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Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда на 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) (ДВ. бр. 57 

от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г.) в периода от 14.03.2022 г. 

до 26.04.2022 г. бяха проведени консултации с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на проекта на Общ 

устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене), в т.ч. и с 

компетентния орган по околна среда. 

За целта бе осигурен обществен достъп до проекта на Общ устройствен план на 

община Белене (без землището на гр. Белене) 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. 

По реда на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО бяха проведени консултации по ДЕО 

с компетентния орган по чл. 4 (РИОСВ-Плевен), като бе предоставена документацията 

на хартиен и електронен носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане 

на консултации. Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено до 

компетентния орган по чл. 4 (РИОСВ-Плевен) за сведение, а също така и за 

публикуване на интернет страницата му. До останалите заинтересовани институции, 

определени в Схемата за провеждане на консултации, бяха изпратени уведомителни 

писма, заедно със Съобщението за провеждане на консултации: 

• 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. 
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Проектът на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. 

Белене), ДЕО с Нетехническото резюме, заедно с всички приложения към него (вкл. 

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)), бяха на разположение на 

заинтересованите страни в сградата на Община Белене, гр. Белене, ул. „България“ № 

35, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. 

Проектите на документите са публикувани на електронна страница: 

https://belene.bg/ . 

Във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредбата за ЕО на 27.04.2022 г. от 14 ч. в зала № 

26 на общинска администрация Белене, е проведено обществено обсъждане на проекта 

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

заедно с всички приложения към него (вкл. ДОСВ). 

По време на общественото обсъждане присъстваха Кмета на община Белене, 

зам. кметове на Общината, юристът на Общината, главният архитект, главнитя 

инженер, служители на общинска администрация, граждани, представители на 

проектантския екип, изготвил проекта на ОУПО и на екипа по ДЕО и ДОСВ. 

В срока за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото 

обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени възражения 

или отрицателни писмени становища по ДЕО и по проекта на Общ устройствен 

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

Получените в резултат на консултациите становища, бележки и препоръки са 

отразени в ДЕО. Справка за проведените консултации и за изразените при 

консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им, е 

представена в Приложение № 4 към ДЕО.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността, 

ДЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в хода на 

консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не касаят 

методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 

заключенията на ЕО. 

В отделно Приложение 3.1 към настоящия документ са представени мотивите 

на Кмета на Община Белене за възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по чл. 22 от Наредбата за ЕО. 

Възложителят внася до компетентния орган Искане за издаване на становище по 

ЕО по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за ЕО и осигурява достъп на 

компетентните органи и обществеността до ДЕО, с всички приложения към него, и 
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проекта на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) на 

място – в сградата на Община Белене, гр. Белене, ул. „България“ № 35, всеки работен 

ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на електронната страницата на Община Белене. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 3.1. Мотиви на Кмета на Община Белене за възлагането/отказа от 

възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по 

чл.22 от Наредбата за ЕО 


