.2021 г. изходни данни са 

коректно отразени в т. VII. 13. 1. 1. Републиканска пътна мрежа, но източникът на 

информация датира 2019 г., а не, както е посочено на стр. 300-301 в табл. № № 59-

61 - 2016 г. 

2. В обяснителната записка са допуснати неточности, а именно: 

− на стр. 19 наименованието на АПИ е погрешно изписано, като е посочено 

като ИА „Пътна инфраструктура“; 

− на стр. 286 се заявяват велосипедни маршрути, но не се посочва, къде се 

предвиждат да се изградят. Върху графичния материал е посочено проектно 

трасе на велоалея по протежение на републикански път II-52 „(Русе - Бяла) 

- Мечка - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол“ и проектно трасе 

извън обхвата на път Ш-5202 „Деков - Белене“. Необходимо е на следващия 

етап на ОУП да се допълни текстовата част, като се конкретизира къде се 

предвижда да се изградят велоалеите, както и кой ще финансира 

изграждането им; 

− на стр. 301 е посочен проект за реализация - Рехабилитация на пътен 

участък Ш-5202, „Деков - Белене“ от км 3+380 до км 4+542. Информираме 

Ви, че рехабилитации и ремонти на пътища от републиканската пътна 

мрежа ежегодно се планират, в зависимост от финансовата възможност на 

АПИ. 

3. ПП на ОУП не е окомплектован съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове. Като графични материали фигурират единствено Опорен 

план и Синтезен чертеж. 

II. По отношение на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО и Схемата 

за консултации 

АПИ няма възражения по представените Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО 

и Схемата за консултации. 

представените 

Задание за 

определяне на 

обхвата и 

съдържанието на 

ДЕО и Схемата за 

консултации. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

АПИ следва да бъде включена като заинтересована страна при провеждането на обществените 

консултации по ДЕО към ОУП. Обръщаме внимание, че информацията, касаеща републиканската 

пътна мрежа в ОУП - текстова и графична част, ДЕО и приложенията към тях е необходимо да 

бъде в пълен синхрон. 

С оглед на гореизложеното, АПИ съгласува предварителния проект на ОУП на Община Белене в 

част „Транспортна инфраструктура“. Посочените по - горе забележки е необходимо да бъдат 

отразени в Окончателния проект на ОУП и същият да се внесе в АПИ - Централна администрация 

за становище. 
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2.Проведени консултации по Доклад за Екологична оценка на 

проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището 

на гр. Белене) 

2.1. Анализ на проведените консултации по Доклад за Екологична оценка на 

проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) 

В периода от 14.03.2022 г. до 26.04.2022 г. бяха проведени консултации по Доклада 

за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Общ устройствен план на община Белене (без 

землището на гр. Белене). 

За целта бе осигурен обществен достъп до проекта на ОУП и Доклада за Екологична 

оценка (ДЕО), вкл. приложенията му. 

На 14.03.2022г. Община Белене е публикувала на интернет-страницата на Общината: 

https://belene.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89-

%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0

%bd-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/ Съобщение за провеждане на консултации по 

Доклад за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Белене (без 

землището на гр. Белене), с всички приложения към него. 

Следните институции са изразили становище по предоставения Доклад за 

екологична оценка: 

1. Регионална инспекция по околна среда и водите, Изх.№6599(8)/13.05.2022г. 

2. Регионална здравна инспекция – Плевен, Изх. №ОЗ-01-13/25.03.2022г. 

3. Басейнова дирекция „Дунавски район“, Изх.№ОБ-6324-(8)/21.04.2022г. 

4. Агенция „Пътна Инфраструктура“, Изх. №15-00-52/14.03.2022г. 

5. „Областно пътно управление-Плевен“, Изх.№ 08-00-50/17.03.2022г. 

6. Електроенергиен системен оператор ЕАД, Изх.№ ЕСО-260471/25.03.22г. 

7. ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, Изх.№ ЖИ-

12774/30.03.22г. 

8. Напоителни системи ЕАД, Изх. № 151/30.03.2022г. 

9. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, Изх.№03-09-201/31.03.2022г. 

10. Водоснабдяване и канализация – Плевен, Изх.№981/13.04.22г. 

11. Регионална дирекция „ПБЗН“ – Плевен, Изх. №947000-457/15.04.2022г. 
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12. Районно управление – Белене, Изх.№ УРИ241000-713/18.04.2022г. 

13. Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, Изх.№ РД-12-04-147-

3/04.04.2022г. 

14. Регионална дирекция по горите – Ловеч, Изх. РДГ08-4353/20.04.2022г. 

15. Заместник-министър на енергетиката, Изх. №Е-08-00-93/20.04.2022г 

16. Министър на електронното управление, Изх. № МКУ-960/28.03.2022 г. 

2.2. Мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки по Доклад за 

Екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Белене (без 

землището на гр. Белене) 

По-долу в Таблица 2.2-1 е представена справка за начина на отразяване, мотиви за 

приетите и неприетите бележки и препоръки по Доклада за екологична оценка на проект на 

Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене).
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Таблица 2.2-1. Справка за мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки по Доклад за Екологична оценка на проект на 

Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Регионална инспекция 

по околна среда и води – 

Плевен, 

Изх.№6599(3)/24.03.2022г. 

В качеството Ви на орган по прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на 

Община Белене, на основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка 

на планове и програми (Наредба за ЕО, приета с ПМС № 139/2004 г., обн. ДВ. 

бр. 57/2004 г„ изм. и дол. ДВ, бр. 3/2006 г . ДВ. бр. 29/2010 г., ДВ. Бр., 3/2011 г.. 

ДВ, бр. 38/2012 1„ ДВ, бр. 94/2012 г„ ДВ, бр. 12/2016 г„ ДВ, бр. 3/2018 г„ ДВ, 

бр. 8/2018 г„ ДВ, бр. 31/2019 г.. ДВ. бр. 67/2019 г. изм. ДВ, бр. 70/2020 г.), 

приложено Ви изпращам за съгласуване Мерки относно наблюдението и 

контрола при прилагането на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене. 

Очакваме становището Ви в 14-дневен срок от получаване на настоящето 

писмо. 

В случай, че становище от Община Белене, не бъде получено в установения за 

целта срок, на основание чл. 20. ал, 8 от Наредбата за ЕО ще се счита, че нямате 

бележки и предложения по представената документация. 

 II. Мерки относно наблюдението и контрола при прилагането на Общ 

устройствен план (ОУП) на Община Белене. 

1. Община Белене да изготвя годишен доклад по наблюдението и 

контрола при прилагането на Общ устройствен план на Община Белене, 

включително мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 

осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВ - Плевен не по-късно 

от 2 август на всяка следваща година. 

2. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Белене, 

да бъде включен като неразделна част от Годишен доклад за изпълнението на 

ОУП, съгласно чл. 127, ал. 9 от Закона за 

устройство на територията. 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

3. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 

прилагането на ОУП на Община Белене, да се извършва въз основа на следните 

мерки и индикатори: 

Мярка по наблюдение н контрол: 

 

Срок за 

въвеждане 

на мярката и 

за нейното 

изпълнение 

Индикатори 

Отговорен 

орган за 

изпълнение 
 

1. Да се прилагат мерките за 

наблюдение, предвидени в 

актуалната Програма за опазване на 

околната среда на Община Белене 

(ПООС) 

Постоянен 
Годишен 

отчет по 

ПООС 

Община 
Белене 

2. Да с прилагат мерки за 

наблюдение, в актуалната Програма 

за управление на отпадъците на 

Община Белене, неразделна част от 

ПООС 

Постоянен 
Годишен 

отчет по 

ПУДО 

Община 
Белене 

3. Да се прилагат мерките за 

наблюдение, предвидени в 

Общински план за развитие / План за 

интегрирано развитие на Община 

Белене за периода 2021-2027 г. 

Постоянен 
Годишен 

отчет по 

ОПР 

Община 
Белене 



22 
 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

4. Ежегодно Община Белене да 

информира писмено РИОСВ – 

Плевен за издадените разрешения за 

ползване па строежи, 

представляващи промишлени 

инсталации и съоръжения, в рамките 

на ежегодните доклади по 

наблюдение и контрол при 

прилагането на ОУП. 

Постоянен 

Бр. 
изпратени 

информации 

в РИОСВ 

(списък е 

обекти) 

Община 
Белене 

5. Одобряване и/или разрешаване 

реализацията на бъдещи 

инвестиционни предложения 

(намерения) по приложения Хе 1 и 

№ 2 от ЗООС, и свързани с тяхното 

развитие планове или програми), да 

става след проведени процедури по 

глава шеста от ЗООС и по ЗБР, при 

спазване изискванията на глава 

седма, раздел I и раздел II на ЗОС 

Постоянен 

Издадени 
решения 

или 
становища 

по глава 

шеста от 

ЗООС 

Община 
Белене 

6. Одобряване и/или разрешаване 

реализацията на планове, програми, 

проекти и инвестиционни 

предложения извън урбанизирани 

територии, попадащи изцяло или 

отчасти в защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие и 

защитени територии по Закона за 

защитените територии, да се 

Постоянен 

Издадени 
решения 

или 
преценки 

по 
Наредбата за 

ОС 

Община 
Белене 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

извършва след съгласуване по реда 

на ЗБР/ЗЗТ. 

7. Резултатите от приложените мерки 

(вкл. ДОСВ и ДЕО) за 

предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно компенсиране 

на неблагоприятни последствия, да 

се включат в годишния доклад по 

наблюдението и контрола при 

прилагането на Общ устройствен 

план на Община Белене 

Ежегодно 

Изготвен 
годишен 

доклад по 
изпълнение 
на мерките 

Община 
Белене 

 

4. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се 

предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 

Регионална инспекция 

по околна среда и 

водите, 

Изх.№6599(8)/13.05.2022г. 

Във връзка с внесен от Община Белене с вх. № 6599(2)/14.03.2022 г. на РИОСВ-

Плевен, Доклад за екологична оценка (ДЕО) на „Общ устройствен план на 

Община Белене“, за консултации по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за 

ЕО, приета с ПМС № 139/2004 г., обн., ДВ, бр. 57/2004 г„ изм. и дои., бр. 3/2006 

г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г., бр. 38/2012 г., бр. 94/2012 г., бр. 12/2016 г„ бр. 

3/2018 г.) Ви информирам, че РИОСВ-Плевен изразява положително становище 

по Доклада за ЕО и съдържащата се в него информация и документация, поради 

следните мотиви: 

По отношение на процедурата по ЕО: 

1. Представеният доклад по структура и съдържание отговоря на изискванията 

на чл. 86. ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 17, ал. 1 

от Наредбата за ЕО. 

2. Докладът е разработен в съответствие със Задание за обхват и съдържание на 

ЕО, съгласувано с писмо с изх. № 5578(1)/22.10.2022 г. на РИОСВ-Плевен. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

3. Заданието за обхват и съдържание на ЕО е съгласувано (представени са 

писмени становища): с Регионална здравна инспекция, гр. Плевен (РЗИ - 

Плевен), Басейнова дирекция Дунавски район“, с център Плевен (БДДР - 

Плевен), Регионална дирекция по горите, гр. Ловеч (РДГ), ТП Държавно горско 

стопанство - Никопол, Областна дирекция „Земеделие” - Плевен и Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 

4. На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Наредбата за ЕО, по представения Доклад 

за ЕО на „Общ устройствен план на Община Белене“, са проведени 

консултации с Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен. 

Съгласно писмо с изх. № ОБ-6324-(7)/18.04.2022 г. (вх. .N1 6599(7)/18.04.2022 

г.), БДДР има следните забележки и предложения: 

- Изводът към т. 2 на стр. 60 от Доклада за ЕО да се коригира по отношение на 

химичното състояние на двете: повърхностни водни тела, като химичното 

състояние трябва да съответства на това, описано за същите водни тела на стр. 

51 от Доклада за ЕО, а именно: за повърхностно водно тяло с код 

BG1DU00OR001 е определено „не достигащо добро- химично състояние, а за 

повърхностно водно тяло с код BG1OS130RI115 е определено „добро“ химично 

състояние. 

- Информацията за водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на стр. 

156 от Доклада за ЕО, за които няма учредени СОЗ по реда на 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 водоизточници за 

минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), да 

се допълни с текстове, съгласно: 

о чл. 48 от Законна за водите (ЗВ): „ Водоползвателите - титуляри на 

разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на 

санитарно-охранителните зони на съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отразено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в т. 2 от ДЕО, стр. 55. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

о чл. 38 от Наредба № 3: „За учредяване на СОЗ собственикът или ползвателят 

на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към което 

се прилага проект за СОЗ, разработен по реда на тази наредба“. 

- Две от предвидените мерки към т. 7.2. Мерки за изпълнение по време 

на прилагането на ОУП, описани на стр. 252 от Доклада за ЕО да отпаднат, 

както следва: 

о „Мярка: При реализация на бъдещи инвестиционни 

предложения/планове/програми да се изисква становище от Басейнова 

дирекция „Дунавски район“, с център Плевен, по отношение на СОЗ. 

Очакван ефект: Недопускане влошаване качеството на питейните води. 

Причината за предложението е, че към настоящият момент в обхвата на ОУП 

на Община Белене (без землището на гр. Белене) няма определени СОЗ по реда 

на Наредба № 3, които за в бъдеще да бъдат съобразявани. 

о „Мярка: Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2000 е.ж, 

Очакван ефект: Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води на населените места. 

Причината за предложението е, че в обхвата на ОУП на Община Белене (без 

землището на гр. Белене) попадат 5 агломерации с под 2000 е.ж. и няма 

агломерации с над 2000 е. ж., за която да е приложима предложената мярка. 

-Да бъде допълнена табл., 5.1.1.-1 на стр. 215-216 от Доклада за ЕО с мярка от 

ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г„ по отношение наличие на връзка на 

ПУРН в Дунавски район за управление на ОУП на Община Белене, а именно: 

„Предвижданията в Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 

20-годишна вълна". 

5.Получено е писмо с изх. № 03-01-14/31.03.2022 г. на РЗИ - Плевен, с 

приложено становище с изх. № 07-54/16.03.2022 г. по Доклад за ЕО на „Общ 

устройствен план на Община Белене“, съгласно което: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в т. 7 на ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

-С цел подобряване качеството на доклада са приети препоръките в становище 

с изх. № 03-01-48/08.10.2021 г. на РЗИ-Плевен. 

-Въздействието върху компонентите на околната среда, респективно върху 

здравето на населението в общината при прилагането на плана е оценено като 

положително. Набелязани са мерки за намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на предполагаемите въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. Декларирано е, че спазване на предложените мерки, 

реализацията на плана ще окаже трайно във времето, положително въздействие 

върху околната среда и качеството на живот на населението. 

-РЗИ - Плевен няма забележки по доклада от здравно-хигиенна точка и по 

отношение очакваните въздействия върху човешкото здраве при прилагането 

му. Приема Доклад за ЕО на „Общ устройствен план- на Община Белене“. 

6.Представена е информация по компоненти и фактори на околната среда, както 

следва: 

По компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“: 

-Съдържанието на доклада по ЕО, съответства на заданието за обхват на 

доклада и съобразено с всички препоръки в част „Атмосферен въздух“ и 

„Шум“. 

-Докладът съдържа анализ на въздействието върху качеството на атмосферния 

въздух и на акустичната среда в следните аспекти: 

с оценка на въздействието на планираните режими на устройство на 

промишлените и смесените зони и предвижданите видове производства в тях, 

върху емисиите от неподвижни (производствени) източници, 

о оценка на въздействието на планираното развитие на населеното място, по 

отношение емисиите от използване на горива за отопление в жилищни и 

обществени сгради;  

о въздействие на планираното изграждане на пътна инфраструктура, върху 

неорганизираните емисии на прах от движението на транспортните средства, 

включително емисии от вторичен унос на прах в населеното място;  

 

 
 

РЗИ-Плевен няма забележки по 

Доклада от здравно-хигиенна 

точка и по отношение на 

очакваните въздействия върху 

човешкото здраве при 

прилагането на ОУП. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

о влияние на планираните зелени площи и благоустроени терени върху 

неорганизираните емисии на прах във въздуха; 

-Докладът съдържа оценка на въздействието на реализацията на плана върху 

акустичната обстановка в урбанизираните територии (очаквани промени и 

тенденции в нивата на шум от промишлени, транспортни и локални източници 

на шум). 

По компонент: Води 

В доклада са предвидени мерки за предотвратяване, намаляване или 

прекратяване на неблагоприятните въздействия на плана върху повърхностните 

и подземни води. 

Обръщам внимание, че в доклада е представена информация за 

канализационната система с ПСОВ на гр. Белене и информация за последващо 

третиране на утайките на регионалната система за управление на отпадъците в 

регион Никопол, като в тази връзка, а ОУПО е разработен за землищата на 

населените места - с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина Вода, с. Петокладенци и с. 

Татари, като се изключва град Белене и неговото землище, за който има 

разработен нов Общ устройствен план.  

 

Относно генерираните утайки от ПСОВ Белене, ВиК ЕООД гр. Плевен има 

сключен договор № 66/16.08.2021 г. с „БГ Екопроджект” ООД за 

оползотворяване на утайки от ГПСОВ, чрез вермитехнология. 

По компонент „Почви“: 

Приемаме така представения доклад по ЕО за ОУП на община Белене (без гр. 

Белене). При прилагане на ОУП да се спазват следните мерки и условия: 

-Прилагане на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи 

почвата. 

-На етап проектиране (изготвяне на проекти) за обекти извън съществуващите 

регулационни граници на населените места да се изисква информация (справка) 

от Министерство на енергетиката относно местоположението на обекта спрямо 

находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информацията е включена, 

предвид това, че в прогнозата за 

развитие на канализационната 

мрежа е предвидено до края на 

2038 г. 100% от населението на 

агломерация Белене (Белене – 

Деков) да бъде свързано с ПСОВ 

Белене. 

Пояснението е добавено към 

ДЕО. 

 

 

 

Предложените мерки и условия 

са добавени в т. 7.2 на ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства, както и спрямо 

предоставени площи за търсене и/или проучване на подземни богатства. 

По компонент „Биологично разнообразие“: 

Приемаме Доклада за ЕО в частта му „Биологично разнообразие. Защитени 

територии. Защитени зони“. 

В доклада са разгледани защитените територии, флора и фауна и е направена 

оценка на въздействието на плана върху флората и фауната. 

На стр. 95 в Доклада за ЕО е посочено, че „В обхвата на ОУП (Община Белене, 

без землището на гр. Белене) са обособени две защитени територии съгласно 

Закона за защитените територии, както следва: Природен парк „Персина“ което 

е некоректно, тъй като ПП „Персина“ в Община Белене засяга само землището 

на гр. Белене. 

По фактор „Отпадъци“ 

Приемаме Доклада за ЕО без забележки. 

По фактор „Опасни вещества“ 

Приемаме така представения доклад по ЕО за ОУП на община Белене. При 

прилагане на ОУП да се спазват следните мерки и условия: 

-На територията на Община Белене няма съществуващи предприятия и/иии 

съоръжения с нисък или с висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на 

раздел I към глава седма на ЗООС; 

-Община Белене не предвижда в ОУП изграждане на нови предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел 

I към глава седма на ЗООС и няма предложения за устройствени 

зони/територии за изграждане на нови такива. 

-При бъдещи инвестиционни предложения на територията на Община Белене 

за изграждане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи 

в обхвата на глава седма. раздел I на ЗООС, след като ОУП на Общината вече е 

одобрен, следва да се стартира нова процедура по изменение на ОУП, в която 

да се предвидят зони за безопасни състояния по смисъла на чл. 104, ал. 4 от 

ЗООС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отразено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мярката е добавен в т. 7.2. на 

ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Мярка по наблюдение и контрол: 

-Одобряване и/или разрешаване реализацията на бъдещи инвестиционни 

намерения (ИП по приложение № I и №2 от ЗООС, и свързани с тяхното 

развитие планове и програми), да става след провеждане па процедурите по 

глава 6 от ЗООС и при спазване на изискванията на глава 7, раздел I и II на 

съшия закон, със срок постоянен. Индикатор - издадени разрешения за строеж 

след решения или становища по глава 6 на ЗООС и отговорен орган за 

изпълнението - Община Белене. 

7.Полученото с вх. № 4466(5)/14.03.2022 г. на РИОСВ - Плевен съобщение за 

провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на „Общ 

устройствен план на Община Белене“, е качена на интернет страницата на 

инспекцията на 23.3.2022 г. Към датата на настоящето писмо, в РИОСВ - 

Плевен няма получени становища или предложения от други специализирани 

органи, заинтересовани лица или обществеността. 

8.Мерките за наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план 

на Община Белене Ви бяха изпратени с писмо изх. № 2699(3)/24.03.2022 г. на 

РИОСВ - Плевен, заведено с вх. № 32-00/37/25.03.2022 г. на Община Белене, за 

съгласуване в 14-дневен срок. Към датата на настоящето писмо, в РИОСВ - 

Плевен не е постъпило становище от Община Белене, поради което на 

основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО, се счита, че мерките са съгласувани. 

В заключение за продължаване на процедурата по глава шеста от ЗООС, след 

приключване на консултациите и обществените обсъждания (ако такива са 

предвидени по специален закон), следва да внесете в деловодството на РИОСВ 

- Плевен искане за издаване на становище но ЕО по образец съгласно 

приложение № 5 от Наредбата за ЕО, с приложени към него: коригирал Доклад 

за ЕО с всички приложения към него, нетехническо резюме; документация за 

резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и 

засегнати органи и лица, в т. ч. информация за платена такса и датата на 

заплащане; справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и 

предложения, както и мотивите (ако има такива) за възлагането/отказа от 

 

 

 

 
Отразено в т. 10 на ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

възлагането на допълването или преценяването за продължаване на 

консултациите по смисъла на чл. 22 от Наредбата за ЕО. Искането и 

документацията към него се внасят в един екземпляр. 

Регионална здравна 

инспекция – Плевен, Изх. 

№ОЗ-01-13/25.03.2022г. 

Във връзка с изпратената в РЗИ-Плевен документация за провеждане на 

консултации по доклад за екологична оценка /ДЕО/ на проект на „Общ 

устройствен план /ОУП/ на община Белене (без землище на гр. Белене), Ви 

информираме следното: 

Инспекцията приема така изготвения доклад за екологична оценка на проект на 

Общ устройствен план на община Белене, тъй като с цел подобряване 

качеството на доклада са приети препоръките, дадени в предходното наше 

Становище с изх. № ОЗ-01-48/08.10.2021г. 

Въздействието върху компонентите на околната среда, респективно върху 

здравето на населението на общината при прилагането на плана е оценено като 

положително. Набелязани са мерки за намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на предполагаемите значителни въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве от осъществяването на ОУП. Декларирано, е че при 

спазване на предложените мерки, реализацията на плана ще окаже трайно във 

времето, положително въздействие върху околната среда и качеството на живот 

на населението.  

РЗИ-Плевен няма забележки по доклада от здравно-хигиенна точка и по 

отношение очакваните въздействия върху човешкото здраве при прилагането 

му и приема доклад за екологична оценка /ДЕО/ на проект на „Общ устройствен 

план /ОУП/ на община Белене (без землището на гр. Белене).“ 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 

Басейнова дирекция 

„Дунавски район“, 

Изх.№ОБ-6324-

(8)/21.04.2022г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо, 

с наш вх, № ОБ-6324-5/16.03,2022 г., ни информирате за провеждане на 

обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на 

Общ устройствен план (ОУП) на община Белене (без землището на гр. Белене), 

с молба за становище на ДЕО. 
Представител на БДДР няма възможност да вземе участие в планираната на 

27.04.2022 г, среша, поради което Ви предоставям настоящето писмо. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

В хода на процедурата по обществено обсъждане, БДДР се е произнесла със 

следните становища 
• с изх. № ОБ-6324-(2)/16 08 2021 г до РИОСВ Плевен, становище на 

основание чл 12, ал. 5 от Наредбата 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 за Общ 

устройствен план на община Белене (без землище на гр. Белене), 

• с изх № ОБ-6324-(4)/19 10 2021 г. до Община Белене, във връзка с 

провеждане на консултации за изработване на Задание за обхват и съдържание 

на ОУП и Техническо задание за изработване на ОУП на община Белене 

относно ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

След запознаване с представения ДЕО на проект на ОУП на община Белене (без 

землището на гр. Белене), изразявам следното становище 
I. В окончателния вариант на ОУП да бъдат отстранени някои неточности: 
1 Към т V. 1. Стратегически документи на национално, регионално и 

местно ниво на стр. 34 от проекта па ОУП предлагам да се добави следният 

текст, разглеждайки ПУРН и ПУРБ в Дунавски район за управление като 

стратегически документи с регионално ниво: 

..В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл 

на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период па 

действие 2022-2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично 

публикувани, и публично достъпни на интернет страницата па ВДДР: www.bd-

dunav.org., секция „Управление па водите". Плановете за управление на риска 

от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните 

басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането па 

актуализирани планове по реда на чл. 146о си. 3 (Нова - ДВ, б[л. 20 от 2022 г., 

в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал,3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г„ в сила от 

01.01.2022 г.) от Закона за водите. ", 
2. В т. VII. 5. 4. Наводнения предлагам да бъде направена следната корекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бележките касаят окончателния 

вариант на ОУП. Същите ще 

бъдат отразени в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Текста на стр. 118 от проекта па ОУП: „Към настоящия момент има 

изготвена официална Актуализация на Плана за управление на риска от 

наводнения с програмен период 2022-2027 г. ", да се замени с текста: 
„Към настоящия момент е изготвена и публикувана ПОРН в Дунавски район 

за басейново управление 2022-2027 г. с актуализирани РЗПРН, утвърдени със 

Заповед № РД- 804 10.08.2021 г. па Министъра на околната среда и водите. 

• В т. X.3.2,2. Защитени територии по Закона за водите (ЗВ) на стр. 406 

от ОУП освен изброените зони по чл. 119, ал. 4, т 2 от ЗВ предлагам да се 

добавят и зоните за защита на водите по чл. чл. 119а, ал. 1 от ЗВ. съгласно 

становище на БДДР с изх. № ОБ- 6324-(2)/19 10 2021 г 

II, Бележки и предложения към ДЕО на проект на ОУП на община Белене 

(без землището на гр. Белене) 
1 Изводът към т 2 на стр.,  60 от ДЕО предлагам да се коригира по отношение 

на химичното състояние на двете повърхностни водни тела. като химичното 

състояние трябва да съответства на химичното състояние, описано за същите 

водни тела на стр., 51 от ДЕО, а именно за повърхностно водно тяло с код 

BG1DU000R001 е определено „не достигащо добро“ химично състояние, а за 

повърхностно водно тяло с код BG1OS130R1115 е определено „добро" химично 

състояние; 
2. Информацията за ВОДОИЗТОЧНИЦИ за питейно-битово водоснабдяване на стр. 

176 от ДЕО, за които няма учредени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. 

за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба 

№ 3) предлагам да се допълни с текстове, съгласно: 
чл 48 от ЗВ: ..Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат 

задължение да предприемат действия за определяне на санитарно-

охранителните зони па съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

- чл. 38 от Наредба № 3: „За учредяване на СОЗ собственикът или ползвате 

лят на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към 

което прилага проект за СОЗ, разработен по реда па тази наредба 
3. Две от предвидените мерки към точка 7.2, Мерки за изпълнение по време на 

прилагането на ОУП описани на стр. 252 от ДЕО предлагам да отпаднат, 

както следва: 
„Мярка: При реализация на бъдещи инвестиционни предложения, планове, 

програми да се изисква становище от Басейнова дирекция „ Дунавски район “ 

с център Плевен, по отношение на СОЗ. 

Очакван ефект: Недопускане влошаване качеството на питейните води ” 

Причината за предложението е. че към настоящия момент в обхвата на ОУП 

Белене (без землището на гр. Белене) няма определени СОЗ по реда на 

Наредба № 3, които за в бъдеше да бъдат съобразявани. 

- „Мярка: Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2000 е ж. 

Очакван ефект: Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води на населените места. “ 

Причината за предложението е. че в обхвата на ОУП Белене (без землището на 

гр. Белене) попадат пет агломерации с под 2000 е ж. и няма агломерации с над 

2000 е. ж., за която да е приложима предложената мярка 

4. Предлагам да бъде допълнена Таблица 5.1.1-1 на стр. 215-216 от ДЕО с 

мярка от ПУРН, съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г, на 

проекта на ПУРН 2016-2021 г„ по отношение на наличие на връзка на ПУРН в 

Дунавски район за управление с ОУПО Белене, а именно „Предвижданията на 

Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с 

анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-

годишната вълна.“ 

 

 

 

 

 

 
Отразено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отразено в Таблица 5.1.1-1. 

Агенция „Пътна 

Инфраструктура“, Изх. 

№15-00-52/14.03.2022г. 

С вх. № 08-00-425/ 14.03.2022 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 

постъпи съобщение за провеждане на консултации по Доклада за Екологична 

оценка (ДЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене. В 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

последствие, с писмо с вх. № 08-00- 438/16.03.2022 г. отново бяхме уведомени 

за провеждането на консултации. След преглед на представените материали Ви 

информираме следното: 

• По отношение на ДЕО 

Предоставените Ви с писмо изх. № 08-00-342/19.02.2021 г. изходни данни за 

Републиканската пътна мрежа са отразени коректно в ДЕО. В тази връзка не 

възразяваме по представената разработка. 
• По отношение на Предварителния проект на ОУП на Община 

Белене 

С писмо с изх. № 08-00-1594/26.10.2021 г. Предварителния проект на ОУП на 

Община Белене в част „Транспортна инфраструктура“ е съгласуван от страна 

на АПИ с бележки, които следва да бъдат отстранени в Окончателния проект. 
С оглед на гореизложеното, АПИ съгласува ДЕО на ОУП на Община Белене 

(без землището на Община Белене). След изработване Окончателния проект на 

ОУП, същият е необходимо да се внесе в АПИ – Централна администрация за 

становище. 

„Областно пътно 

управление-Плевен“, 

Изх.№ 08-00-50/17.03.2022г. 

 

Във връзка с писмо №66-00-8/14.03.2022 год. г. от Заинтересованото лице 

Община Белене и след разглеждане на представената проектна разработка. 

Областно пътно управление - Плевен дава следното становище: 

Областно пътно управление-Плевен приема представеният Доклад за 

екологична оценка на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене), 

като има следната забележка: 

1. В Чертеж 10 „Комуникационно-транспортна мрежа“, в Легендата да се 

нанесат следните корекции: 

• Пътища Втори клас - Записано е „Сервитутьт е 50 м, по 25 м от всяка 

страна“. Съгласно чл.6. ал.1 от Закона за пътищата, ограничителната 

строителна линия е по 25 м от всяка страна на републиканския път, а не 

сервитута. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Пътища Трети клас - Записано е „Сервитутьт е 50 м, по 25 м от всяка страна“. 

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за пътищата, ограничителната строителна 

линия е по 25 м от всяка страна на републиканския път, а не сервитута. 

Електроенергиен системен 

оператор ЕАД, Изх.№ ЕСО-

260471/25.03.22г. 

Уведомяваме Ви, че в текстовата част на проект на ОУП на община Белене ECO 

ЕАД има следните забележки: 
• В Обяснителната записка - глава VII. 14.3.1. Регионална характеристика 

на енергийната система - стр. 328 е допусната неточност в името на ВЛ 110 kV 

„Лозица“ - написана е като „Лозница“. 

• В списъка на въздушните и кабелни линии средно напрежение, 

захранвани от п/ст „Белене“ 1 НУ20 kV също има неточности - ВЛ 110 kV 

“Музея“ и ВЛ 110 kV „Персин“ не съществуват. Кабелните линии средно 

напрежение са: КЛ ,ГАЕЦ“> КЛ ,.РСБ“ и КЛ „Росица“ - табл. 73, стр. 330. 

ECO ЕАД съгласува представения ОУП като горепосочените забележки да се 

отстранят в окончателния проект на ОУП. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 

ДП „Национална 

компания Железопътна 

инфраструктура“, Изх.№ 

ЖИ-12774/30.03.22г. 

Във връзка с горното Ваше писмо относно изразяване на становище по 

изготвения Доклад за екологична оценка на проект на Общ устройствен план 

на община (без землище на гр. Белене), Ви уведомяваме следното: 

ДП НКЖИ няма забележки и препоръки по представената разработка.  

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 

Напоителни системи 

ЕАД, Изх. № 

151/30.03.2022г. 

В разглеждания проект на общ устройствен план (ОУП) на община Белене, 

разработен за землищата на населените места - с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина 

Вода, с. Петокладенци и с. Татари, като се изключва град Белене и неговото 

землище, за който има разработен нов Общ устройствен план, са посочени 

съоръженията, които се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД, клон 

Среден Дунав - гр. Плевен - язовир „Кулина вода“ (изгр. 1961 год.) и язовир 

„Татари“ (изгр. 1956 год.). Язовирите са ретензионни. Изградени са под 

едноименните населени места, с цел да предпазват част от Беленската низина 

от заливане. Язовирите попадат в повърхностно водно тяло с код 

BG1DU000R00l и име „р. Дунав от границата при Ново село до границата при 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Силистра“ с обща дължина на водно тяло 477.665 км и водосборна площ от 

4211.546 KM2
. 

Предвижданията на ОУП не са свързани със значително отрицателно 

въздействие върху водните тела на територията на общината, в частност върху 

повърхностните води в посочените водни обекти. Въздействието от 

реализацията на ОУП ще бъде резултат от целесъобразното управление на 

територията. Очаква се непряко положително въздействие. 
Не е установен риск за човешкото здраве, който да бъде резултат от начина на 

отразяване на режима и експлоатацията на посочените язовири. 
Необходимо е при бъдещата реализация на инвестиционни 

предложения/планове /програми, попадащи в близост до водосборните 

области, както и до самите язовири „Кулина вода“ и „Татари“, да се изисква 

становище от „Напоителни системи“ ЕАД, с цел недопускане на влошаване 

техническото състояние на съоръженията и качеството на водите в тях. 
Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не са 

свързани с негативно засягане на язовир „Кулина вода“ и язовир „Татари. 
Цялостното въздействие по отношение на компонент „Води“ е непряко, 

положително, дългосрочно. 
„Напоителни системи” ЕАД, клон „Среден Дунав” - Плевен, не възразява и 

съгласува представения Доклад за екологична оценка на проект на Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добавена е такава мярка в т.7.2 

от ДЕО. 

„БДЖ – Пътнически 

превози“ ЕООД, 

Изх.№03-09-

201/31.03.2022г. 

Във връзка с ваше писмо с вх. № 34-00-79/17.03.2022г. със съобщение за 

предоставяне на становище по Доклад за екологична оценка към проект: „Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене)“, Ви 

информираме следното: 

След запознаване със съдържанието на Доклада за екологична оценка към 

проекта, публикуван и на интернет страницата на община Белене, Ви 

информираме, че „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД няма забележки и 

допълнения.  

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Водоснабдяване и 

канализация – Плевен, 

Изх.№981/13.04.22г. 

Относно Ваше писмо с изх. № 25-00-62/14.03.2022г. във връзка с провеждане 

на консултации по Доклад за екологична оценка на проект на Общ устройствен 

план на община Белене, съгласуваме проекта със следните забележки и 

препоръки. 

• За с. Бяла са отразени несъществуващи Напорен водоем 150 m3 и 

хлотарно помещение в близост до дренаж „Османовец 1“. 

• За с. Деков няма връзка между тласкателя от ПС „Дунав“ към HP 140 

m3 и водопровода на НЕК за АЕЦ. 

• За с. Кулина вода Дренаж „Локач 1“ и „Локач 2“ се събират в 

събирателна шахта и след това влиза в HP 80 m3.Там има несъответствие между 

надписа и символа за HP. 

• За с. Петокладенци няма връзка между водопроводите от дренаж 

„Селището“ и дренаж „Калинкин дол“. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 

Констатираните несъответствия 

ще бъдат отразени в проекта на 

ОУП. 

Регионална дирекция 

„ПБЗН“ – Плевен, Изх. 

№947000-457/15.04.2022г. 

В отговор на Ваше писмо с рег.№ 24-00-129/14.03.2022 г. и предоставена 

информация във връзка с провеждане на консултации по Доклад за ЕО на 

проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. 

Белене), Ви уведомяваме, че Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ - Плевен няма възражения срещу изготвения 

Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Белене по 

законосъобразност. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 

Районно управление – 

Белене, Изх.№ 

УРИ241000-

713/18.04.2022г. 

Във връзка с Ваше писмо с изх.№14-00-42/14.03.2022г. по описа на Община 

Белене и вх.№316000-9639/16.03.2022г. по описа на ОД на МВР Плевен. 
Уведомяваме Ви, че нямаме предложения по Доклада за екологична оценка 

(ЕО) на проект на Общ устройствен план на Община Белене. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки по 

отношение на ДЕО. 

Областна дирекция 

„Земеделие“ – Плевен, 

Изх.№ РД-12-04-147-

3/04.04.2022г. 

Във връзка с Ваше писмо, получено в Областна дирекция „Земеделие“ - 

Плевене вх. per. № РД-12-04-147-2/14.03.2022г., относно провеждане на 

консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) на проект на Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене), Ви 

уведомявам, следното: 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

След запознаване с публикуваните материали на интернет страницата на 

община Белене във връзка е провеждане на консултации по Доклад за 

екологична оценка (ЕО) на проект на Общ устройствен план на община Белене 

(без землището на гр. Белене) в текстовата част (обяснителни записки, 

регистри, баланси и др.) към проекта ОУП и в графичната част е показана 

площта на земеделската земя, както и отнетата земеделска земя, предвидена за 

застрояване. При проекта на ОУП се установи, че в отделните части (текстова 

и графична) на ОУП площта на земеделските земи е еднаква, като процента 

отнета площ и тази от високопродуктивна и поливна земеделска земя не е 

голям. При отнемане то на земеделски земи с цел предвиждане за застрояване, 

същите са ситуирани в близост до границите на населените места или 

селищните образувания. 
С общия устройствен план на община или на част от нея е определена общата 

структура па територията, предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните части, както и общия режим на 

устройство на всяка от териториите със съответните нравила и нормативи (чл. 

16 от ЗУТ). В Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план 

няма разпоредби, които разрешават в земеделски земи без промяна на 

предназначението да се изграждат обекти, несвързани с ползването на земята. 

Обръщам внимание, че строителство в земеделските земи без промяна н 

предназначението им може да се извършва за обекти, чиито функции са 

свързани със земеделското предназначение на земята - при условия и по ред, 

определени с Наредба № 19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделски 

земи без промяна на предназначението им (обн. ДВ. Бр. 85 от б ноември 2012г). 

Съобразено е и изискването на последната редакция на чл. 59, ал. 1 от ЗУТ (Изм. 

и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 82 от 2012 г., в сила от 1.01.2023 г. - изм., бр. 

101 -от 2015 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 107 от 2020 г.), като при условие, че ще се 

допуска застрояване в земеделски земи, то тази зона следва да бъде предвидена 

за застрояване с ОУП на общината и обособена като такава със самия ОУП. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Във връзка с делегираните ми от Министъра на земеделието, правомощия със 

Заповед № РД 09-102/09.02.2022г., т. 17 и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) изразявам положителното си становище по Доклад за 

екологична оценка (ЕО) на проект на Обш устройствен план на община Белене 

(без землището на гр. Белене). 

Регионална дирекция по 

горите – Ловеч, Изх. 

РДГ08-4353/20.04.2022г. 

Проектът на общ устройствен план на община Белене в частта „Горски 

територии“ съответства на горскостопанския план на горските територии, 

собственост на община Белене на територията на ТП ДГС Никопол. 

Посочено е, че горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй 

като площта им е относително малка, те нямат стопанско значение за частта от 

общината, предмет на разработката. Тяхното поддържане има значение за 

защитените зони от екологична мрежа Натура 2000. 

Преобладаващите гори собственост на общината са с издънков произход, 

главно от акация с процентно или единични участие на сребролистна липа, 

полски бряст, мъждрян, келяв габър. Създадените култури са от акация, 

гледичия и черен бор. 

В разработката са спазени изискванията на Закона за горите. 

В рамките на нашата компетентност, даваме положително становище за 

изготвения общ устройствен план на община Белене. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 

Заместник-министър на 

енергетиката, Изх. №Е-

08-00-93/20.04.2022г. 

Във връзка с постъпило в Министерство на енергетиката писмо с Ваш изх. № 

04-00-49/14.03.2022 г. и приложена към него документация относно 

провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект 

на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене), Ви 

информирам, че в рамките на своята компетентност Министерство на 

енергетиката няма бележки и предложения по предоставената документация. 

Обръщам внимание, че с оглед на функционалните задължения на 

Министерството в областта на подземните богатства с наши писма с изходящи 

номера - Е-08-00-170/04.04.2017 г. и Е-08-00-44/19.02.2021 г., сме информирали 

община Белене за попадащите на нейната територия концесии за добив на 

подземни богатства, находища и разрешения за търсене и проучване. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки, 

попадащите в обхвата на ОУП 

концесии за добив на подземни 

богатства, находища и 

разрешения за търсене и 

проучване са отразени в ОУП и 

ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/Неприети 

Министър на 

електронното 

управление, Изх. № 

МКУ-960/28.03.2022 г. 

Във връзка с провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на 

проект на Общ устройствен план на община Белене, област Плевен (без 

землището на гр. Белене) и наше писмо с изх. № ДАЕУ-1322/26.01.2021 г. до 

Община Белене, Ви уведомяваме, че Държавна агенция „Електронно 

управление“ няма възражения по горепосочения доклад за екологична оценка. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки. 

 


