ЗАДАНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
(съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)

2017г.

1. Въведение
Общият устройствен план на Община Каспичан ще отчете редица правни норми от
действащото законодателство и съответстващата му подзаконова уредба, имащи
отношение към социално-икономическото развитие и териториалното планиране:
•

законовите и подзаконови норми в сферата на устройственото планиране, касаещи
структурата, обема и организацията на проучвателните и проектантски дейности по
изработване на ОУП.

•

нормативни изисквания, съдържащи се в законовата и подзаконова уредба по
териториално устройство, уреждащи обществените отношение при развитието на
отделните функционални системи – обект и на бъдещия ОУП - законовата и
подзаконова уредба в сферата на собствеността, опазване на околната среда,
промените в предназначението на земеделските земи и др.

ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните
населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с
което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт
2020 г.
Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда и водите – Шумен
планово задание за изработване на ОУП, от директора на инспекцията са дадени указания
с писмо с изх. № 3860 от 21.07.2017 г., че ОУП подлежи на задължителна екологична
оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.
Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта
на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана – Община Каспичан ще проведе
консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има
вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ
и се предоставя за консултации заедно със заданието за определяне на обхвата на ЕО.
Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми, се изготвя и настоящото задание за определяне на обхвата на ЕО.
Заданието за обхват се предоставя за консултации на:
•

Населението на Община Каспичан;

•

РИОСВ-Шумен;
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•

Регионален исторически музей – Шумен

•

Регионална здравна инспекция Шумен

•

Басейнова дирекция „Черноморски район”

•

Регионална дирекция ПБЗН - Шумен

•

Областна дирекция Земеделие Шумен

•

„ЕНЕРГО-ПРО България” ЕАД

•

“В и К - Шумен” ООД

•

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“

•

Дирекция „Бюро по труда”

•

Регионален инспекторат по образованието – Шумен

•

НИПК към Министерство на културата

•

Министерство на околната среда и водите

•

Министерство на туризма

•

Напоителни системи ЕАД

•

Заинтересовани НПО

•

Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление

•

Регионална дирекция по горите – Шумен

•

ТП ДГС „Нови пазар“ – гр. Нови пазар

•

НСИ - Териториално статистическо бюро

•

Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО
становища ще бъдат съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на Община Каспичан.
Възложител на плана е Община Каспичан, БУЛСТАТ 000931511
Адрес на Възложителя: 9930, гр. Каспичан, ул.”Мадарски конник” №91
тел. 05351 / 74-13; факс: 05351/74-70; е-mail: obshtina@kaspichan.org
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2. Задание за определяне на обхвата на екологичната оценка
Заданието е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за
опазване на околната среда.
Екологичната оценка ще бъде изработена в следния обхват и съдържание:

2.1.

Основание за изготвяне на ОУП

ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и
подзаконовата нормативна уредба към него.
Изработването на плана е основано на задание за изработване на ОУП, което е утвърдено
от кмета на Община Каспичан въз основа на него е възложено изработването на плана.

2.2.

Основни цели и задачи на ОУП

Общият устройствен план ще има за цел:
- да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно,
устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извън
тях, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на
териториите, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие, Националната
концепция за пространствено развитие и с Областната стратегия за развитие на Област
Шумен и Общинския план за развитие на Община Каспичан, в съответствие със
специфичните за Община Каспичан природни, културно-исторически, туристически и
други ресурси;
-

да създаде условия за живот и реализация на дейности за приоритетно

социално-икономическо развитие;
-

да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране

на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране
на правата им;
-

да определи 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 определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед
постигане на оптимална териториална структура;
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да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на

-

последващото им предназначение;
да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването

-

на националните инфраструктурни коридори с европейските;
да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им

-

предназначение и да осигури опазване на културно-историческото наследство;
да определи 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.
Целите на ОУП са определени с чл.3 от Наредба 8.
Целта на ОУП на Община Каспичан е да се създадат условия за устойчиво използване на
природните дадености в икономически и социален аспект, което предполага изпълнението
на устройствени задачи в следните направления:
•

регламентиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с
оглед поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от
неблагоприятните антропогенни въздействия

•

Прилагане на съвременни критерии и подходи при валоризацията на елементите на
природното наследство като фактор за развитието на общината

•

Осигуряване на баланс между опазването на природното наследство на територията
на общината и реализацията на ресурсовия му потенциал

•

Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни
ресурси

2.3.

Териториален обхват на ОУП

Обхватът на ОУП включва цялата територия на Община Каспичан, всички населени места
в нея и землищата им.
Върху територията на общината са разположени землищата на два града - Каспичан и
Плиска и седем села - Косово, Каспичан, Кюлевча, Марково, Могила, Върбяне и Златна
нива.
Община Каспичан е разположена на площ от 275,033 км2.

2.4.

Алтернативи за ОУП
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В тази част ще бъде направено подробно разглеждане на „нулевата алтернатива”, като ще
се извърши и сравнение на очакваните последствия за околната среда и човешкото здраве
при избор на „нулева алтернатива” /отказ от реализиране на плана/ и на алтернативите за
реализиране на ОУП.
Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии

2.5.

ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегически и планови документи:
•

ПУРБ за Черноморски район 2016-2021

•

ПУРН 2016-2021

•

Стратегия „Европа 2020“

•

Националната програма за реформи на Р България

•

Национална програма за развитие „България 2020“

•

Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./

•

Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране от ниво 2
/NUTS 2/

•

Областна стратегия за развитие на Област Шумен /NUTS 3/ за периода 2014-2020 г.

•

Общински план за развитие на Община Каспичан 2014-2020 г.

•

Концепция за пространствено развитие на Община Каспичан 2014-2020

В ЕО ще бъде направен анализ на връзката между ОУП и изброените стратегии, планове и
програми, както и други такива.
Ще бъде направено представяне на предвидените с плана устройствени решения относно
целевата ориентация на плана, общото зониране на територията, предназначението на
отделните видове територии, поемната способност на територията, общата концепция на
плана, количественото развитие на транспортната и инженерна инфраструктури,
алтернативи и др.; да се опишат упоменатите в т.5.3 проблеми през призмата на целите,
изведени в НСОС и Национален план за действие в периода 2009-2018г.; извършва се по
6-те основни стратегически и специфични цели, залегнали в Националната стратегия за
околна среда и Националния план за действие за периода 2009-2018г, както следва:
• намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и
чиста енергия със специфични цели - намаляване растежа на емисиите от
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парникови газове, адаптиране към промените на климата, постигане на устойчиво
екологосъобразно развитие на енергетиката в страната;
• осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - със
специфични цели осигуряване на добро състояние на повърхностните води, на
добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,
осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението;
възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане на
интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Черноморски басейнов
регион;
• По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот - намаляване на
здравния риск от замърсяване на околната среда; достигане на общоевропейски
норми за КАВ, прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновият слой,
предотвратяване и намаляване на шума в населените места;, устойчиво управление
на почвите, възстановяване на увредени почви;
• Насърчаване на устойчиво потребление - разширяване използването на
екологосъобразни технологии, устойчиво управление и рационално ползване на
земните недра и подземни богатства, ограничаване натоварването върху околната
среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка на полезни богатства;
устойчиво управление на отпадъците, устойчиво развитие на транспортната
система, на селското стопанство, на горите, намаляване натиска върху околната
среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм;
• Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие - устойчиво
управление на биологичното разнообразие, опазване на местообитания и видове с
европейско и национално значение от НЕМ и извън нея;
• Формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи околната
среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на
по-качествена информация и мониторинг за околната среда.
•

За всяка от посочените цели се извършва анализ на база предвижданията на плана.

В тази част ще се анализира и значението на ОУПО за изпълнението на общностното
законодателство в областта на околната среда.
2.6.

Текущо състояние на околната среда в района на Община Каспичан
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Текущото състояние на околната среда ще бъде подробно разгледано, анализирано и
оценено в ЕО по отношение на всеки компонент и фактор на средата, в т.ч. по отношение
на населението и човешкото здраве. За целите на заданието е представена само
основна/резюмирана информация за състоянието на околната среда в територията на
общината
Анализът на компонентите на околната среда се извършва в последователност, базирана на
чл.4 и чл.5 от ЗООС.
По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти и фактори е
необходимо да се изведат съответните основни характеристики и се направи обобщение
относно неговата роля и значение за предвижданията на ОУПО.
2.6.1. Климат и атмосферен въздух
В тази част ще се извърши прогноза и оценка за въздействие върху атмосферния въздух;
възможното въздействие върху въздуха се оценява по вид, вероятност, продължителност,
териториален обхват, честота на проявление, рискове за човешкото здраве, кумулативен
ефект, превишаване на екологични стандарти, последици върху пространства и пейзажи,
които имат признат национален, обществен или международен статут на защита.
2.6.2. Състояние на водите
В тази част ще се опишат и оценят всички възможни въздействия върху количеството и
качеството на повърхностните и подземните води и наличните и съществуващи
канализационни селищни мрежи и съоръжения; ще се анализират предвижданията на
ОУПО, свързани с този компонент на околната среда; ще се извърши прогноза и оценка за
въздействие по отношение на вида, вероятността, продължителността, териториалният
обхват и последиците върху хората и пространствата със статут на защита.
2.6.3. Състояние на геоложката основа
В тази част ще се анализира въздействието на предвижданията на плана върху този
компонент по вид, вероятност, териториален обхват, рискове за човешкото здраве,
кумулативен ефект, стойност и уязвимост, последици върху пространства и пейзажи със
статут

на

защита;

акцентира

се

върху

въздействието

на

неблагоприятните

физико-геоложки процеси и явления, в частност активните свлачищни процеси.
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2.6.4. Състояние на почвите и земеползването
В тази част ще се анализира проектният баланс на територията /проектно земеползване/ и
конкретните предназначение и начин на устройството й; ще се преценят се възможностите
и условията за нарушаване или промяна на категорията земя, увреждане на почвите,
промени в почвеното плодородие; ще се извърши прогноза и оценка за въздействие по вид,
вероятност, продължителност, териториален обхват, рискове аз човешкото здраве,
стойност и уязвимост на пространствата, последици върху пространства и пейзажи със
статут на защита.
2.6.5. Състояние на биологичното разнообразие
В тази част ще се анализират и оценят на база предвижданията на плана - общата
структура на територията и режима на устройство на отделните територии; предмет на
оценка са горските паркове, зелени площи, защитените територии по ЗТТ, защитените
зони по ЗБР; оценката за въздействие върху биоразнообразието и защитените зони се
определя по вид, вероятност, продължителност, териториален обхват, честота, стойност и
уязвимост на пространството, последици върху пространства или пейзажи, които имат
признат национален, обществен или международен статут на защита.
На територията на община Каспичан се намират части от три защитени територии,
включени в "Натура 2000"
-

Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на дивите
птици, BG0002038, обявена със Заповед № РД -73/ 28.01.2013 г. на Министъра
на околната среда и водите /ДВ бр. 10/05.02.2013 ./, с която е изменена и
допълнена Заповед № РД- 134/14.02.2012г. на Министъра на околната среда и
водите /обн. ДВбр.26/30.03.2012 г./

-

Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на природните
местообитания, BG000104, приет с Решение на МС №661/16.10.2007г.

-

Защитена зона "Каменица" за опазване на природните местообитания,
BG000138, приет с Решение на МС №122/02.03.2007г.

На територията на община Каспичан попадат и следните защитени местности:
-

Защитената местност "Каньона" за опазване на растителния вид
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„Нарязанолистен тъжник” /Spiraea crenata L/ който е запазен единствено на
територията на общината и е включен в Червената книга на България”. Други
представители от застрашения животински свят също включени в Червената
книга на България” живеещи на територията на общината са Египетски лешояд
/Neophron percnopterus/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Малък креслив орел
/Aquila pomarina / и Червен кълвач.
-

Защитена местност „Мадарски скални венци” от 2007г. Намира са на
територията на две общини - Шумен и Каспичан и заема площ от 3 193 дка.
Местността е обитание на петрофилни защитени животински видове и
находище на редки и защитени растителни видове. Представлява част от
територията на Националния историко-археологически резерват „Мадара”

2.6.6. Състояние на ландшафта
В тази част ще се извърши анализ на проектния баланс на територията, предложен от
плана; ще се оценят ландшафтите според промените, които се очаква да настъпят в
структурата им; ще се анализират условията за миграция на замърсители по пътя на
атмосферния въздух, повърхностните и подземни води и почвите; въздействието върху
ландшафта се оценяват по вид, вероятност, продължителност, кумулативен ефект,
последици върху пространства и пейзажи със статут на защита.
2.6.7. Състояние на материалните активи
Като материални активи на територията на общината в ЕО ще бъде анализирано текущото
състояние на земите и изградените обекти и съоръжения.
В тази част ще се анализират и ще се оценят предвижданията на плана в сферата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, масовият спорт,
туристическата инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на
околната среда.
2.6.8. Културно-историческо наследство
Ще се оцени въздействието на предвижданията на плана върху наличието на движими и
недвижими културно-исторически паметници.
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2.6.9. Характеристика на вредните физични фактори
Ще се анализират и ще се оценят източниците на шум съгласно предвижданията на плана комуникационно-транспортни,

производствени,

битови,

евентуални

източници

на

вибрации, източници на електромагнитно натоварване, радиационно и топлинно
замърсяване; оценката на прогнозното въздействие се извършва по вид, териториален
обхват, степен, вероятност, честота, продължителност, комбиниран и кумулативен ефект.
2.6.10. Състояние и управление на отпадъците
В тази част ще се анализират и ще се оценят количествата очаквани отпадъци по видове,
източници, начини на събиране и третиране, като нарочно внимание се отделя на
пространствения аспект на компонента - местата за депониране /третиране/ на различните
видове отпадъци.
2.6.11. Здравно състояние на населението на община Каспичан
В тази част ще се определи потенциално засегнатото население и територии, зони и обекти
със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита,
рисковите фактори за увреждане здравето на хората, възможностите за комбинирано,
комплексно, кумулативно и отдалечено действие на установените фактори, оценка на
риска, мерки за здравна защита.
Ще се разгледат здравно-хигиенните аспекти на околната среда. Ще се представи
информация по отношение на взаимното разположение на жилищните зони спрямо
промишлени и стопански източници/обекти – потенциални замърсители на околната среда.
Ще се анализира възможността за наднормено натоварване на средата от дейности,
произтичащи от прилагането на плана и очаквани неблагоприятни въздействия върху
населението, като се оцени здравния риск и предложат мерки за неговото предотвратяване
и минимизиране.
Ще се представят подробни данни за съществуващите в района водоизточници за
питейно-битови цели, с утвърдени или предвидени за учредяване санитарно-охранителни
зони, както и съответствието на предвижданията и режима за експлоатация на тези зони
В ЕО ще бъде направена подробна демографска характеристика, както и анализ на
здравното състояние на населението по данни на Националния статистически институт за
последните години, ще се представи информация за спазването на изискванията на
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здравното законодателство по отношение на взаимното разположение на жилищни и
рекреационни зони спрямо обекти и дейности, потенциални замърсители на околната
среда.
Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП

2.7.

Въз основа на подробната характеристика на аспектите на околната среда, в която ще бъде
направена в доклада за ЕО, в тази част ще бъде направен анализ на евентуално развитие на
аспектите на околната среда, в т.ч. по отношение на човешкото здраве, без прилагането на
ОУП на община Каспичан.
Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат

2.8.

значително засегнати с реализацията на ОУП
Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента, както и на
предвижданията на ОУП, в тази точка ще бъде обърнато внимание на онези територии,
които ще са най-значително засегнати от ОУП. Ще бъдат подробно разгледани
чувствителни територии като защитените зони, населени места и други обекти, подлежащи
на здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници и др.
Ще се представят по аспекти нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от
предвижданията на плана; резултатите от анализа се представят в табличен вид, като
срещу всеки компоненти фактор на околната среда се представя очакваното развитие на
аспектите на околната среда и възможните въздействия върху тях
Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи

2.9.

отношение към ОУП
В тази част ще бъдат описани установени съществуващи екологични проблеми в района на
Община Каспичан и в близост до нея. Ще бъде направен анализ на връзката между
екологичните проблеми и предвижданията на ОУП, съответно – изводи дали ОУП води до
подобряване на екологичната обстановка или до влошаване и задълбочаване на
съществуващи и/или възникване на нови екологични проблеми.
Ще бъде представена характеристика на взаимовръзките на аспектите с нерешени
екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на плана, свързани с или
произтичащи от:
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•

общата концепция на плана;

•

земеползването и устройственото зониране;

•

комуникационно-транспортната инфраструктура;

•

техническата инфраструктура и др.

2.10. Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към ОУП, и начин, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП
В този раздел ще бъде направен анализ на европейските, националните, регионалните,
областните и местните стратегически, планови и програмни документи, които имат
отношение към конкретния ОУП, като въз основа на анализа ще бъдат направени изводи за
начина и степента, в които в ОУП тези цели и екологични съображения са взети предвид и
значението на ОУПО за интегрирането на екологичните съображения с оглед
насърчаването на устойчивото развитие.
При установяване на противоречие между екологичните цели и съображения и
предвижданията на ОУП ще бъдат направени съответните подходящи препоръки, които да
бъдат отразени в проекта на устройствения план с цел постигане на неговото съответствие
с екологичната политика на национално и международно ниво.
2.11. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
В този раздел на ЕО ще бъде направена оценка на очакваните въздействия на ОУП върху
околната среда и човешкото здраве като се ползва структурата, по която са описани
аспектите на околната среда и човешкото здраве в настоящото задание. При тази оценка
ще бъде извършено следното:
•

ще се анализира степента, до която ОУПО определя рамката за инвестиционни
предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер,
мащабност и експлоатационни условия и съобразно предвижданията им за
разпределяне на ресурсите

•

ще се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч.
вторични,

кумулативни,

едновременни,

краткосрочни,

средносрочни

и
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дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от
осъществяване на предвижданията на ОУП;
•

ще се направят подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за здравето
на хората от осъществяване на предвижданията на ОУП.

2.12. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП
върху околната среда и човешкото здраве
На база на резултатите от извършените в предходната част анализи и оценки на
предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на
осъществяването на предвижданията на ОУП на Община Каспичан ще бъдат предложени
мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последствия от прилагането на ОУП върху околната среда и за
предотвратяване или редуциране на предполагаемите негативни здравни въздействия.
Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от
прилагането им. Същите ще бъдат представени като мерки за отразяване в окончателния
вариант на плана и мерки за изпълнение при прилагане на плана.
При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати от
провежданите консултации и общественото обсъждане по време на изготвяне на ОУП и на
ЕО.
2.13. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи
В тази част ще бъде направено описание на мотивите за избор на разгледаните
алтернативи, в т.ч. от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве,
които са довели до избора на приетата за ОУП на Община Каспичан алтернатива.
2.14. Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и
документи и трудности при събиране на необходимата за това информация
При изготвяне на ЕО ще бъде следвана методологията, описана в Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
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Основни методически документи, които ще бъдат ползвани, са указания и методики на
Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет
страниците на Комисията и Министерството на околната среда и водите:
•

Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.;

•

Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната
среда;

•

Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за стратегическа
екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН;

•

Практическо ръководство за обучение по Директивите за СЕО и ОВОС. Основни
елементи, 2013 – JASPERS.

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при извършване на екологичната
оценка, са:
•

Закон за устройство на територията и подзаконова нормативна база към него;

•

Закон за опазване на околната среда;

•

Закон за чистотата на атмосферния въздух;

•

Закон за ограничаване изменението на климата;

•

Закон за горите;

•

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

•

Закон за водите;

•

Закон за защита на растенията;

•

Закон за биологичното разнообразие;

•

Закон за здравето;

•

Закон за почвите;

•

Закон за защита от шума в околната среда;

•

Закон за защитените територии;

•

Закон за управление на отпадъците

•

Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;

•

Закон за културното наследство;

•

Закон за защита при бедствия;
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•

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми;

•

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;

•

Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в
почвата;

•

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите на шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на
населението;

•

Наредба № 1 от 7 юли 2000 г. за проучването, ползването и опазването на
подземните води;

•

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони;

•

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване

и

експлоатация

на

санитарно-охранителните

зони

около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води;
•

Наредба № 5 от 8 ноември 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за
дейността на националната система за мониторинг на водите;

•

Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

•

Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите
повърхностни води;

•

Наредба

№

26

за

рекултивация

на

нарушени

терени,

подобряване

на

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
•

Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в
почвата, изд. от председателя на Комитета за опазване на природната среда;
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•

Директива № 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и
програми върху околната среда;

•

Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен
контекст и Протокол за стратегическа екологична оценка към нея, ИКЕ-ООН;

•

Други.

За изготвяне на настоящото задание, както и за изготвяне на ЕО, се използват
документация и информация, предоставени от Община Каспичан, в т.ч. задание за
изработване на ОУП, проект на ОУП и др.
2.15. Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП
Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и
човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП ще бъдат препоръчани мерки, на база
на които да се извършват наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда
и човешкото здраве в резултат на прилагането на плана. Мерките ще съдържат измерими
индикатори за наблюдение и контрол, по чиято стойност ще се определя наличието или
липсата на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при
прилагането на ОУП. За всеки индикатор ще се посочат периодичност за измерване ,
мерна единица и орган, отговорен за наблюдението и контрола.
2.16. Заключение на екологичната оценка
Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в ЕО, както и
получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от експерти, изготвящ ЕО,
ще направи своето заключение относно предполагаемото значително въздействие на ОУП
на Община Каспичан върху околната среда и човешкото здраве.
2.17. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на
ОУП и извършване на Екологична оценка
В тази част ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по екологична
оценка становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.
2.18. Нетехническо резюме на екологичната оценка
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Като отделно приложение към ЕО ще бъде изготвено нетехническо резюме, в което ще
бъде представена съкратена информация по основните раздели на ЕО, несъдържаща
технически термини.
2.19. Приложения към екологичната оценка
Освен нормативно изискващото се нетехническо резюме, което е отделно приложение към
ЕО, под формата на приложения към ЕО ще бъдат предоставени и копия на становища,
получени в резултат на консултациите по заданието за определяне на обхвата на ЕО.
2.20. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Писмо на РИОСВ – Шумен с изх. № 3860 от 21.07.2017 г.;
2. Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и
трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан;
3. Задание за изработване на Oбщ устройствен план на Община Каспичан, заедно с
приложенията към него;
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