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1. Характеристика на плана/програмата относно: 

 
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 

2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с 

предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които 

предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия 

от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на 

местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия; 

В съответствие с чл. 81, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда, оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни предложения за 
строителство, дейности и технологии съгласно Приложения № 1 и 2 на ЗООС и за техните 
изменения или разширения, когато са възможни въздействия върху околната среда.  
Произнасянето на приложимите процедури, определени с глава шеста от ЗООС, от страна на 
компетентните органи – МОСВ/РИОСВ се извършва при съобразяване на предвидените 
конкретни дейности и при отчитане на критериите, заложени в ЗООС и поднормативните 
актове към него.          

Така описанoто частично изменение на ОУП предвижда развитие на намерения включени в 
Приложения № 1 и 2 на ЗООС.   

Предвижданията на настоящия план определят критерии, условия и нормативи от значение 
за бъдещото разрешаване и одобряване на строителните дейности за изграждане на 
“Ветроенергиен парк Лудогорие“ в община Каолиново след частичното изменение на ОУПО 
и ще допринесе за постигане на амбициозните цели на ЕС за постепенна декарбонизация на 
икономиката и опазване на околната среда. 

Проектът за Частично изменение на Общият устройствен план на Община Каолиново с цел 
да се определят нови „територии за чисто производствени функции“ в ПИ № 37232.11.3, 
37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 
37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ № 18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. 
Гусла, ПИ № 58485.2.22, 58485.49.19, в землището на с. Пристое и ПИ № 06094.37.8, 
06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. Браничево и 
„територии за инженерно-техническа инфраструктура“ в ПИ 58485.41.82 (за подстанция) 
в землището на с. Пристое Община Каолиново, област Шумен не е включен в Приложения 
№ 1 и 2 на ЗООС, поради което не е предмет на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) по реда на глава шеста от същия закон, но попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 и 2 
от ЗООС и за него следва да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на ЕО.  

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и 

програми; 

ОУП на Община Каолиново е одобрен с Решение № 289 по Протокол № 26 от 21.11.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет на Община Каолиново и обнародван в ДВ бр. 101 от 
19.12.2017 г. 

С Решение  №278 по Протокол №36 от 30.08.2022 г. на заседание на Общински съвет 
Каолиново е прието Частично изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново с 
цел да се определят нови „територии за чисто производствени функции“ в ПИ № 
37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 
37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ № 18188.34.12, 18188.42.11, в 
землището на с. Гусла, ПИ № 58485.2.22, 58485.49.19, в землището на с. Пристое и ПИ № 
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06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. 
Браничево и „територии за инженерно-техническа инфраструктура“ в ПИ 58485.41.82 (за 
подстанция) в землището на с. Пристое Община Каолиново, област Шумен. 

С частичното изменение на ОУП на община Каолиново се цели да се определят нови 
„територии за чисто производствени дейности“ и „територии за инженерно-техническа 

инфраструктура“ и да се даде възможност на инвеститора да стартира процедура по 
изработване и одобрение на проекти за ПУП-ПЗ и за последваща промяна на 
предназначението „за електроенергийно производство“ на част от ПИ №37232.11.3, 
37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 
37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ 18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. Гусла, 
ПИ 58485.2.22, 58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и 
06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. 
Браничево, Община Каолиново, област Шумен, както и да изработи проекти ПУП-ПП за 
елементите на техническата инфраструктура. 

С конкретния ПУП се предвижда развитие на ИП, попадащо в точки 3 буква “и” от 
Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, същите са 
предмет на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 

Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от ОВОС. 

Съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и по конкретно чл. 91, ал. 2 
от ЗООС за конкретното инвестиционно предложение, включено в приложение № 2, се 
изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, 
компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка 
да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста. 

За ПУП-ПЗ за 20 имота и предвиденото инвестиционното предложение касаещо 
предвижданията на плана, тъй като подлежи на преценяване  на ОВОС в следваща фаза,  на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС на основание  чл. 91, ал. 2 от ЗООС от компетентния 
орган и/или възложителя на плана би следвало да бъде допуснато разглеждане на процедура 
по преценяване  на ОВОС за Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 
/ПУП-ПЗ/ след влизане в сила на ЧИ на ОУП. 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните 
намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на 
общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). 

Разглежданото ЧИ на Общ устройствен план е съобразен с плановете, стратегиите и 
програмите на местно, регионално, национално  и европейско ниво.  

ЧИ на Общият устройствен план ще даде възможност за реализиране на основните 
приоритети залегнали в стратегическите документи за развитие, в местно, регионално, 
национално  и европейско ниво. 

Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 10 ЗУТ имат за цел: 

 да създават планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 
териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и програмиране на 
регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на 
пространственото развитие, регламентирани в Закона за регионалното развитие (ЗРР); 
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 да осигуряват равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, 
при гарантиране на правата им; 

 да определят границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното 
им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и 
изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

 да определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и 
зони с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

 да създават възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 
последващото им предназначение; 

 да предвиждат подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването 
на националните инфраструктурни коридори с европейските; 

 да определят устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им 
предназначение и да осигуряват опазването на недвижимото културно наследство; 

 да определят правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно 
местните и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото 
планиране, както и специфични правила и нормативи към тях. 

 В съответствие с това, инвестициите в частния сектор и по-специално във ВЕИ ще 
допринесат за изпълнение на национални и регионални политики, планове и цели за 
изпълнение на ангажиментите пред ЕС по прилагането на Зелената сделка. 

 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие; 

Целта на екологичната оценка е интегриране на екологичните съображения в разработения 
план, които има потенциал за въздействие върху околната среда и човешкото здраве при 
прилагането си. 

Съгласно чл.11 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), „… изискванията за 
опазване на околната среда трябва да бъдат интегрирани при определянето и изпълнението 
на политиките и дейностите на ЕС, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“.   
Устойчивото развитие изисква съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на 
околната среда. Фондовете към ОСР са един от основните източници на финансиране за 
политиките по околна среда в рамките на ЕС и следователно се очаква те също да 
допринесат в значителна степен за подобряване на околната среда. За да се насърчи 
устойчивото развитие чрез фондовете към ОСР, чл. 111 от проекта на Общ регламент за 5-те 
фонда към ОСР позволява коефициентите на съфинансиране по отделните ОП да бъдат 
модулирани на ниво приоритетна ос.  

Една от целите (посочена в чл. 111(2)) е при формулирането, подготовката и изпълнението 
на плана да се отчетат изискванията за опазване и подобряване на околната среда, главно 
чрез прилагането на принципа на предпазните мерки, принципа на превантивните действия и 
принципа "замърсителят плаща". 

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., 

изм. и доп./, задачите и целите на настоящата разработка са: 

 Да се опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ЧИОУП; 
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 Да формулира съществуващите екологични проблеми /ако има такива/, районите с 
особено екологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на 
влияние; 

 Да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана; 

 Да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието на територията в 
перспектива; 

 Да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на 
развитие; 

 Да формулират и предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-
пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана. 

Като методична основа при разработване на екологичната оценка са използвани методите, 
посочени в “Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България”, както и 
указанията и методиките на Директива  2001/42/ЕО  на Европейския  Парламент  и  на   
Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда и „Указанията и методиките на ЕК за стратегическа 
екологична оценка”. Екологичната оценка е разработена съгласно Европейската директива 

2001/42ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда/ 
наричана още директивата за стратегическата екологична оценка/ и нейното транспониране в 
българското законодателство с Наредба за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми /ДВ. бр.3/2006 г./ Директивата има за цел да осигури високо 
ниво на защита на околната среда и да допринесе за интегрирането на екологичните 
съображения в разработването на планове и програми с цел насърчаване на устойчивото 
развитие /член 1 на директивата/. Основен елемент в Директивата, необходим за извършване 
на стратегическа ЕО е определянето на обхвата /чл.3/, който има за цел да определи 
географския район, съответния период от време, който се отнася до тенденциите и влиянието 
и свързаните с тях екологични въпроси, които трябва да се вземат предвид в рамките на 
стратегическата екологична оценка. Освен това се определя методът на оценка и оценка на 
разумни алтернативи. Обхватът на ЕО определя основните насоки при изготвянето на 
настоящата преценка. 

Прилагането на плана е свързано индиректно с насърчаването на устойчиво развитие.  

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата; 

Поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите условия и във връзка 
с постъпило искане от инвеститора за изграждане на “Ветроенергиен парк Лудогорие“ в 
община Каолиново след частично изменение на ОУПО за имотите включени в 
инвестиционната инициатива ще се допринесе за постигане на амбициозните цели на ЕС за 
постепенна декарбонизация на икономиката и опазване на околната сред. 

Анализът на съществуващото състояние дава основание за синтезиране на резултатите и 
оценка на развитието и взаимовръзката на аспектите и факторите на околната среда без 
прилагането на плана, както следва: 

Състоянието на компонентите на околната среда и тяхното развитие без реализиране на 
ЧИОУП са представени в Таблица 1.1. 
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Таблица г.1.-1 Състояние на компонентите и факторите без прилагане на ЧИОУП 

Компонент/Фактор 
на околната среда 

Текущо състояние Евентуално развитие без прилагане на 
ЧИОУП  

Атмосферен въздух Атмосферният въздух в района може да се 
окачестви като незамърсен с добро 
качество, под пределно допустимите 
концентрации на вредни вещества. 
 

намаляване на емисиите и 
насърчаване нарастването на дела на 
енергията от възобновяеми източници. 
 

Почви и 
земеползване 

Усвояване на терени без правилно 
зониране на териториите. 

При недобро устройство на 
територията и липса на адекватно 
управление - опасност от продължаване 
на процеса на увеличаване на пустеещите 
земи, засилване на ерозията и 
неконтролируема промяна 
предназначението на земята 

Биологично 
разнообразие 

Запазено биологично разнообразие 
растителни и животински видове  
 

Непредвидими ще бъдат онези промени, 
които настъпват в условията на 
неодобрен план, когато се правят и 
отклонения от предвижданията на 
устройствените планове – общи и 
подробни „на парче“ като за тяхното 
противодействие възможностите за 
много ограничени.  

Без реализиране на ЧИОУП ще се задълбочават негативните прояви и въздействия върху 
отделните компоненти на околната среда. 

Тук следва да бъде разгледано базисното състояние на околната среда в района на ЧИОУПО, 
които са от значение за неговото прилагане.  

Представянето на текущото състояние е основна страна в цялостния процес за анализ  на 
евентуални въздействия от предвидените с плана цели.  
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 г.1. Текущо състояние на атмосферния въздух 

 

Общината1 попада в Европейско-континенталната климатична област, която обхваща 
Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им планини. Тя е в 
най-тясна връзка с Източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от 
Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на 
последното. Поради това климатът в тази област носи типичните белези на 
източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и 
относително горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата, 
като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и зимната им сума) 
достига до 15-25% от годишната им сума. 

Главно по направление север - юг в европейско континенталната област се забелязват редица 
изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на две подобласти: умерено 
континентална и преходно континентална. 

В тази климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре изразен. 
Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в страната, а лятото е 
горещо, поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните географски 
ширини или формирани на място под въздействие на силното лятно слънце. 

 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната 
климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се 
характеризира със силно изразена континенталност на климата - горещо лято и студена зима, 
голяма годишна амплитуда на температурите, подчертан летен максимум на валежите и др. 

Температура на въздуха 

Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните 
климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща 
повърхност-форма, изложение на терена ,надморска височина - с увеличение на височината, 
температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е май- голям през 
летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете е най-силно 
изразен и расте с височината. 

През зимата тук се наблюдават много ниски температури – минус 22,6 градуса, през лятото – 
високи, с максимална температура +38,8 градуса. Пролетните мразове тук не са прецедент. 
Прекратяват се едва към 20 април и нанасят значителни повреди на културите. Първите 
есенни мразове започват от 15 октомври. Относителната влажност на въздуха е 55-77%. 

 
1 Екологична част ОУП Каолиново 
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Валежи 

Валежите през есента, зимата и началото на пролетта имат обложен характер и са все по-
продължителни, докато тези през лятото – от м. май до м. септември са краткотрайни и често 
имат проливен характер. Първите снеговалежи започват обикновено към 1 декември, а 
последните са през март. Средната продължителност на снежната покривка е средно 90 дни. 
Средната височина на снежната покривка през месец януари, когато е най-дебела е 29,3 см. 

Вятър 

Преобладаващи ветрове за община Каолиново са западните, северните и североизточните, а с 
най-малка повторяемост са южните, източните и югозападните. Случаите на тихо време са 
около 56% от общия брой на наблюдаваните дни. Средната скорост на вятъра е 2,2 м/сек. 
Бурните ветрове със скорост 30-40 м/сек са рядкост. Те се явяват при преминаването на 
циклон през страната.  

Посоката и скоростта на вятъра се определя от постоянния характер на действие на 
баричните центрове, които стационират в северните части на Атлантическия океан, и 
сезонния характер на тези над Средиземно море.  

Почти през цялата година преобладава западно- източния пренос на въздушни маси. Под 
силен вятър се приема вятър със скорост над 14 м/с.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. г.1-1 Роза на ветровете 
                             Таблица г.1.-1 Честота на вятъра по посоки % и тихо % 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

N 18.7 16.9 16.6 12.8 13.8 14.7 16.6 12.7 16.8 15.3 15.3 18.7 15.7 
NЕ 10.3 11.5 12.9 11.1 11.1 9.9 10.3 12.1 13.3 15.3 12.9 10.4 11.8 
Е 6.0 6.4 9.7 10.0 9.6 9.2 8.1 11.0 9.8 8.6 8.5 5.9 8.6 
SE 7.7 8.5 12.3 17.5 18.0 15.1 12.2 14.7 13.0 10.0 12.7 8.8 12.5 
S 8.7 9.0 8.9 12.9 13.0 12.0 9.4 9.9 11.8 11.2 12.8 9.5 10.8 
SW 7.9 8.4 7.5 8.0 7.7 9.4 9.0 7.3 8.0 9.8 7.7 8.4 8.3 
W 23.5 23.8 18.7 15.8 14.8 18.8 19.7 18.8 14.3 16.7 16.9 21.3 18.6 
NW 17.3 15.6 13.4 11.7 11.9 10.7 14.8 13.5 13.1 13.2 13.4 17.0 13.8 
Тихо  27.4 25.5 24.7 29.1 29.0 32.8 32.5 34.0 36.2 37.6 30.5 32.8 31.0 

Мъглите тук са значително по-малко. Средногодишния брой на дните с мъгла е около 25, от 
които най-много са през м. декември и януари. През летните месеци мъгли не падат, защото 
не става интензивно охлаждане на въздушните маси. 

Като цяло данните за основните климатични показатели на района определят климата като 
умерено континентален, но в същото време се чувства известно влияние на Черно море.   

На територията на община Каолиново, няма изградена и/или функционираща Автоматична 
измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани замервания и с МАС за 
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определяне качеството на атмосферния въздух. В докладите за състоянието и опазването на 
околната среда на РИОСВ-Шумен няма данни за завърсяване на въздуха на територията на 
общината.  

От националната мрежа за мониторинг има само една станция за община Шумен в самия 
град, която не е представителна за областта.  
 
г. 1.1.  Оценка за качеството на атмосферния въздух  

През 2021 г. (както и през предходните години) АИС - Шумен не е регистрирала превишения 
на ПДК на SO2 и NO2. Същото се дължи на липсата на промишлени източници с 
технологични процеси, формиращи замърсители в по - високи концентрации. Както и през 
предходните години превишенията на СДН по показател фини прахови частици (ФПЧ10), са 
регистрирани основно през зимния сезон. Причината са използваните през отоплителния 
сезон горива и горивни съоръжения в бито изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) 
оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици.  

През 2021 г. АИС - Шумен е регистрирала 18 превишения на средноденонощната норма 
(СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ10.  
 

г. 1.2. Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух 

Община Каолиново няма разработена „Програма за управление качеството на атмосферния 
въздух“. 

Един от замърсителите, оказващ влияние на качеството на атмосферния въздух през зимата е 
битовия сектор. Отоплението на територията на общината е с индивидуални отоплителни 
уреди, в повечето случаи, на твърди горива. Това  увеличава източниците на вредни емисии в 
приземния атмосферен слой и влошава качеството на атмосферния въздух. На отделянето на 
вредни емисии от горивните процеси в битовия сектор най-съществено влияние оказва 
качеството на горивата и климатичните условия. Горивните процеси за отопление са 
предимно в сезона на облачни дни с висока въздушна влажност, ниски температури и в 
дните за температурни инверсии. Като гориво за битови нужди се използва сравнително 
евтини горива – дърва и брикети. 

 
 

ЧИОУП не създава предпоставки за проблеми при опазване на атмосферния въздух, а 
напротив то ще доведе до намаляване на емисиите и насърчаване нарастването на дела на 
енергията от възобновяеми източници. 
 
г).2. Води 

 

г).2.1. Повърхностни води 

На територията на община Каолиново са разположени  части  от три повърхностни водни  
тела.  

Първото е част от водосбора на р. Ружичка в поречие Дунавски Добруджански реки с 
европейски код BG1DJ100R008.  

Водно тяло р. Дунав, BG1DU000R001 – няма констатирани отклонения при мониторинга от 
българска страна, но оценката е съобразена с оценката на румънската страна за 
същияучастък (установенивисоки концентрации на трихлорметан). също попада в 
територията на община Каолиново. 
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Третото водно тяло е с код BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх). 

Първото и второто водни тела попадат на територията на Басейнова дирекция за управление 
на водите в Дунавски район-Плевен, а третото - Басейнова дирекция за управление на водите 
в Черноморски район-Варна. 

Съгласно заповед на Министъра на ОСВ № РД-182/26.02.2013 г. за мониторинг на водите, на 
територията на община Каолиново, попада следният пункт за физикохимичен и 
хидробиологичен мониторинг - пункт р. Крива - след с. Лиси връх; 

Съгласно направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела водно тяло 
BG1DJ100R008 има умерено екологичното състояние и добро химическо състояние, а  водно 
тяло BG1DJ109R001  е оценено в добро екологично и химическо състояние. Водно тяло с код 
BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх) е определено в умерено екологично състояние.          
Участъците от повърхностните водни тела на територията на общината не са натоварени с 
източници на замърсяване. При разглеждане на  въздействието от натоварването в трите тела 
няма установени промени по отношение натиска от дифузни и точкови натоварвания. 

Уязвима зона 

Община Каолиново попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010 г. на 
Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта 
са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати 
от земеделски източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата 
зона по надморска височина и карта на зоната. 

Чувствителна зона 

Община Каолиново не попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 970/28.07.200 г. 
на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в 
териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край 
„р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. 
Дунав на територията на Р България“.  

Райони с потенциален риск от наводнения на територията на общината 

В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са определени 
райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно Заповед № 
88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 744/01.10.2013 
г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три степени на риск 
по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно 
историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат само 
районите със степен на риск „висок” и среден”. 

РЗПРН  се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 
наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 
определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от ЗВ.  

На територията на община Каолиново не попадат райони със значителен потенциален риск 
от наводнения  по чл. 146г от ЗВ.  
 

г).2.2. Подземни води 

Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от БДУВ-ЧР 
Варна  попада в обхвата на подземни водни тела от: 

Подземно водно тяло с име  „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, 
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Крушари” и код BG2G000К1hb036, което според ПУРБ: 

 е в лошо химично състояние; 

 показатели над ПС – NO3; 

 Категория на източника на замърсяване – дифузни източници: дренаж от градовете, 
инфраструктура без канализация, селскостопанска дифузия; 

 Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – открит 
(инфилтрация на валежи в зоната на разкриване). 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж” и код BG2G000J3K1041, което 
според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние. 

Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от БДУВ-ДР 
Плевен  попада в обхвата на подземни водни тела от:  

Слой 5 Триас –Юра-Креда 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в Разградската формация” и код 
BG1G000K1HB050 , което според ПУРБ : 

 е в лошо химично състояние по нитрати; 

 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 1 от 
Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW000K1hb050, като състоянието на зоната е лошо; 

 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗВ, в 
които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона, 
съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на околната среда и водите.  

Слой 6- Долна Креда -Малм-Валанж 

Подземно водно тяло с име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” и код 
BG1G0000J3K051, което според ПУРБ: 

 е в добро химично състояние; 

 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1,т. 1 от 
Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW0000J3K051, като състоянието на зоната е добро; 

 попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а” от ЗВ, в 
които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона, 
съгласно Заповед № РД -930/25.10.2010 г. на министъра на околната среда и водите. 

На територията на Общината: 

 не попадат пунктове за мониторинг от националната програма за наблюдение на 
подземни води. 

 не попадат минерални води от Приложение № 2 на Закона за водите. 

 няма изградени напоителни и/или отводнители системи и полета.  

Хвостохранилища  

На територията на общината се намира Хвостохранилище "Каолиново" - "Каолин" АД. 
Хвостохранилището е безотточно с капацитет 2 200 000 м3. В него се вливат отпадъчните 
води от обогатителна фабрика Каолиново. Съоръжението е с 1 793 187 м3 остатъчен 
капацитет. 
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г).2.3. Проблеми свързани с опазване на води 

Проблем по отношение на водоснабдяването е остарялата водопроводна мрежа за питейна 
вода, която често аварира. Едни от най - належащите проблеми е включването на нови 
водоеми към водоснабдителната мрежа. 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 
водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя: 

 големи загуби; 

 намалена проводимост; 

 чести аварии; 

 влошено качество на питейните води. 

В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена канализация. На 
територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента отпадъчните води от 
домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями, което създава 
предпоставки  за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. От друга страна 
липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на водосбори и залежаване 
на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните платна и непроходимост на 
уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологично равновесие на територията на 
Общината в резултат на непречистените води.  

ЧИОУП не създава предпоставки за проблеми с опазване на водите, тъй като с бъдещото 
устройствено зониране не се засяга компонент „води“. 

г).3. Почви и почвени типове 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 
характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната 
основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от 
север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените черноземи 
/оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви 
горски почви (61%) са образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под 
влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е била унищожена и 
заменена с по-сухолюбива растителност. Поради изсичането на горите и интензивните 
ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-алувиален 
хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см дълбочина. Сивите и 
тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и 
бързо се затоплят през пролетта. 

Най-често срещаните видове почви на територията на община Каолиново са 
черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви. 

Физичните , физико-химичните и химичните свойства на черноземите са силно 
повлияни от ерозионните процеси. По механичен състав почвите са песъкливо-глинести. От 
механичните фракции преобладават частиците на "едрия прах". Съдържанието на физична 
глина в повърхностния слой е от порядъка на 48%. По съдържание на органични вещества 
почвите са средно хумусни. 

Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви 
се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см, 
като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра 
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структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. 

 

г).3.1. Проблеми свързани с опазване на почвите 

На територията на РИОСВ–Шумен не са определени пунктове за наблюдение на засоляване 
на почвите. През 2021 г. е извършено пробонабиране по почвен мониторниг ІІ-ро ниво – 
функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от вкисляване” в 3 пункта 
(полигона) – в землищата на с. Венец, с. Риш и с. Менгишево по схема на ротиращите 
диагонали. Не са констатирани проблеми относно вкисляване на почвите. 

В община Каолиново в село Сини вир е разположен склад за ПРЗ 11 350 кг/5000 л. 

          Без котролирано устройствено зониране земята ще е подложена на смяна на 
предназначение без конкретно плануване. Земята е невъзвръщаем природен ресурс и при 
липса на ЧИОУП е подложена на смяна на предназначение без конкретно плануване. При 
условията на неконтролируемо и безпланово усвояване на земи, в т.ч. и земеделски, се 
очаква пряко, дълготрайно и необратимо по характер въздействие върху тези фактори на 
околната среда.  

г).4. Земни недра 

Територията на общината е разположена върху Мизийската плоча, основата на която 
преобладаващо е изградена от палеозойски скали. Върху тях пространствено са отложени 
седиментни скали с различна дебелина. Специфична скала е льосът. Различно дебела льосова 
покривка воалира вододелни пространства, долинни склонове, както и някои речни тераси. В 
орографско отношение заеманата територия се характеризира с голямо разнообразие – в 
северната част се спускат най-южните части на Лудогорското плато и Самуиловските 
височини.  

В геолого-тектонско отношение районът се разполага в Мизийската платформа. В 
геоморфоложко отношение районът се отнася към Източна Дунавската равнина. 

В геоложко отношение общината е част от източните предели на Лудогорското плато. 
Лудогорието има свой характерен строеж, който обаче е във връзка с останалите части на 
Мизийската плоча. Районът е изграден изключително от седиментни скали с възраст отдолу 
нагоре: долна креда, неоген, кватернер. 

На територията на Община Каолиново попадат площи с условно наименование „Индже“ и 
„Голямата нива“, към които има заявен интерес за търсене и проучване, които в момента са в 
процедура по съгласуване и при положително становище предстои процедура по издаване на 
разрешение за търсене и/или проучване. В рамките на общината влизат площите на заявени 
концесии за добив на подземни богатства в находище „Дар“, участъци „Тодор Икономово-
изток“ и „Тодор Икономово-юг“, както и в находище „Саръгьол“, участък гнезда 15 и 16.  

Общината е богата предимно на залежи от висококачествен каолин. Рудникът и фабриката за 
обогатяване на каолиновата суровина ползват гореописаните находища. Каолинът се пренася 
от рудниците към обогатителната фабрика чрез въжена линия, а оттам се произвежда 
обикновен кварцов и формовечън стъкларски пясък и обогатен каолин от марките Д-1, К-2 и 
О-1. Пясъкът, който се произвежда е особено ценен за леярската и стъкларската 
промишленост. Фабриката произвежда годишно 70 хил. т обогатен каолин. Запасите са около 
65 млн. тона. 
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г).4.1. Проблеми свързани с опазване на земни недра 

С настоящото изменение на ОУП не се предвиждат дейности свързани с добив на подземни 
богатства и/или използване на природните ресурси на земните недра, което от своя страна на 
създава предпоставки за възникване на проблеми с този компонент.  
             
г).5. Ландшафт 

Ландшафтното устройство на Община Каолиново се обуславя от природо-географските 
характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни ресурси, 
почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие.  

 Гробищните паркове; 

 Обектите за спорт и рекреация; 

 Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 

 Ниви; 

 Трайни насаждения; 

 Ливади; 

 Гори; 

 Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 

На територията на Община Каолиново са определени следните видове ландшафти: 

 Урбогенен/Селищен ландшафт; 

 Агрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт; 

 Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт); 

 Техногенен ландшафт. 
 
 

 

г).5.1. Проблеми свързани с опазване на ландшафт 

В Община Каолиново е на лице тенденцията за количествена достатъчност на озеленените 
площи, като се има предвид площния им дял спрямо този на урбанизираната територия и 
броя на жителите не поражда проблеми.  

г).6. Биологично разнообразие 

Лудогорският район, обхваща едноименното плато, високите плата на Източната Дунавска 
равнина и Източния Предбалкан. На запад и север граничи с Дунавски район, на изток с 
Добруджанския и Черноморския район, а на юг със Старопланинския и 
Източностаропланинския район. В този си обхват Лудогорския район заема значително 
пространство, в което релефът от равнинно-платовиден на север преминава в платовиден, а 
на юг нископланински.  

Естествената растителност е лесостепна и степна и заема ограничени пространства – 
територии, неизползвани за земеделие, обикновено по вододелните била. Разнообразието на 
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почвено-климатични условия в източната област на Дунавската равнина определят 
териториалното разпределение на различните растителни видове. В нейният обсег, 
независимо от широкия обхват на обработваемите земи и по-голямото стесняване на 
естествената растителност се наблюдават най-обширните площи с общо взето добре запазена 
естествена горска и тревна растителност. 

г).6.1. Растителност 

В Лудогорското плато най-съществено участие в растителната покривка има формацията на 
цера form. (Querceta certis), която лимитира границата с Дунавския биогеографски район. 
Между Дулово и Тервел и източно от Кубрат са запазени смесени гори от сребролистна липа 
- Tilia tomen- tosa, обикновен габър - Carpinus betulus, цер - Quercus cerris, на места с горун - 
Quercus dalechampii и полски клен - Acer campestre. На ограничени пространства се срещат 
гори от формацията на горуна (form. Querceta dalechampii) или смесени гори от горун - 
Quercus dalechampii, обикновен габър - Carpinus betulus, цер - Quercus cerris и полски клен - 
Acer campestre. 

В Лудогорския район съществуват находища на 28 вида висши растения, които са общи с 
Добруджанския и Черноморския район. Сред тях са два интродуцирани вида в българската 
флора, храстовидната аморфа - Amorpha finticosa и миризливата върба - Eleagnus angiistifolia, 
които се проявяват като агресивни ангропофити и са представители на биома 
Aestiduriherbosa. Тук има местообитания на още няколко вида, които се срещат още само в 
Добруджанския и Източната част на Дунавския биогеографски район. Сред тях са 
лесингиановото коило - Stipa lesingiana, молдавското плюскавиче - Silene moldavica, рогатото 
клинавче - Astragalus cornutus, палазиановият лен - Linum pallasianum, пелинът - Artemisia 
pedemontana, нарязанолистният тъжник - Spirea crenata и многообразната мъдрица - 
Sysimbrium polymotphum. У нас само в Дунавската биогеогра- фска провинция респективно и 
в Лудогорския район се срещат типичните степни видове, храстовидната карагана - Caragana 
frutex и източният равнец - Achillea leptophylla. Балкански ендемит с находище в района е 
сърпецьт - Serratula bulgarica. 

В района са разпространени българските ендемити плевенско обичниче Thalictrum 
aquilegifolium ssp. storgosiacum, шкорпилова детелина - Trifolium medium ssp. skorpilii, 
български опопанакс - Opopanax chironium ssp. bulgaricum, тракийско омразниче - Onosma 
thracica, крумово великденче - Veronica krumovii, български миск - Jurinea bulgarica, 
тракийски магарешки бодил - Carduus thracicus, давидов мразовец- - Colchicum davi- dovii и 
урумово лале - Tulipa urumoffii. 
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Млади формообразуващи огнища в Лудогорския район са Преславската планина, 
Шуменското плато, ограничени пространства от Лудогорското и Момино плато. 

В долините на Черни Лом и Малък Лом, както и по вододелното било между тях 
преобладават вторични съобщества, доминирани от цер - Quercus cerris, c примес от келяв 
габър - Carpinus orientalis и мъждрян - Fraxinus ornus. Определени пространства са покрити с 
производната формация на келявия габър (forni. Carpineta orientalis). В южна посока водо-
делът между тези реки и Голяма река е покрит със смесени гори от цер - Quercus cerris и 
благун - Quercus frainetto. В източна посока по склоновете на Разградските и Самуиловските 
височини, включително по Провадийското, Роякското и Момино плато, преобладават също 
благуново-церо- вите гори. Върху Лилякското плато са разпространени вторични съобще- 
ства от горун - Quercus dalechampii и келяв габър - Carpinus orientalis. На юг върху 
Антоновските височини благуново-церовите гори имат вторичен произход и са смесени с 
келяв габър - Carpinus orientalis. 

В Преславска планина се появяват гори от мизийски бук - Fagus тое- siaca, но преобладават 
смесените гори от сребролистната липа - Tilia tomentosa, обикновения габър - Carpinus 
betulus, горуна - Quercus dalechampii и полския клен -Acer campestre. Част от южните 
склонове на Преславска планина са покрити със смесени гори от космат дъб - Quercus 
pubescens и виргилиев дъб - Quercus virgiliana. Независимо от ограничения си ареал, 
заслужава внимание реликтната формация на конския кестен (form. Aesculeta hippocastani), 
разположена в същата планина. В тази планина се намира и най-голямото естествено 
находище у нас на терциерния реликт див рожков - Cereis siliquastrum. Северните склонове 
на планината са покрити от смесените гори на обикновения габър - Carpinus betulus и келявия 
габър - Carpinus orientalis, а също голяма площ заема формацията на сребролистната липа 
(form. Tilieta tomentosae). В Драгоевска и Лиса планина преобладават горите от мизийски 
бук, образуващи формацията (form. Fageta moesiacae). На прехода към Котленска и 
Върбишка планина са запазени пространства, заети от формацията на горуна (form. Querceta 
dalechampii) и габърово-горуновата формация (form. Querceto-Carpineta betuli). 

В източната част на Лудогорския район са запазени лесостепни храстови съобщества от 
формацията на ниския бадем (form. Amygdaleta nanae) и на драката (form. Paliureta spina-
christi). Между тях или в непосредствена близост е възникнала производна степна 
растителност, представена от формациите на белия пелин (form. Artemisieta albae), 
брандзовия житняк (form. Agropireta brandsae) и изправената овсига (form. Brometa erectii). 
Значителни площи в целия район, вторично са покрити от ксеротермните тревни формации 
на белизмата (form. Dichantieta ischaemi), луковичната дивадина (form. Poaeta bulbosae) и 
садината (form. Chrysopogoneta grylli). 

Тревният тип растителност е представен предимно от вторичен тип растителност, който е 
адаптиран към ареала на унищожените гори. Тя е тясно свързана с ливадите и пасищата. 
Ливадите съпровождат предимно влажните и умерено влажни почви, а сравнително по-рядко 
се срещат върху сухите почви. Техните тревни съобщества са представени от житни и бобови 
растения. Тревният състав се състои от червена (Trifolium pratense) и бяла детелина 
(Trifolium repens L.), ливадна класица (Alopecurur pratensis), овсига (Bromus arvensis), коило 
(Stippa capillata) и др. В заливните тераси на реките се наблюдават представители предимно 
от житното растение пирей (Agropyrum repens), ливадината (Limnanthes alba), полевицата  
(Agrostis tenuis) и др. 

Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни видове и 
според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, които се срещат на 
територията на Община Каолиново са: Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик 
(Agrimonia eupatoria), Шапиче (Alchemilla vulgaris), Багрилно подрумниче (Anthemis 
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tinctoria), Змиярник (Arum Maculatum), Копитник (Asarum europaeum), Клинавче (Astragalus 
glycyphyllos), Лудо биле (Atropa bella - donna), Парички (Bellis perennis), Ранилист (Betonica 
officinalis), Кървавиче (Bistorta major), Решетка (Carlina acanthifolia), Исландски лишей 
(Cetraria islandica), Змийско мляко (Chelidonium majus) ,Чувен (Chenopodium bonus - henricus) 
,Синя жлъчка (Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum autumnale), Обикновен дрян (Cornus 
mas) ,Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен глог (Crataegus monogyna), Кукувича 
прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum officinale), Мъжка папрат (Dryopteris filix 
mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка (Erysimum diffusum), Очанка (Euphrasia - species 
diversa), Брястолистно орехче (Filipendula ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca) ,Бударица 
(Galeopsis tetrachit), Лазаркиня (Galium odoratum), Багрилна жълтуга (Genista tinctoria), Синя 
тинтява (Gentiana cruciata), Обикновен здравец  (Geranium macrorrhizum), Зловонен здравец 
(Geranium robertianum), Кръвен здравец (Geranium sanguineum), Градско омайниче (Geum 
urbanum), Кукуряк (Helleborus odorus), Сибирски девисил (Heracleum sibiricum), Голо 
изсипливче (Herniaria glabra), Влакнесто изсипливче (Herniaria hirsuta), Рунянка (Hieracium 
pilosella), Жълт кантарион (Hypericum perforatum), Дяволска уста (Leonurus cardiaca), 
Обикновена мента (Mentha spicata), Обикновен гръмотрън  (Ononis arvensis), Невестин език 
(Ononis arvensis), Обикновен риган (Origanum vulgare), Чобанка (Petasites hybridus), 
Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), Широколистен живовляк (Plantago major), 
Голяма телчарка (Polygala major), Пача трева (Polygonum aviculare), Сладка папрат 
(Polypodium vulgare), Трепетлика (Populus tremula), Пълзящо прозорче (Potentilla reptans), 
Лечебна иглика (Primula veris), Трънка (Prunus spinosa), Орлова папрат (Pteridium aquilinum), 
Лечебна медуница (Pulmonaria officinalis), Обикновена шипка (Rosa canina), Малина (Rubus 
idaeus), Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя брада (Rumex acetosella), Алпийски лапад 
(Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), Дебрянка (Sanicula europaea), Живениче 
(Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago virgaurea), Офика (Sorbus aucuparia), Вратига 
(Tanacetum vulgare), Обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), Подбел (Tussilago farfara), 
Чемерика (Veratrum album),  Висок лопен (Verbascum thapsiforme), Мъхнат лопен (Verbascum 
phlomoides), Великденче (Veronika officinalis), Трицветна теменуга (Viola tricolor), Бял имел 
(Viscum album), Коприва (Urtica dioica),  Черно кучешко грозде (Solarium nigrum), Червено 
кучешко грозде (Solanum dulcamara), Черница (Morus alba), Американски ясен (Fraxinus 
americana), Коноп (Cannabis sp.), Аморфа (Amorpha fruticosa), Тревист бъз (Sambucus ebulus), 
Ябълка (Malus domestica), Бучиниш (Conium maculatum), Щир (Amaranthus blitum), Троскот 
(Cynodon dactylon), Полска поветица (Convolvulus arvensis)  и други. 

Състоянието на находищата от лечебни растения в Община Каолиново може да се определи, 
като благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места голям процент от 
територията е заета от агроценозите на обработваемите земи. Териториите за нуждите на 
селското стопанство представляват 66,94% от общата площ на общината, а именно 19 643,07 
ха. Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Каолиново, заемат 
площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. 

г).6.2. Животински свят 

Според Асенов, 2006, територията на Община Каолиново попада в Лудогорски 
биогеографски район. 

Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие от ресничести 
едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас - Oligochaeta), еднодневки 
(разред – Ephe(meroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - Coleoptera), 
ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera). 

Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо видово разнообразие сред 
насекомите (Клас - Insecta). Характерни насекоми за района, са водните кончета: Callopteryx 



Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на 

Частично изменение на Общ Устройствен план на община Каолиново 

Възложител: Община Каолиново, Декември 2022 год. 20

virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, малката богоможа - Ameles heldreichi 
(разред - Mantodea); черното житно пиле от правокрилите - Bradypoms dasypus (разред - 
Orthoptera); равнокрилото хоботно - Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят на 
твърдокрилите насекоми (разред - Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите 
листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите 
сечковци - Pachyta quadrimaculata, Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major, 
както и редките видове сечковци - Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и 
защитеният бръмбар бегач - Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред - 
Hymenoptera), обитаващи Лудогорието са широко разпространените в Европейския 
континент лесостепни видове мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum 
micro- cephahim и Formica cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас 
синантропен вид, фараонова мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и паразитиращи 
ихнеумониди (сем. Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans (паразитоид по 
пеперуди) и Tromatobia ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите (разред - Lepidoptera) тук 
се срешат освен аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и индикаторните таксони за района 
- Colias hyale, Lopinga achine achine и Melitaea arduinna от семействата Hesperioidea, 
Papilionoidaea (Абаджиев, 1999). 

От земноводните се срещат обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата дървесница - 
Hyla arborea и горската дългокрака жаба - Rana dalmatina. Характерни рептилии за района са 
шипобедренага костенурка - Testudo graeca, шипоопашатата костенурка - Testudo hermanni, 
кримския гущер - Podarcis taurica, големия стрелец - Coluber caspius, пъстрия смок  - Elaphe 
quatuorlineata sauromates, медянката - Coronella austriaca и пепелянката - Vipera ammodytes. 

Орнитофауната на Лудогорския района е разнообразна, което се дължи до голяма степен на 
близостта му с Черноморския басейн, както и на карстовите терени със скални венци, 
представляващи специфични местообитания за определени видове. Средното поречие на р. 
Бели Лом представлява орнитологичен обект с национално значение, в който обитават 
повече от 150 вида птици. Сред тях са защитените видове червен ангъч - Tadorna ferrug¬inea, 
египетски лешояд - Neophoron percnopterus, орел змияр - Circaetus gallicus, белоопашат 
мишелов - Buteo rufinus, малък креслив орел - Aquila pomarina и бухал - Bubo bubo. В 
Лудогорския биогеографски район се срещат и други редки видове птици, като черен щъркел 
- Ciconia nigra, ловен сокол - Falco cherrug, белошипа ветрушка - Falco naumanni, вечерна 
ветрушка - Falco vespertinus и скален орел - Aquila chiysaetus. 

Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографс¬ки район 
представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широ¬колистните гори и такива, 
които са свързани със степния биом. От насеко- моядните видове на разред - Insectivora, в 
района обитават таралеж - Erinaceus concolor, белокоремна белозъбка - Crocidura leucodon, 
голям подковонос - Rhinolophus ferrum-equinum, малък подковонос - Rhinolophus hipposideros 
и южен подковонос - Rhinolophus euriale. Сре¬щат се още обикновен хомяк - Cricetus cricetus, 
черногръд хомяк - Mesocricetus newtoni, обикновена полевка - Microtus arvalis и степна 
домашна мишка - Mus spicilegus. От разред хищници - Carnivora ограниче¬но присъствие в 
района има вълкът - Canis lupus, докато популациите на чакала - Canis aureus, лисицата - 
Vulpes vulpes, енотовидното куче - Nyctereutesprocyonoides, язовеца - Meles meles, видрата -
Lutra lutra, Златката - Mortes martes, степния пор - Mustela eversmanni и дивата котка - Felis 
silvestris са по-многобройни. 

Фауната, в т. ч. и гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре 
проученият тип фауна и чийто природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, в 
този район е от видове, характерни за ниските части на страната, какъвто е и разглежданият 
терен. В зоогеографски аспект фауната е от палеарктичен тип и по-конкретно от видове 
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предимно на умерените географски ширини, като в района се срещат и известен брой видове 
с южно разпространение за Европа, т. е. с ареали в Средиземноморската подобласт на 
Палеарктика, което в климатично отношение е следствие от непосредствената близост на 
морето, която близост обуславя и по-мекия климат на тези територии. В животинския свят 
преобладават евросибирски и средноевропейски зоогеографски елементи. Най-добре 
запазена и богата е фауната в горите. От бозайниците са характерни благороден елен  (Cervus 
elaphus L), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis silvestris), 
обикновен сънливец (Glis glis), обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), катерица 
(Sciurus vulgaris), вълк (Canis lupus), горски сънливец (Dryomys nitedula), обикновен 
сънливец (Glis glis), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), белка (Martes foina), 
пъстър пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra). В разглежданата 
област най-често срещаните видове птици са представители на: врабчоподобни, 
соколоподобни, совоподобни, щъркелоподобни, гълъбоподобни и кокошоподобни. От 
ихтиофауната в язовирите се срещат уклей (Chalcalburnus chalcoides), каракуда (Carassius 
gibelio),  шаран (Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix).    

Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно по 
отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите. 
Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен 
пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето разнообразие се представя от 
посевна врана, сива яребица, пъдпъдък.  

 

г).6.3. Защитени зони 

ЧИ на ОУП не попада в граници на защитени зони от мрежата на Натура 2000.                    
Най-близко разположена е Защитена зона за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна BG0000106 „Хърсовска река”, обявена със Заповед №РД-
990/10.12.2020 год.  на министъра на околната среда и водите.  

Защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“ попада в землищата на с. Безмер, с. Бонево, с. 
Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова 
Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел, с. Честименско, 
община Тервел, област Добрич, с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. 
Кутловица, с. Цар Асен, с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Върбино, с. 
Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово, с. Скала, община Дулово, област 
Силистра, с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково, община Кайнарджа, област 
Силистра, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир, община Силистра, 
област Силистра, с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, с обща площ 367 
566,946 дка. 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“ са: 2.1. следните типове 
природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): – 
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; – 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи); – 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества; – 
6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества; – 6430 Хидрофилни съобщества от 
високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; – 6510 Низинни сенокосни 
ливади; – 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; – 8310 
Неблагоустроени пещери; – 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 
стръмни склонове; – 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; – 91H0 * 
Панонски гори с Quercus pubescens; – 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.; – 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; – 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа; 
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2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 2.2.1. бозайници – 
*Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Степен пор (Mustela 
eversmanii), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Добруджански (среден) хо 
мяк (Mesocricetus newtoni), Голям нощник (Myotis myotis), Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък 
подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus eur yale), Подковонос 
на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Широкоух 
прилеп (Barbastella barbastellus); 2.2.2. земноводни и влечуги – Добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костену рка (Testudo 
graeca); 2.2.3. безгръбначни – Обикнов енсечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus 
funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar), 
*Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Хидриас (Euphydryas 
(Hypodryas) maturna), Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum); 2. 2.4 растени я – 
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum), Емилипопово прозорчe (Potentilla emilii-
popii), Червено усойниче (Echium russicum). 

Защитената зона се обявява с цел: 3.1. опазване и под държане на типовете природни 
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните 
популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на 
благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион; 3.2. 
увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни 
местообитания с кодове 6240 * и 6250 *; 3.3. подобряване на структурата и функциите на 
природни местообитания с кодове 91I0 * и 91Z0; 3.4. подобряване на местообитани ята на 
видовете Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni), Шипобедрена костену рка (Testudo graeca), Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългоух нощник (Myotis 
bechsteinii) и Червено усойниче (Echium russicum); 3.5. при необходимост подобряване на 
състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочените в т. 2.1 
местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.  

4. Целите на защитената зона са определени съобразно важността на защитената зона за 
постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете 
природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и 
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от 
Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и 
прилагане на мерки в защитената зона. 

Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете, 
означени със знак (*) в прило жения № 1 и № 2 от ЗБР, видът Емилипопово прозорчe 
(Potentilla emilii-popii), както и типовете природни местообитания и видовете, за които са 
определени цели за подобряване в т. 3. 6.  

Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 
BG0000106 „Хърсовска река“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата 
заповед. 

Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с 
границите є са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и води те, 
РИОСВ–Варна, РИОСВ–Русе, РИОСВ–Шумен, и на интернет страницата на 
Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.  
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В границите на защитената зона се забранява: 8.1. провеждане на състезания с моторни 
превозни средства извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; 8.2. 
движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при 
бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и 
спасителни дейности; 8.3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и 
превръщане в трайни насаж дения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските 
земи като такива; 8.4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски 
територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на 
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои; 8.5. премахване на характеристики 
на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с 
храстоводървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни 
огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите 
на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти; 8.6. търсене и проучване на 
общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), 
разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на 
общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в 
териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в 
случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има 
започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за 
предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за 
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране 
на търговско откритие; 8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни 
вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 
изискванията на Закона за защита на растенията; 8.8. употреба на минерални торове в 
ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за 
растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии 
освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 8.9. използване на органични 
утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без 
разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и 
горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични 
замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от 
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите 
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.); 8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни 
вещества и отпадъци над допустимите норми; 8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни 
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност; 8.12. палене на огън, благоустрояване, 
елект рифициране, извършваненастопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и 
на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и 
пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, 
възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1; 8.13. 
провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – от 1 
март до 30 юни; 8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в 
случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост 
вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които 
преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана 
необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на 
безопасното движение на хора и пътни превозни средства дървета или на нормалното 
функциониране на инфраструктурните обекти; 8.15. паша на домашни животни в горските 
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територии, които са обособени за гори във фаза на старост. 9. Горските типове природни 
местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от 
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително 
прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 
местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от 
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се 
определят също във: 10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР; 10.2. 
горскостопанските и ловностопанските планове и програми; 10.3. плана за управление на 
речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите; 10.4. националния 
план за действие за енергията от възобновяеми източници; 10.5. планове за действие за 
видове и планове за управление на защитени територии; 10.6. други планови, програмни и 
стратегически документи. 

В границите на защитената зона се препоръчва: 11.1. поддържане на обработваеми земи, 
които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера; 
11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в 
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“; 11.3. изпълнение на 
мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от 
разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, 
съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с 
регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ; 11.4. 
възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност 
чрез: – косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от 
единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и 
събира на купове или се изнася от парцела; – паша, като се поддържа гъстота на 
животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва 
пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха; 11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност 
сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително 
съгласу ване със съответната РИОСВ; 11.6. изораване на нивите след 15 септември и да не е 
едновременно с прибирането на реколтата; 11.7. провеждане на противопожарни дейности с 
цел намаляване на риска от пожари; 11.8. намаляване на въздействието от селското 
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91I0 * и 91Z0; 11.9. 
прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91I0* за 
превръщане на издънковите насаждения в семенни; 11.10. насърчаване на устойчивото 
управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество 
мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни 
видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния 
потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на 
изсичането/подмяната на горскодървесната растителност и употребата на биоциди, хормони 
и препарати за растителна защита; 11.11. поддържане на поне 10 % от общата площ на 
горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на 
старост. 

Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за 
управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други 
планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта 
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им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и 
наредбата по чл. 31а от същия закон. 
 
г).6.4. Проблеми свързани с биологичното разнообразие 

Непредвидими ще бъдат онези промени, които настъпват в условията на неодобрен план, 
когато се правят и отклонения от предвижданията на устройствените планове – общи и 
подробни „на парче“ като за тяхното противодействие възможностите за много ограничени. 
 

г).7. Отпадъци 

На територията на Общината се образуват различни видове отпадъци.  

Битови отпадъци 

Съгласно сключен договор дейностите по извозване, депониране и обезвреждане на битовите 
отпадъци от територията на община Каолиново на „Регионално депо” за неопасни отпадъци 
в кв. „Дивдядово”, гр. Шумен, се извършват от „Еколандтрейд” ЕООД. 

Отпадъци от строителство  

Строителните отпадъци на територията на Община Каолиново се формират преди всичко от 
ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради.  

 В община Каолиново делът им като цяло е минимален, поради обективни причини – слабо 
функциониращ строителен отрасъл. 

Опасни отпадъци 

Опасни отпадъци са тези, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото 
здраве и околната среда. За обезвреждането на натрупани на територията на община 
Каолиново пестициди и хербициди с изтекъл срок на годност през 2000 г. общината е  
реализирала проект, с който същите са събрани и затворени за съхранение в контейнери тип 
“Б Б-куб”.  

На територията на община Хитрино се изгражда Претоварна станция (която ще бъде 
ползвана от общините Хитрино, Каолиново и Венец) за твърди битови отпадъци с 
предварително отделяне на рециклируеми такива. В нея ще се извършва предварително 
третиране на твърди неопасни битови отпадъци.  

г).7.1. Проблеми свързани с отпадъци 

Населението и администрацията на общината могат да бъдат засегнати от неочаквани 
обстоятелства свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но с ЧИ на ОУП при 
правилно управление на отпадъците не се очакват проблеми с компонент отпадъци. 

г).8. Акустична среда 

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумови нива в общината. Шумът, 
излъчван в околната среда от транспортните средства (автобуси и леки коли) е епизодичен с 
ниво около 60 dBA. В определени моменти (форсиране на двигателя, звукови сигнали, 
затваряне на врати и др.) шумът е импулсен и може да достигне сравнително високи нива. 
Основните източници на шум на територията на общината са вътрешноселищния и 
транзитен автомобилен транспорт, както и различни дейности на населението с промишлен 
характер, работилници, търговски и строителни обекти, паркинги и др. 

В община Каолиново няма въведена мониторингова система за измерване нивото на шума, 
излъчван от различните източници и нивото на шума в местата на въздействие. 
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На територията на града няма работещи шумни предприятия и обекти, което спомага нивото 
на шума в различните устройствени зони да бъде в границите на допустимите норми. 

За територията на общината няма данни за превишения нивата на шума на производствените 
предприятия, намиращи се в обособените производствени зони. Има различни локални 
източници на шум (работилници, търговски обекти, заведения и др.) с ограничен обхват на 
шумово въздействие. Няма данни за превишения на шума в жилищните зони. 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда; 

Проекта се подлага на екологична оценка, за да може да се прецени дали за дадената дейност 
следва да се финансира и по какъв начин да се подходи към решаването на екологичните и 
социални въпроси при планирането, финансирането и осъществяването й.                    
Екологичната оценка е неразделна част от цялостната оценка за проекта, включително в 
оценката на финансовите рискове и рисковете за доброто й име и от установяването на 
потенциалните благоприятни екологични или социални възможности. Тази оценка ще е 
съобразена с естеството и мащаба на проекта и съизмерима с нивото на екологичните и 
социални рискове и въздействия.  

Чрез процеса на екологична оценка, възложителя следва да определи и охарактеризира 
потенциалното въздействие, което проектът има вероятност да причини. Обемът на 
предпроектните проучвания трябва да бъде достатъчен за пълното характеризиране на 
рисковете и въздействията, да съответства на подхода на предпазливост и да отразява 
въпросите, будещи безпокойство сред съответните заинтересовани страни. Необходимо е 
също така оценката да взима предвид въпросите на изменението на климата и 
приспособяването към него.  

Директивата има за цел да осигури високо ниво на защита на околната среда и да допринесе 
за интегрирането на екологичните съображения в разработването на планове и програми с 
цел насърчаване на устойчивото развитие /член 1 на директивата/. Основен елемент в 
Директивата, необходим за извършване на стратегическа ЕО е определянето на обхвата /чл. 
3/, който има за цел да определи географския район, съответния период от време, който се 
отнася до тенденциите и влиянието и свързаните с тях екологични въпроси, които трябва да 
се вземат предвид в рамките на стратегическата екологична оценка. Освен това се определя 
методът на оценка и оценка на разумни алтернативи.  

Плана ще допринесе за по-ефективното използване на общинската територия, прилагащо 
интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива. 

е) наличие на алтернативи 

При анализите в екологичната оценка беше разгледана и „нулева алтернатива”, при коята 
следва продължение на настоящите процеси и тенденции за развитие на околната среда в 
населените места без реализиране на ЧИОУПО.  

Оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи (без реализация и с реализация 
на ЧИОУПО) върху компонентите на околната среда, населението и социално-
икономическите условия на развитие на района е направена в таблица по-долу.  
Въздействието е оценено като положително (+), отрицателно (-) и няма въздействие (0). 
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     Табл.е.1.  Оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи 

Компоненти и индикатори Нулева алтернатива 
Реализиране на 

ЧИОУПО 

Качество на атмосферния въздух 0 + 

Количество и качество на водите 0 0 

Запазване на земеделските земи 0 + 

Ландшафт 0 0 

Биоразнообразие (растения, животни, 
защитени зони и територии) 

0 0 

Обосновано развитие на транспортната 
инфраструктура 

0 + 

Привличане на нови инвестиции 0 + 

 

От направеното сравнение е видно, че приемането на “нулева алтернатива” не е най-доброто 
решение нито от икономическа, нито от екологична гледна точка. Предвид на изяснените 
въздействия считаме, че реализирането на ЧИОУП ще доведе до подобряване качеството на 
средата, без да води след себе си необратими промени в околната среда и значителни 
негативни въздействия.  

Всяко друго алтернативно решение в границите на защитените зони би имало по-голямо 
отрицателното въздействие или би довело до допълнително антропогенно натоварване. 
Всяко алтернативно решение извън рамките на защитените зони би довело до смекчаване и 
намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и местообитанията на видове, 
предмет на опазване в защитените зони.  

 

Алтернативи за местоположение на плана 

По отношение на местоположението на съотетната територия, предмет на ЧИОУП, липсват 
алтернативи, понеже границите са лимитирани. С оглед на принадлежността на терена, всяка 
друга алтернатива спрямо местоположението на плана би била неуместна, тъй като има 
обективна невъзможност за това.  
 
2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата; 

С частичното изменение на ОУП на община Каолиново се цели да се определят нови 
„територии за чисто производствени дейности“ и „територии за инженерно-техническа 

инфраструктура“ и да се даде възможност на инвеститора да стартира процедура по 
изработване и одобрение на проекти за ПУП-ПЗ и за последваща промяна на 
предназначението „за електроенергийно производство“ на част от ПИ №37232.11.3, 
37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 
37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ 18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. Гусла, 
ПИ 58485.2.22, 58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и 
06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. 
Браничево, Община Каолиново, област Шумен, както и да изработи проекти ПУП-ПП за 
елементите на техническата инфраструктура. 
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В контекста на Европейския зелен пакт2 с Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския 
парламент и на Съвета3 беше определена целта на Съюза да стане климатично неутрален 
през 2050 г., както и целта за намаляване с 55 % на емисиите на парникови газове до 2030 г. 

Това изисква енергиен преход и значително по-голям дял на възобновяемите енергийни 
източници в интегрираната енергийна система. 

Енергията от възобновяеми източници има основна роля за осъществяването на тези цели, 
като се има предвид, че енергийният сектор е отговорен за над 75 % от общите емисии на 
парникови газове в Съюза. Енергията от възобновяеми източници намалява тези емисии на 
парникови газове и по този начин допринася и за решаване на предизвикателствата, свързани 
с околната среда, например загубата на биологично разнообразие, и за намаляване на 
замърсяването в съответствие с целите на плана за действие за нулево замърсяване. 

В Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета4 се определя обвързваща 
цел на Съюза за достигане на поне 32-процентен дял на енергията от възобновяеми 
източници в брутното крайно потребление на енергия на Съюза до 2030 г.  

Съгласно Плана във връзка с целта в областта на климата5 делът на енергията от 
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия би трябвало да се 
увеличи до 40 % до 2030 г., за да се постигне целта на Съюза за намаляване на емисиите на 
парникови газове6. В този контекст през юли 2021 г. Комисията предложи, като част от 
пакета за изпълнение на Европейския зелен пакт, през 2030 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници в енергийния микс да се удвои в сравнение с 2020 г. и да достигне 
поне 40 %. В съобщението за REPowerEU7 бе очертан план ЕС да стане независим от руските 
изкопаеми горива много преди края на настоящото десетилетие. В съобщението се 
предвижда да бъдат положени по-концентрирани усилия в областта на вятърната и 
слънчевата енергия, увеличаване на средното темпо на внедряване, както и допълнителни 
мощности за производство на енергия от възобновяеми източници до 2030 г., за да се 
осигури възможност за повече производство на водород от възобновяеми източници. В него 
също така законодателите бяха приканени да обмислят поставянето на по-висока цел за дела 
на енергията от възобновяеми източници или на по-кратки срокове. В този контекст е 
целесъобразно да се завиши целта на Съюза за дела на енергията от възобновяеми източници 
до 45 %, за да се ускори значително настоящият темп на внедряване на енергията от 
възобновяеми източници, като по този начин се ускори и постепенното преодоляване на 
зависимостта на ЕС, като се увеличи наличието на достъпна, сигурна и устойчиво развивана 
енергия в Съюза. 

В стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с 
хоризонт до 2050 година се залагат национални цели и политики за развитие на енергията от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като за осигуряване приноса на Република 
България за постигане на общата цел от 32% за дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно 
потребление на енергия в ЕС, е определена национална цел от 27.09% дял на енергията от 
ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. В стратегията се предвижда за 

 
2 Съобщение на Комисията COM/2019/640 final, Европейският зелен пакт. 
3 Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на 

неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата), 

(ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1). 

4 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82). 
5 Съобщение на Комисията COM/2020/562 final, 17.9.2020 г., Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. 

Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани. 

6 Точка 3 от Съобщение на Комисията COM/2020/562 final. 
7 План REPowerEU  Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени, COM(2022) 108 final 

(„Съобщение за плана REPower EU“). 
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периода 2020-2030 г. нетната инсталирана мощност за производство на електрическа енергия 
от ВЕИ да се увеличи с 2 645 MW. 

Преходът на Република България към нисковъглеродна икономика е изложена в проект на 
детайлизирана стратегия по Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на 
Националната програма за развитие "България 2030". Усилията ще бъдат насочени към 
устойчиво управление и използване на природните ресурси, позволяващо задоволяване на 
нуждите на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост. Целите 
на стратегията за кръгова и нисковъглеродна икономика включат намаляване на енергийната 
интензивност на икономиката чрез изпълнението на мерки, насочени към подобряване на 
енергийната ефективност в предприятията и насърчаване нарастването на дела на енергията 
от възобновяеми източници. Бързото увеличаване на дела на енергията от възобновяеми 
източници е от решаващо значение за справяне с критично високите цени на 
електроенергията. Намалените постоянни разходи и почти нулевите променливи разходи за 
енергия от възобновяеми източници означават, че разходите за този вид електроенергия са 
били по-стабилни и по-ниски от разходите за изкопаеми горива. Ускореното внедряване на 
възобновяеми енергийни източници ще намали зависимостта на Европейския съюз от 
(предимно внасяните) изкопаеми горива. 

Въздействието на Зелената сделка на ЕС върху европейския енергиен сектор, националните 
и регионални икономики ще бъде повсеместен и преходът към въглероден неутралитет 
създава различни предизвикателства предвид различните отправни точки на държавните-
членки по отношение на БВП, енергиен микс, цели за намаляване на емисиите и 
необходимостта от инвестиции в енергетиката. 

Прилагането на Зелената сделка за България и Централна Източна Европа изисква адекватни 
икономически и структурни мерки. Зелената сделка има за цел е да трансформира Европа в 
първия климатично неутрален континент до 2050 г. Стратегията ще стимулира икономиката, 
ще подобри качеството на живот на гражданите и ще запази околната среда, като преходът 
към устойчива икономиката ще превърне климатичните и екологичните предизвикателства 
във възможности. 

Реализацията на заявеното инвестиционно намерение - изграждане на “Ветроенергиен парк 
Лудогорие“ в община Каолиново след частично изменение на ОУПО ще допринесе за 
постигане на амбициозните цели на ЕС за постепенна декарбонизация на икономиката и 
опазване на околната среда. 

След 2007 г., България допринася за общите цели на ЕС за 20 процентно намаляване на 
емисиите на ПГ, 20 процента дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 
крайно енергийно потребление и 20 процента увеличение на енергийната ефективност до 
2020 г. Страната е на път да постигне своя индивидуален дял от тези цели и се ангажирала 
също така с общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на ПГ с 40 процента до 2030 г., 
следвайки прилагането на новите пакети за климата и енергетиката. 

Енергийният сектор в България е от голямо значение от гледна точка на приноса му към 
икономиката, като секторите на промишлеността и енергетиката съставляват около 20 
процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Производството на енергия е силно зависимо 
от местното производство на въглища, което допринася за половината от първичното 
енергоснабдяване, следвано от ядрената енергия – 34 процента. България обаче е силно 
зависима от вносни енергийни ресурси (природен газ, суров петрол и ядрено гориво. 
Основните цели на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 
2020-2030 г. 8са: 

 
8 Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г. 
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Обща цел 1 (2020): Да се постигнат целите за ВЕИ съгласно законодателството на ЕС (пакет 
2020 за опазване на климата и енергията);  

 Да се осигурят условия делът от енергията от възобновяеми източници в общото 
национално брутно крайно потребление на енергия през 2020 г. да бъде равен на или 
по-голям от националната обща цел за тази година, посочена в третата колона на 
таблицата в част А от приложение I към Директива 2009/28/ЕО. Такива задължителни 
общи национални цели да отговарят на целта за поне 20% дял на енергия от 
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на Общността 
през 2020 г. 

 Националната обща цел на България за дяла на енергията от възобновяеми източници 
в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. е:  

- Целеви дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление 
на енергия, 2020 г. (S2020) – 16.0% ; 

- Да се предприемат мерки делът на България от енергия от възобновяеми източници 
във всички видове транспорт през 2020 г. да бъде над 10% от крайното потребление 
на енергия в транспорта (Директива 2009/28/ЕО);  

Обща цел 2 (2030): Посрещане на целите за ВЕИ съгласно законодателството на ЕС (пакет за 
климата и енергетиката за 2030 г.):  

 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 
г. относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници 
постановява, че държавите-членки колективно ще предприемат мерки с цел делът на 
енергията от възобновяеми източници в брутното потребление на енергия на Съюза 
през 2030 г. да бъде над 32%. Съществува и клауза за преразглеждане и завишаване на 
% до 2023 г. Държавите-членки следва да определят своя национален принос, за да 
изпълнят колективно общата цел на ЕС като част от интегрираните национални 
енергийни и климатични планове в съответствие с чл. 3-5 и 9-14 от Регламент (ЕС) 
2018/1999.  

Развитието на сектора на възобновяемите енергийни източници придобива все по-основна 
роля за достигане политическите цели на ЕС.  

Използването на ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към 
ниско въглеродни икономики, за осигуряване сигурност на енергийните доставки, за 
развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на работни места. 
Ускореното развитие на всеки нов индустриален сектор е съпроводено с необходимостта от 
създаване на благоприятна среда за управление и намаляване на рисковете от евентуални 
неблагоприятни въздействия върху околната среда и здравето на хората.  

Националната цел трябва да бъде постигната чрез увеличаване на производството на 
електрическа енергия от ВЕИ, на крайното потребление на енергия от ВЕИ за отопление и 
охлаждане и на потреблението на ВЕИ в транспорта. С оглед създаване на необходимите 
условия за устойчивото развитие на ВЕИ секторите в България и достигане и преизпълнение 
на националната цел, предстои процес на усъвършенстване на провежданите в момента 
политики и съществуващата нормативна база.  

Предвидено е увеличение на дела на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление 
на енергия до 2030 г. на 27%.9 

 
9 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. 
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Вредните емисии във въздуха са причината за киселинните дъждове, замърсяването на 
почвата и повърхностни и подземни води. За решаването на тези проблеми в световен и 
национален мащаб алтернативно като решение е избрано производството на енергия от 
възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Слънцето е неизчерпаем източник на енергия  и 
не води до замърсяване на околната среда. При използването на ВЕИ като енергиен ресурс се 
предотвратява изхвърлянето в атмосферата на вредни вещества. Плана отговаря на поетите 
от Р България задължения по протокола от Киото за намаляване емисиите на парникови 
газове, както и ще допринесе до намаляване въздействието/рискът за орнитофауната, 
дължащ се на ефекта от глобалното затопляне и изменението на климата, респ. промяната  на 
местообитанията на птиците и хабитатите. 
 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма; 

ОУП на Община Каолиново е одобрен с Решение № 289 по Протокол № 26 от 21.11.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет на Община Каолиново и обнародван в ДВ бр. 101 от 
19.12.2017 г. 

С Решение  №278 по Протокол №36 от 30.08.2022 г. на заседание на Общински съвет 
Каолиново е прието Частично изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново с 
цел да се определят нови „територии за чисто производствени функции“ и „територии за 

инженерно-техническа инфраструктура“ в ПИ №37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 
37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. 
Климент, ПИ №18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. Гусла, ПИ №58485.2.22, 
58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое и 06094.37.8, 
06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. Браничево, 
Община Каолиново, област Шумен. 

С частичното изменение на ОУП на община Каолиново се цели да се определят нови 
„територии за чисто производствени функции“ и „територии за инженерно-техническа 

инфраструктура“ като се даде възможност на инвеститора да стартира процедура по 
изработване и одобрение на проекти за ПУП-ПЗ и за последваща промяна на 
предназначението „за електроенергийно производство“ на част от ПИ №37232.11.3, 
37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 
37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ №18188.34.12, 18188.42.11, в землището на с. 
Гусла, ПИ №58485.2.22, 58485.49.19, 58485.41.82 (за подстанция) в землището на с. Пристое 
и ПИ №06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището 
на с. Браничево, Община Каолиново, област Шумен, както и да изработи проекти ПУП-ПП 
за елементите на техническата инфраструктура. 

Общият устройствен план на Община Каолиново може да бъде изменен само в случаите, 
предвидени в чл. 134, ал. 1 от ЗУТ. 

Основната цел на разработката е създаване на условия и предпоставки за социално – 
икономическото развитие на района в съответствие с допусканията на приетия ОУПО 
Каолиново, а конкретната задача е да се промени устройственото зониране на имотите във 
връзка с реализиране на инвестиционната инициатива.  

Съгласно допусканията на действащия ОУП на община Каолиново, разглежданите 
поземлени имоти в землищата на селата Климент, Гусла, Пристое и Браничево, Община 
Каолиново са включени в устройствена зона 2. Земеделски територии и по-конкретно в 
подзона 2.1 обработваеми земи - ниви. С проекта за частичното изменение на действащия 
ОУПО Каолиново се цели промяна на устройственото зониране и отреждането на имотите 
предмет на разработката от устройствена зона „Земеделски територии“ в устройствена зона 
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6 37232.53.13 25 501 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

7 37232.57.8 20 999 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

8 37232.54.5 30 007 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

9 37232.31.3 16 995 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

         с. Гусла         

10 18188.34.12 9 698 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

11 18188.42.11 23 999 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

        с. Пристое         

12 58485.2.22 11 981 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

13 58485.49.19 13 002 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

14 58485.41.82 27 048 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

инженерно-

техническа 

инфраструктура 

10000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

     с. Браничево         

15 06094.37.8 18 602 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

16 06094.62.11 26 089 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

17 06094.56.21 18 097 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

18 06094.42.5 19 294 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

19 06094.64.1 18 613 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

20 06094.61.9 7 619 нива Каолиново Шумен 
земеделска 

територия 

Чисто 

производствена 

(Пч) 

7000 

За 

електроенергий

ното 

производство 

Общата площ на имотите включени в обхвата на ЧИ на ОУПО Каолиново е 39,75 ха или 
общо 0,23% от териториите означените в действащия ОУП като „2.1. Земеделски територии; 
обработваеми земи – ниви“ (общо 16938.96 ха съгласно Баланса на територията - Таблица 3.-
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2), като с процедирането на ЧИ на ОУПО Каолиново ще бъдат прибавени към площта на 
териториите предназначени за „1.5 - Производствено складови и стопански функции“ (Пч) и 
„6-Територии за инженерно-техническа инфраструктура“, Промените са отразени в табл. 
3.-2 - Баланс на територията. 

С последващото разработване на ПУП-ПЗ за всеки конкретен имот се предвижда 
определянето на площадка/и и промяна на предназначението „за електроенергийно 
производство“ на общо до 143 дка (14,3 ха) или на приблизително 0,08 % от всички 
„Земеделски територии; обработваеми земи – ниви“. Останалата част от имотите ще запазят 
досегашното си предназначение – „нива“.  

Поземлените имоти, предмет на изменението на ОУПО са разположени в различни части на 
четирите землища, поради което не могат да формират обособени зони. В проекта за ЧИ на 
ОУПО Каолиново са третирани като самостоятелни имоти с предназначение и устройствен 
режим (Пч) и инженерно-техническа инфраструктура. До всеки от имотите има достъп по 
наличните местни и полски пътища, част от които ще бъдат подобрени като габарити и 
настилки в съответствие с изискванията на техниката за доставка и монтаж на съоръженията. 
Запазват се устройствените параметри по одобрения ОУП за зоната Пп и Пч.  

Графичната част съдържа извадка от действащия ОУПО и проект за частично изменение на 
ОУПО Каолиново. В легенда към проекта са означени със съответни графични елементи  
имотите, засегнати от проекта, границите на селищата и землищата, трасетата на 
техническата и транспортната инфраструктури. Графичното изобразяване е в съответствие с 
Таблица 1 по Приложение 2 към чл. 68 ал. 2 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове.  

След процедиране и одобряване на проекта за частично изменение на ОУПО, ще се изготвят 
подробни устройствени планове – ПЗ за всеки имот в неговия обхват, както и парцеларни 
планове /ПУП-ПП/ за техническата и транспортната инфраструктури. 

Текстова и схематични части за ЧИОУП на община Каолиново е представен в Приложение 

2. 
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Фиг. 3. -2 Съществуващо състояние – схематична част 
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  Фиг. 3. -3 Изменение на ЧИОУПО – схематична част 
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4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на последиците: 

Всички нови устройствени дейности свързани с ЧИОУП, могат да бъдат разглеждани като 
фактори, които предполагат отрицателни въздействия върху околната среда и нейните 
елементи. 

Чрез бъдещото утройствено планиране, тези въздействия могат да регулирани по обхват и 
степен на въздействие. 

В таблицата са  представени аспектите на околната среда и въздействията произтичащи от 
реализация на предвижданията на ЧИОУП. Въздействията могат да бъдат определени по 
следния начин: 

 по териториален обхват – съответства на степента на въздействие; 

- ограничено – в границите на устройствените зони; 

- локално – в границите на устройствените зони и прилежащи територии; 

- регионално – на територията на цялата община; 

 по вероятност – „очаква се“, „не се очаква“; 

 по вид 

- отрицателно (-); положително (+); няма (0); 

- пряко и/или коствено; 

 по продължителност; 

- краткосрочно, средносрочно, дългосрочно; 

- във обхвата на действие на ЧИОУП; 

 по честота; 

- временно в периодите на строителство или устройване на съответната 
територия; 

- постоянни, по време на експлоатацията на предложените в ЧИОУП 
устройствени решения; 

 кумулативен ефект – от претоварване на елементите на средата и наслагване на 
въздействия от съществуващите и новите предложения в ЧИОУП; 

 риск за човешкото здраве;    
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Матрица за оценка на потенциалните въздействия върху околната среда при бъдещото реализиране на устройствените решения 

залегнали в  ЧИОУП. 
 

Елементи на 

околната среда 

Елементи на 

екологичната 

оценка в 

предвижданият

а на ОУП 

Вероятност от 

поява на 

въздействие10 

Териториале

н обхват11 

Вид на въздействието Степен на 

въздействие12 

Характеристика на въздействието 

Положително
/отрицателно 

Пряко/непря
ко 

честота13 продължителност14 кумулация 

1 Върху въздуха През 
строителния 
период в УЗ; 
Техническа  
Инфраструктура; 

Очаква се локално орицателно пряко ниска временно краткотрайно не 

Експлоатация Не се очаква        

2 Върху водите УЗ- Пч и 
Техническа 
инфраструктура 

Не се очаква        

пътна 
Инфраструктура  

Не се очаква        

3 Върху почвите При строителни 
дейности, 
свързани с 
новите УЗ 

Очаква се локално орицателно пряко ниска временно краткотрайно не 

пътна 
Инфраструктура- 
строителство  
 

Очаква се локално орицателно пряко ниска временно краткотрайно не 

Експлоатация на 
пътна 
инфраструктура 

Очаква се локално орицателно пряко ниска постоянно дългосрочно не 

4 Върху земните 
недра 

Пч и Техническа 
инфраструктура 

Очаква се локално орицателно пряко ниска временно краткотрайно не 

 
10 Очаква се -+; не се очаква -0 

11  Ограаниччееноо;;  ллооккаално;  рреегииоонналлнно  
12 Ниска, средна висока 
13 Постоянна, временна 
14 краткосрочно, средносрочно, дългосрочно 
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5 Върху ландшафта Пч 
Техническа 
инфраструктура 

Очаква се локално 0 пряко средна постоянно дългосрочно не 

6 Върху Флора и 
фауна 

УЗ-Пч 
Техническа 
инфраструктура 
 

Очаква се локално орицателно пряко ниска постоянно краткотрайно не 

пътна 
Инфраструктура  
 

Очаква се локално орицателно пряко ниска временно средносрочно не 

7 Отпадъци  УЗ- Пч 
Техническа 
инфраструктура 
Пътна 
Инфраструктура 
  

Очаква се ограничено орицателно Пряко и 
коствено 

ниска постоянно дългосрочно не 

8 Вредни физични 
фактори 

Шум 
 

Очаква се Локално / 0,1 
км/ 

орицателно Пряко и 
коствено 

умерена временно краткотрайно не 

Йонизиращи 
лъчения 

Не се очаква        
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б) кумулативните въздействия: 

             Реализацията на ЧИ на ОУП няма да окаже кумулативно въздействие върху 
компонените на околната среда. 

   Проектните решения, заложени в ЧИ на ОУПО водят до незначителни промени в 
общата структура на общинската територия. Най-съществените промени са намалението на 
площта на всички земеделски територии с 39,75 ха, което представлява 0,13 %  от общата 
площ в общината.  Намалението на площта на земеделските територии е основно за сметка 
на нивите. Това е свързано с нарастването на урбанизираните територии.  

            Намалението на площта на земеделските територии, което е основната промяна в 
структурата на поземления ресурс на общинската територия е незначително – 0,23 %. Това 
дава основание да се прецени, че ЧИОУПО създава устройствени условия за реализиране на 
социално-икономическите цели на развитието на общината с минимално неблагоприятно 
въздействие върху природния й поземлен ресурс. 

в) трансграничното въздействие: 

Реализацията на плана не предполага трансгранично въздействие, поради естеството 
на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 

 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на 

аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой 

население, които е вероятно да бъдат засегнати) 

От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в 
резултат от реализацията на плана. 

г).1. Въздействия върху атмосферния въздух 

Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на 
производствените дейности не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. 
Територията притежава естествен потенциал да поеме замърсителите в атмосферния въздух, 
без да бъде съществено променена. 

Предвижданията на ЧИОУПО по отношение на устройството на производствени дейности не 
водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. Решенията в ЧИОУПО не 
предвиждат и дейности, които да доведат до увеличаване на емисиите от промишлени 
източници.            

През етапа на строителство, влиянието върху качеството на атмосферния въздух се определя 
от предвидените теренни земно-механични работи (изкопи, насипи, планировка на терена и 
др.), както и от вредните вещества, емитирани с отработените газове на специализираната 
строителна техника.  

Експлоатационният период се характер с нулево въздействие, без емитиране на замърсители 
в атмосферата. 

Поради краткотрайното по време и ограничено по обхват въздействие, без съществен 
кумулативен ефект и синергично действие в съчетание с благоприятните метеорологични 
фактори, влиянието на ЧИОУПО както през строителния, така и през експлоатационния 
период върху качеството на атмосферния въздух може да се оцени, като незначително.  

Като цяло реализацията на ЧИОУПО няма да утежни замърсяването на атмосферния въздух 
и не се очаква значително въздействие върху него. 
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Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух от реализацията на плана, 
може да се представи по следния начин: 

Вид на въздействието                            - не пряко;   

Териториален обхват                             - локален; 

Степен на въздействие                          - незначителна/малка; 

Продължителност                                  - дълготрайна; 

Ефект на въздействието                        - положителен; 

Кумулативен ефект                                - не. 
 

 г).2. Въздействия върху води  

Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и водните площи и 
съхраняване характеристиките на средата. 

Тъй като по време строитеството, работниците на обекта ще използват за битовото 
обслужване химическа тоалетна, а за питейни нужди бутилирана минерална вода няма да 
има формиране на отпадъчни води от дейността на работещите на обекта и оттам 
замърсяване на повърхностните води.  По време на експлоатацията с устройственото 
зониране ще се използва само възобновяем източник на енергия /силата на вятъра/ и няма да 
има замърсяване на повърхностните води. 

Реализацията и експлоатацията на плана не генерират замърсители, които могат да попаднат 
и да замърсят повърхностните и подземните води.  

Плана няма да окаже никакво въздействие върху повърхностните и подземните води както 
през строителния, така и през експлоатационния период поради следните причини: 

 Районът на плана е беден на повърхностни водни ресурси на сушата; 

 Плана не оказва никакво влияние върху режима и качеството на повърхностните и 
подземните води и не е свързано с водоползване или ползване на водни обекти. 

г).3. Въздействия върху почви  

Предвид промените в общият баланс на територията на общината  се наблюдават и 
определени промени в общата структура на общинската територия както следва: 

Общата площ на имотите включени в обхвата на ЧИ на ОУПО Каолиново е 39,75 ха или 
общо 0,23% от териториите означените в действащия ОУП като „2.1. Земеделски 
територии; обработваеми земи – ниви“ (общо 16938.96 ха съгласно Баланса на територията - 
Таблица 3.-2), като с процедирането на ЧИ на ОУПО Каолиново ще бъдат прибавени към 
площта на териториите предназначени за „1.5 - Производствено складови и стопански 

функции“ (Пч) и „6-Територии за инженерно-техническа инфраструктура“, Промените са 
отразени в табл. 3.-2 - Баланс на територията. 

С последващото разработване на ПУП-ПЗ за всеки конкретен имот се предвижда 
определянето на площадка/и и промяна на предназначението „за електроенергийно 
производство“ на общо до 143 дка (14,3 ха) или на приблизително 0,08 % от всички 
„Земеделски територии; обработваеми земи – ниви“. Останалата част от имотите ще запазят 
досегашното си предназначение – „нива“.  
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Таблица г.3  -1 Намаляване на количеството на земеделските земи съгласно ЧИ на ОУП 

 
Вид земеделска 

територия 
Съществуващо положение Изменение Разлика в ха 

ха % ха % 

обработваеми земи 
ниви 

16938.96 57,72 16899,21 57,60 
 

39,75 

Планът предвижда намаляване на нивите с 39,75 ха. Следва да бъде подчертано, че в по-
голяма част земите ще запазят своето сегашно предназначение независимо, че ще бъдат 
обособени в утройствена зона Пч. След одобрението на ЧИ на ОУП за целите на ПУП ще 
бъде сменено предназнчението на 14,3 ха. 

Устройствените територии предвидени за промяна са следните: 

Таблица г.3  -2 Увеличаване на количеството на територии с устройствено предназначение 

съгласно ЧИ на ОУП 

Вид територия 
Съществуващо положение Изменение 

Разлика в 
ха 

ха % ха % 

Терени за 
производственo-

складови и 
стопански функции 

283.32 
0.97 

 
320.37 

1.09 
 

37.05 
 

Територии за 
инженерно-
техническа 

инфраструктура 
 

15.49 
 

0.05 12.79 0.04 
2.70 

 

В таблица г.3-2 е дадена извадка териториите, за които е предвидена промяна в 
устройствените зони за урбанизация.  В таблицата са описани две устройствени зони, която 
търпи промяна в бъдещото ЧИ на ОУП. Зони Пч  и техническа инфраструктура увеличават 
своята площ с 39,75 ха.  

Балансът на земите показва, че е незначителна частта на обработваемите земеделски земи, 
изцяло ниви (39,75 ха), в които ще настъпи промяна на предназначението им (няма да се 
използват за земеделско производство) вследствие от реализацията на планираните в 
ЧИОУПО- устройствени зони.  

Най-сериозният проблем за земеделските земи ще е запечатването им в застроените части на 
всяка една от предвидените нови устройствените зони, като трябва да се отбележи, че тези 
части са предвидени като малък процент. 

Проектните решения, заложени в ЧИ на ОУПО водят до незначителни промени в общата 
структура на общинската територия. Най-съществените промени са намалението на площта 
на всички земеделски територии с 39,75 ха, което представлява 0,13 %  от общата площ в 
общината.  Намалението на площта на земеделските територии е основно за сметка на 
нивите. Това е свързано с нарастването на урбанизираните територии.  

Намалението на площта на земеделските територии, което е основната промяна в 
структурата на поземления ресурс на общинската територия е незначително – 0,23 %. Това 
дава основание да се прецени, че ЧИОУПО създава устройствени условия за реализиране на 
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социално-икономическите цели на развитието на общината с минимално неблагоприятно 
въздействие върху природния й поземлен ресурс. Изхождайки от ценността на земеделските 
земи, като важен ресурс на общината, Планът е определил обхвата на земеделските 
територии, в които предназначението на земята може да бъде променяно само в точно 
определени случаи. Земеделските земи, които не са обхванати от режим на превантивна 
защита, се устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове.  

Предпоставките за доброто екологично състояние на почвите в общината е отсъствието на 
промишлени и на селскостопанска дейности, които да замърсяват околната среда. При 
предвижданата структура на територията и развитието на основните икономически дейности 
не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. Земеползването на част 
от земите ще се промени, но съгласно рамките на ОУПО то ще спомогне за запазване 
качествата на почвите предвид минималното отнемане от тези земи. 

Балансът на земите показва, че незначителна част от земеделските земи, предимно ниви, в 
които ще настъпи промяна на предназначението им вследствие от реализацията на 
планираните в ЧИ на ОУП устройствени зони.  

Горният анализ дава основание за следната оценка за въздействие: 

 по вид, въздействието е пряко; 

 по вероятност - ниско до средно; 

 по продължителност - постоянно; 

 по териториален обхват - ограничено; 

 риск за човешкото здраве - нисък; 

 кумулативен ефект - позитивен; 

 превишаване на екологични стандарти - няма; 

 последици   върху  пространства  или     пейзажи,   които  имат  признат  национален, 
общностен или международен статут на защита - подчертано позитивни. 

г).4. Въздействия върху земните недра 

Въздействие върху земните недра ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и 
необратимо, но неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на третираната в ЧИОУП 
територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само малка част от 
приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се възстановява. 

Реализацията на устройствените мерки за защита от предвидими природни бедствия, 
заложени в Плана, ще бъде по принцип с положително въздействие върху околната среда.  

Предвижданията на Плана относно ограничаване на вредните въздействия от предвидимите 
природни бедствия са с очаквано положителни въздействие върху околната среда. 

Основните типове въздействия върху околната среда могат да се дефинират, както следва: 

 по вид – по време на изпълнение на ново строителство и съоръжения на техническата 
инфраструктура въздействието е пряко, първично, краткосрочно, временно, 
отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на реализираните обекти, 
произтичащи от прилагането на плана, въздействието е пряко, постоянно, 
дългосрочно и с незначителни последици и с подчертано положителен ефект; 
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 по вероятност – неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна 
вероятност при различните мероприятия, предвидени в ЧИ на ОУПО. 

Възможното въздействие върху околната среда (в частност - върху геоложката основа) се 
оценява, както следва: 

 по продължителност – дългосрочно по време в обхвата на действие на ЧИ на ОУП на 
общината; 

 по териториален обхват – съответства на степента на намеса - най-често е с локален 
обхват; 

 по честота – временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - по 
време на експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ЧИ на 
ОУП на населените места; 

 кумулативен ефект – от наслагващите се фактори, които оказват въздействие върху 
човешкото здраве. 

г).5. Въздействия върху ландшафт 

Разглежданият проект предвижда вписване без проблеми на съоръженията, в общия пейзаж 
на земеделските земи. С изпълнението на проекта не се възпрепятстват гледки към 
специализирани защитени обекти и към ценни пейзажи.  

Характерът на обекта и обемно- пространствените му параметри се вписват безпроблемно в 
общия ландшафт и не могат самостоятелно да предизвикат значими изменения в неговите 
елементи и типове.  

Като се има в предвид, че елементите на баланса, предложен от ОУП не променят 
структурата на ландшафтите по степен на устойчивост към натоварване спрямо 
съществуващото състояние, оценката за въздействие върху качествата на ландшафта на ниво 
община се оценява както следва: 

 по вид - въздействието е положително, т.к. ландшафтите с висока естествена 
устойчивост запазват относителните си дялове; 

 по вероятност - висока, положителна; 

 по продължителност - положително; 

 по териториален обхват - значителен; 

 по рискове за човешкото здраве - нисък; 

 по кумулативен ефект - не се очаква; 

 превишаване на екологични стандарти - не се очаква; 

 

г).6.  Въздействия върху биологично разнообрази е и защитени зони 

При осъществяването на плана, ще бъде засегната минимална част от земната повърхност в 
обхвата на определената за разработване територия.  

Естествената растителност в имотите, в които се предвижда да се реализира плана, липсва 
при усвояването им за нуждите на земеделието. Разпространените тревни видове в района са 
едно и двугодишни, с добра възстановителна способност. Реализацията на плана 
практически може да засегне единични растителни тревни видове при отклоняване от 
планираните трасета. Това са точкови влияния с нищожна стойност, които не са рискови. 
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При осъществяването на плана, ще бъде засегната земната повърхност в обхвата на 
определените за монтирането на съоръженията фундаменти. Върху обхванатата площ няма 
да се предизвика рязка промяна – от територия „обработваем тип”, тя ще остане територия 
използвана за земеделски нужди.  

Въздействието на плана върху растителната покривка ще бъде свързано с нарушение на 
целостта на земеделските земи и на растителните съобщества на култивирани растителни 
видове, отглеждани традиционно в района.  

Антропогенното въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена роля 
върху съвременната специфика на растителността. Присъствието на рудерални видове в 
състава на растителната покривка се свързва с промените в условията на средата и 
антропогенното въздействие от интензивното земеделие. Съществуващата естествена 
растителност, покрай пътища и оврази е от рудерален тип и се отличава с лесната си 
приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки 
изисквания към условията на съществуване.  

При реализацията на плана не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
растителността в района. Разработването на плана няма да засегне площи с наличие на редки, 
застрашени от изчезване и защитени растителни видове, включени в Приложение 3 на ЗБР.   

Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в Приложение № 1 на 
ЗБР. Върху терена няма такива и не се срещат местообитания на растителни видове с 
природозащитен статус, включени в Приложения 2  на същия закон. 

Заемането на определената територия (застрояване или друго) по принцип довежда, с по-
бавни или по-бързи темпове, до увеличаване на количеството на синантропните видове и 
най-вече на т. нар. завършени (пълни) и развити синурбанисти. Силно нараства количеството 
на индивидите, най-вече на видовете домашно врабче, полудив гълъб, градската, а възможно 
и на селската лястовица. Тук обаче, строителство на сгради не се предвижда, което не би 
привлякло тези видове за гнездене, след изпълнение на плана.   

При реализацията на предвижданите дейности и технологии ще се нанесат съществени 
промени в сухоземния ландшафт. В процеса на монтиране на съоръженията ще има 
нарушаване и отнемане на част от местообитанията на животинските видове и на трофичната 
им база, без фатален край за самите видове поради бързата им подвижност. 

Както е посочено по-горе, територията на плана и прилежащите й околности, не е 
репродуктивно (в случая гнездово) местообитание на видове от Приложение № 2 на ЗБР. 

Територията на плана и прилежащите й околности, не е репродуктивно (в случая гнездово) 
местообитание на видове от Приложение № 2 на ЗБР.  

Не следва да се очакват значителни нежелани, т. е. отрицателни, изменения на състоянието 
на консервационно значими видове и техните местообитания в района.  

Би следвало да се посочи още, че поради естеството на плана реализацията му няма да 
предизвика фрагментиране на местообитанията на редки, защитени и ендемични видове, 
както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им. За негативни 
влияния върху сезонните миграции на птиците по Западно Понтийския миграционен път 
(“Via Pontica”), имайки предвид пак естеството на плана не може да се твърди.  

По отношение на другите класове животни, не се очаква значително отрицателно 
въздействие поради отсъствие и в настоящото състояние на терена.  

Разработването на плана  няма да засегне видове от гръбначната фауна. Няма да бъдат 
унищожени видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР.   



Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на 

Частично изменение на Общ Устройствен план на община Каолиново 

Възложител: Община Каолиново, Декември 2022 год. 47

С изграждането и реализацията на плана няма да бъде значително увреден предмета и целите 
на опазване на ЗЗ определени, съгласно  Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици. 
Няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни местообитания и местообитания на 
видове с консервационна значимост, предмет на опазване в зоните. Няма да бъдат 
фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните 
популации.  

Липсват установени образци на ценни за биоразнообразието екосистеми, няма реализирани, 
одобрени или в процес на одобряване други дейности от същия характер или сходни такива, 
които в комбинация с разглежданото биха оказали значително отрицателно въздействие, при 
реализацията му не се очаква значително отрицателно въздействие от други ИП и ППП и/или 
трансгранично въздействие с кумулативен ефект. 

Реализацията на плана няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони. 

г).7.  Въздействия върху защитени територии  

Планът не предвижда устройствена намеса в териториите, определени по реда на Закона за 
защитените територии. 

г).8.Въздействия върху Културно-историческо наследство, архитектурно и 

археологическо наследство   

Предвиждането на ЧИ на ОУП не е свързано с рискове за околната среда и не засяга 
недвижимото културно наследство. 

г).9.  Въздействия върху Население и човешко здраве  

Територията, върху която е разположена общината е благоприятна от хигиенни позиции и в 
много голяма степен предопределя създаването на условия за подходяща жизнена среда, като 
отделните елементи на общината се характеризират със свои специфични от хигиенна гледна 
точка особености и функционални предназначения. Според определението на Световната 
Здравна Организация: "Градовете и селата трябва да предлагат физическа и социална среда, 
която да отговаря на здравните потребности на техните жители чрез определяне и 
провеждане на национална жилищна политика; благоустрояване и рационално изграждане на 
различните териториални единици и развитие на комуналното стопанство; и чрез определяне 
на зоните за отдих и курортолечение". Няма противоречия във функционално 
местоположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно-складовите, 
рекреативни и крайградските територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се 
подчинява на редица хигиенни принципи и норми отразени в действащия ОУПО. От 
комунално-хигиенни позиции особено значение има здравната защита на населението в т. 
нар. зони със специфичен хигиенно-охранителен статут, като основно внимание при анализа 
се отделя на жилищните квартали и сгради, на безвредното интегриране на промишлените 
зони, а също така на елементите на транспортната и инженерна инфраструктура, културни 
обекти и комплекси; спортни зони и терени за отдих, обекти на здравеопазването.  

Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на територията на 
общината. ЧИ на ОУП предвижда минимално увеличаване на урбанизираните територии за 
сметка земеделските земи в по-голямата си степен, което е благоприятно от хигиенни 
позиции.  
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ЧИ на ОУП определя зони с производствено предназначение от разновидност «Чисто 
производствена» (Пч)  и «Техническа инфраструктура».  

От хигиенни позиции за ЧИ на ОУП може да се направи извода, че не съществуват 
предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и влошаване качеството на 
питейните води за населението.  

С ЧИ на ОУП, правилно от хигиенни позиции, се определят следните допълнителни 
изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения процес: 

 по отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване към 
последващите подробни устройствени планове (ПУП) - гъстотата на разположението 
на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни свободни пространства; 
обходни пътни трасета. 

 по отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на 
съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни. 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че  ЧИ на ОУП не предвижда промени, 
които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на населението в общината.  

Около територията, която ще се реализира плана няма обекти подлежащи на здравна защита,  
съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС.  

Един от съществените елементи при реализирането на проекта е да се осигури безопасност 
както за работещите на обекта, така и за живеещите в населените места население и учащи. 

При реализацията на плана и нормалната експлоатация на обектите с него, не следва да се 
очакват неблагоприятни здравни ефекти за населението в населеното място. Не се очакват 
съществени неблагоприятни здравни ефекти и за временно пребиваващите лица в 
непосредствена близост до площадката на обекта.  

Като основен извод при анализа на настоящата ситуация на региона се налага, че плана ще 
окаже благоприятен социално – икономически, екологичен и здравен ефект. 

 г).10.  Отпадъци 

През строителния период ще се образуват основно изкопани земни маси.  

Предвид бъдещото устройствено зониране, формираните отпадъци не се предвижда да бъдат 
третирани на територията на площадките, т.е. с тях няма да бъдат извършвани дейности по 
смисъла на Закона за управление на отпадъците, на мястото на образуването им. 
Предвижданията за устройствени зони Чисто производствени-Пч и “техническа 
инфраструктура“ с предвидените бъдещи дейности в нея ще се обслужват от специализирани 
фирми за поддръжка и ремонт, с които ще бъде сключен договор в съответствие с 
нормативните изисквания.  

Изкопаните земни маси, включително почва и камъни ще бъдат предавани приоритетно за 
оползотворяване преди обезвреждане.  

Строителните отпадъци, за които не може да бъде изпълнено условието за оползотворяване, 
ще бъдат обезвреждани в съответното регионално съоръжение, съгласно нормативните 
изисквания. 

Битовите отпадъци ще бъдат събирани в специализирани съдове и извозвани от 
сметопочистваща фирма, с която ще бъде сключен договор, в съответствие с общинската 
система за управление на отпадъците. 
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По време на експлоатацията ще се генерират ограничени количества от отпадъци от 
техническото обслужване. 

През Експлоатационния период не се очаква въздействие върху околната среда, тъй като не 
се предвиждат площадки или съоръжения за третиране на формираните отпадъци. При 
възприетата схема на техническо обслужване, без дейности по временно съхраняване на 
генерираните отпадъци в устройствени зони, определят въздействието, като допустимо, без 
риск за околната среда. 

г).11. Рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации 

Както през периода на изграждане в УЗ «Пч» и “техническа инфраструктура“, така и при 
експлоатацията им генерирания шум ще оказва своето въздействие върху околната среда.  

През периода на изграждане в УЗ «Пч» и “техническа инфраструктура“, източници на шум 
ще бъдат строителната механизация и автотранспортната техника. Експертната оценка е, че 
шумът през този етап ще има ограничен териториален и времеви обхват, и няма да доведе до 
неблагоприятни промени в акустичната обстановка и на най-близко разположените населени 
места. 

По време на нормалната експлоатация в УЗ «Пч» и “техническа инфраструктура“,  
предварителните индивидуални разчети показват, че нивата на шума в местата на 
въздействие ще са под и около най-ниските нормирани гранични стойности от 35 dB(А) от 
Таблица № 2 към Приложение № 2 на Наредба № 6. 

Дейностите предвидени в ЧИ на ОУП няма да променят акустичната среда в населените 
места, тъй като дейностите предвидени за реконструкция и модернизация на пътната 
инфраструктура са с временен характер. 

При описание на съществуващото състояние на вредните физични фактори на територията 
на общината се констатира, че няма регистрирани наднормени нива на шум или лъчения. ЧИ 
на ОУПО запази качеството на околната среда. В тази връзка производствените дейности се 
извършват в обособени промишлени зони, отдалечени от жилищните зони, зоните за отдих и 
рекреация.  

В заключение може да се каже, че прилагането на ЧИ на ОУПО по отношение на физичните 
фактори ще има незначителен ефект и няма да доведе до създаване на значителни 
натоварвания от шум, вибрации и лъчения. 

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или 

нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда 

на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС: 

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария. Плана не е свързан с експлоатация нови 
предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 
ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой 

на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 
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Засегнатата територия не представлява уязвима територия в следствие реализирането на 
плана. Реализирането на плана не предполага превишение на стандарти за качество на 
околната среда или пределни стойности. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; 

превишението на стандартите за качество на околната среда или пределните 

стойности; интензивно земеползване):  

В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, 
археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на 
културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и 
др.), райони с открит карст. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

По време на действие на ЧИ на ОУП не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в 
района. Реализирането на плана не предполага въздействие върху ландшафта в района. 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й 

територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения  

Графичен материал към ЧИОУП е представен в приложенията към настоящото искане. 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и за 

наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве. 

Мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици от реализиране предвижданията на ЧИ на ОУПО се представят 
по компоненти и фактори на околната среда в аналогична последователност на първата част 
на оценката.  

Предлаганите мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-  пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУПО върху 
околната среда са мотивирани, като за всеки компонент и фактор на околната среда, 
културното наследство и здравно-хигиенните се посочат и очакваните резултати от 
прилагането им. Тези мерки включват: 

 мерки за отразяване в окончателния вариант на ЧИ на ОУПО; 

 мерки за изпълнение при прилагането на ЧИ на ОУПО. 
 
Таблица 6.1. Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на плана  

 
Компоненти и 

фактори 
Мерки Индикатори 

Отговорност, 

периодика 

1 2 3 4 5 

1 Атмосферен 
въздух 

Контрол на замърсителите 
на атм.въздух 

постоянно РИОСВ, РЗИ 

Ограничаване на емисиите 
от прах и вредни вещества 
изпускани във въздуха по 
време на строителни 
дейности 

Брой отклонения от 
нормите. 
 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен надзор  

3 Почви Наблюдение на местата с Използваните за Община  
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Компоненти и 

фактори 
Мерки Индикатори 

Отговорност, 

периодика 

най-голям риск от ерозия и 
набелязване на конкретни 
залесителни мероприятия 

озеленяване растителни 
видове 

Общинска служба 
по земеделие 

Осигуряване на зелена 
система в новите 
урбанизирани територии;  

показатели за 
развитието на 
растителността 

Община 
 

4 Земни недра Качествено 
изпълнение на 
строителните 
работи 

Съответствие с 
инвестиционните 
проекти 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен надзор 

Извършване на инженерно-
геоложки и хидрогеоложки 
проучвания на терена за 
всеки отделен обект. 
 

Инвестиционни проекти 
с налични 
инженерногеоложки и 
хидрогеоложки 
проучвания към общия 
брой проекти, %. 

Период на 
строителство 
Инвеститор и 
строителен надзор 

5 Отпадъци Контрол за 
нерегламентирано 
депониране на отпадъци 

Площ  заета с 
нерегламентирано 
депонирани отпадъци 

 

Периодично 
Община, 
РИОСВ 

Мониторинг на 
строителните обекти с оглед 
третирането / 
обезвреждането на 
строителните отпадъци, 
които ще се генерират по 
време на 
строителството. 
 

Общо количество на 
генерирани отпадъци 
годишно 
 
 

Община  

Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол: 

Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ЧИ на ОУП (за всяко отделно 
инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се изисква 
провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и оценка на степента на 
въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се 
одобряват само след произнасяне със съответния административен акт за съгласуване от 
компетентните органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от извършените 
оценки, както и с условията на съответния административен акт. 

Анализът и оценката на предвижданията на ЧИ на ОУП, дава основание за формулиране на 
следните основни констатации: 

 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно 
развитие на общинската територия; 

 за опазване на атмосферния въздух планът предвижда да не се допуска непрекъсната 
урбанизация, създаване на устройствени условия за изнасяне извън населените места 
на производствени дейности; 

 по отношение на вредните физични фактори се предвижда развитие на 
комуникационно-транспортната инфраструктура; 

С направените анализи и предвиждания могат да бъдат направени следните изводи: 
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Климат: Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на 
производствените дейности не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. 
Територията притежава не малък естествен потенциал да поеме замърсителите в 
атмосферния въздух, без да бъде съществено променена (буферен капацитет), но условията 
за самопречистване и самовъзстановявване са ограничени. 

Неблагоприятни въздействия от реализирането на плана върху компонента атмосферен 
въздух не се очакват.  

Атмосферен въздух: Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух в населените места и защитените зони при спазване на всички 
действащи български и международни законови изисквания и добри практики по време на 
строителни дейности за реализация на ЧИ на ОУП.  

Земи и почви: Не се очакват неблагоприятни изменения в състава, строежа и плодородието 
на почвите, произтичащи от предвижданията на ЧИ на ОУП предварителен проект. 

Геоложка основа и менерално разнообразие: Основният принцип, който следва 
задължително да се спазва при изграждането на нови строителни обекти и съоръжения, е 
строителните дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни 
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и 
подзаконова нормативна уредба за този вид дейности. 

Ландшафт: ЧИ на ОУП ще регламентира, провокира и с подходящ пакет от мерки ще 
насочи промените на природните и антропогенните фактори, оказващи въздействие върху 
формирането и промяната на ландшафтите на територията на общината. Във връзка с 
променящите се икономически и социални условия, ЧИ на ОУП гарантира устойчивото 
съобразено с опазването на природните дадености и културната идентичност развитие на 
ландшафта и ясно дефинира и защитава ролята на активното и съзидателно човешко 
присъствие като неразделен компонент на ландшафта. 

Биоразнообразие и защитени територии:  

Реализацията на ЧИ на ОУП няма да доведе до унищожаване на защитени местообитания, 
защитени растителни видове. Не са предвидени устройствени зони в местообитания на 
консервационно значими растителни видове. Устройствените зони на ЧИ на ОУП няма да 
засегнат площи с наличие на редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове, 
включени в Приложение № 3 на ЗБР.  

По отношение на животинския свят не следва да се очакват значителни нежелани, т.е. 
отрицателни, изменения на състоянието на консервационно значими видове и техните 
местообитания. Би следвало да се посочи още, че реализацията на плана няма да предизвика 
фрагментиране на местообитанията на редки, защитени и ендемични видове, както и няма да 
бъде влошена структурата и динамиката на популациите им. Реализацията на плана  няма 
пряко да засегне видове от гръбначната и безгръбначната фауна.  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните. Няма да бъдат 
фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, както 
и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. 

Защитени територии: С реализацията на Плана не се предвиждат дейности и развитие на 
устройствени зони в ЗТ, няма да бъдат засегнати защитени територии и няма да бъдат 
унищожени характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са 
резултат на хармонично съжителство на човека и природата.  






