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Изх. № ЗЗ03-90/17.05.2021 
 

До 

     Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

       Копие: 

     Министерство на околната среда и водите 

СТАНОВИЩЕ 

От: Сдружение за изследователски практики, БУЛСТАТ 131054794, представлявано от Председателя на 
Управителния съвет Вера Павлова Стаевска 

Относно: Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

С настоящото писмо отправяме следните бележки и коментари към процедурата за обществени консултации на 
документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла”: 

1. В обявата на Вашата интернет страница не сте посочили електронен адрес, на който заинтересованите лица 
да изпращат своите становища в рамките на консултацията. Такъв липсва и в проекта на самото задание 
представено за консултации. 
 

2. На стр. 5 на представеното за обсъждане Задание сте посочили, че „Възложителят на ОУП – Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, ще проведе консултации с обществеността, 
заинтересованите 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.“  В обявата на Вашата интернет страница не сте публикували схема за консултациите със 
заинтересованите страни, поради което не може да представим своите становища по нея. Задължение на 
Възложителя по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
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планове и програми и да изготви и представи схема за провеждането на консултациите със 
заинтересованите страни.  
 

3. Относно обхвата на ЕО ( т. 1.3 Териториален обхват на ОУП) . В представеният текст липсва ясно определяне 
на обхвата на оценяването на териториално-устройственото планиране. От текста на заданието се остава с 
впечатление, че ще се оценяват само промените предвидени в ОУП спрямо опорният план. Доколкото 
липсват каквито и да е данни за методиката и начина на съставяне на опорния план и доколкото 
екологичната оценка и оценката за съвместимост на ОУП трябва да се извършват в еднакъв обхват 
предлагаме ЕО да се извърши за зоните, за които ОУП ще предвиди нови или ще запази съществуващи 
устройствени параметри за застрояване и в които попадат имоти: 
- Чиито подробни устройствени планове не са подлагани на процедура по чл. 31 на ЗБР; 
- Чиито подробни устройствени планове, е трябвало, но не са подлагани на процедура по екологична 

оценка по реда на глава шеста на действащият ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 
2002 година ЗООС;  

- Както и тези зони, в които с новият ОУП се променят одобрените с предходен ТУП или ПУП параметри 
за застрояване. 

В защита на тези предложения желаем да посочим константната практиката на съда на ЕС по 
преюдициални запитвания свързани с директивата за стратегическа екологична оценка описани пълно в 
точки 40-44 на решение по дело C‑41/11    

„40      В самото начало следва да се напомни, че основната цел на Директива 2001/42, както следва от 
член 1, е да наложи извършването на екологична оценка на плановете и програмите, които могат да 
имат съществени последици върху околната среда, по време на изготвянето и преди приемането им 
(Решение по дело Terre wallonne и Inter-Environnement Wallonie, посочено по-горе, точка 32, както и 
Решение от 22 септември 2011 г. по дело Valčiukienė и др., C‑295/10, Сборник, стр. I‑8819, точка 37). 

41      Тази директива установява минимални правила за изготвянето на доклада относно последиците 
върху околната среда, за провеждането на консултациите, отчитането на резултатите от 
екологичната оценка, както и предоставянето на информация относно приетото вследствие на 
оценката решение (Решение по дело Terre wallonne и Inter-Environnement Wallonie, посочено по-горе, 
точка 33). 

42      При отсъствието в тази директива на разпоредби относно последиците от нарушаването на 
предвидените в нея процедурни правила, държавите членки следва да предприемат в рамките на 
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своята компетентност всички необходими общи или специални мерки, така че за всички „планове“ или 
„програми“, които могат да имат „съществени последици върху околната среда“ по смисъла на 
Директива 2001/42, да се извършва — преди приемането им — екологична оценка в съответствие с 
предвидените в тази директива процедурни правила и критерии (вж. по аналогия Решение от 24 
октомври 1996 г. по дело Kraaijeveld и др., C‑72/95, Recueil, стр. I‑5403, точка 61, Решение от 16 
септември 1999 г. по дело WWF и др., C‑435/97, Recueil, стр. I‑5613, точка 70, както и Решение от 7 
януари 2004 г. по дело Wells, C‑201/02, Recueil, стр. I‑723, точка 65). 

43      Всъщност съгласно постоянната съдебна практика по силата на предвидения в член 4, параграф 
3 ДЕС принцип на лоялното сътрудничество държавите членки са длъжни да отстранят 
незаконосъобразните последици от всяко нарушение на правото на Съюза (вж. по-специално Решение 
от 16 декември 1960 г. по дело Humblet/Etat belge, 6/60, Recueil, стр. 1125, 1146, както и Решение от 19 
ноември 1991 г. по дело Francovich и др., C‑6/90 и C‑9/90, Recueil, стр. I‑5357, точка 36). Такова задължение 
носи в рамките на правомощията си всеки орган на съответната държава членка (Решение от 12 юни 
1990 г. по дело Германия/Комисия, C‑8/88, Recueil, стр. I‑2321, точка 13, както и Решение по дело Wells, 
посочено по-горе, точка 64 и цитираната съдебна практика). 

44      Следователно, когато преди да бъде приет даден „план“ или „програма“, е трябвало да се 
направи оценка на последиците му/ѝ върху околната среда в съответствие с изискванията на 
Директива 2001/42, компетентните органи са длъжни да предприемат всички общи или специални 
мерки, за да поправят пропуска да се извърши такава оценка (вж. по аналогия Решение по дело Wells, 
посочено по-горе, точка 68).“ 

В тази насока бихме посочили решението по Дело C‑473/14 „Член 2, буква a) и член 3, параграф 2, буква a) 
от 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 трябва да се тълкуват в 
смисъл, че при приемането на акт, съдържащ план или програма за териториално устройство и за 
земеползване от обхвата на Директива 2001/42, който изменя съществуващ преди това план или 
програма, задължението за извършване на екологична оценка съгласно тази директива не може да 
отпадне, с мотива че този акт има за цел само да уточни и приведе в изпълнение общ план, въведен 
с акт от по-висока степен, когато за самия последен акт не е била извършена такава екологична 
оценка.“ 
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По отношение необходимостта на провеждане на процедури по чл. 31 на проекти, одобрени но 
нереализирани преди датата на включване на територията като територия от значение на общността бихме 
посочили решението на Съда на ЕС по дело C‑399/14: 

„1) Член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна трябва да се тълкува в смисъл, че в случай 
на план или проект, който не е непосредствено свързан със или необходим за управлението на дадена 
територия и е бил одобрен след изследване, неотговарящо на изискванията по член 6, параграф 3 от 
тази директива, но преди включването на територията в списъка на териториите от значение за 
Общността, компетентните органи следва да извършат последваща оценка на въздействието на 
плана или проекта върху територията, ако това е единствената подходяща мярка, за да се избегне 
опасността изпълнението му да доведе до влошаване на състоянието или обезпокояване, което 
може да има значително въздействие с оглед на целите на посочената директива. Запитващата 
юрисдикция следва да провери дали са изпълнени тези условия. 

2) Член 6, параграф 2 от Директива 92/43 трябва да се тълкува в смисъл, че ако при обстоятелства 
като тези по главното производство се окаже необходима последваща оценка на въздействието 
върху съответната територия на план или проект, чието изпълнение е започнало след 
включването на територията в списъка на териториите от значение за Общността, то оценката 
трябва да бъде извършена в съответствие с изискванията по член 6, параграф 3 от Директивата. 
Тя трябва да отчита всички данни, налични към датата на включването в списъка, както и всички 
последици, които са настъпили или е възможно да настъпят вследствие на частичното или пълно 
изпълнение на плана или проекта на посочената територия след тази дата. 

3) Директива 92/43 трябва да се тълкува в смисъл, че когато се прави нова оценка на въздействието 
върху съответната територия с цел отстраняване на установени нередности, допуснати при 
извършената преди включването на тази територия в списъка на териториите от значение за 
Общността предварителна оценка или при последващата оценка по член 6, параграф 2 от 
Директивата за местообитанията, и планът или проектът вече е изпълнен, изискванията за 
осъществявания с такава оценка контрол не могат да бъдат изменени поради обстоятелството, че 
решението за одобрение на плана или проекта подлежи на незабавно изпълнение и молбата за 
постановяване на обезпечителни мерки е отхвърлена без възможност за обжалване. Освен това при 
посочената оценка трябва да бъдат взети предвид евентуално настъпилите вследствие на 
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изпълнението на съответния план или проект рискове от влошаване на състоянието или 
обезпокояване, което може да има значително въздействие по смисъла на член 6, параграф 2. 

Член 6, параграф 4 от Директива 92/43 трябва да се тълкува в смисъл, че изискванията за контрола, 
осъществяван при оценка на алтернативните решения, не могат да бъдат изменени поради 
обстоятелството, че планът или проектът вече е бил изпълнен.“ 

4. По отношение на „т. 1.4 Алтернативи за ОУП“ предлагаме да промените нулевата алтернатива от „отказ от 
реализиране на плана“ на запазване на съществуващото ниво на изпълнена урбанизация. Значението на 
„отказ от реализиране на плана“ е неясен по отношение коя от възможните алтернативи се отказва, 
доколкото е възможно да има алтернативи с вредни последици за околната среда и алтернативи с 
положителни последици за околната среда. Това значение предлагаме да използвате и в т. „2.2. Евентуално 
развитие на околната среда без прилагането на ОУП“. 
 

5. Към точка „1.5. Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии“ предлагаме  да включите  
Морския пространствен план на Република България,  Регионалната схема за пространствено развитие и 
Плана за интегрирано регионално развитие на общината.  
 

6. За точка „2.1. Текущо състояние на околната среда“ е необходимо да се посочи, че информацията 
представяна в нея трябва да е актуална и не по-стара от три години.  
 

7. В точка „2.1.6. Състояние на биологичното разнообразие“ предлагаме да включите: 
-  Актуално състояние на популациите и площ на  места за размножаване, почивка и струпване по време 

на миграция на защитените животински видове и на находищата на защитените растителни видове от 
приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.  

- вековните и забележителни дървета защитени по реда на ЗБР (ясен в землището на гр. Бяла и летен 
дъб в землището на с. Господиново)  

- горите във фаза на старост определени със заповед РД49-421/02.11.2016  на Министъра на земеделието 
и храните. 
 

8. В точка „2.1.7. Състояние на ландшафта“  предлагаме да включите анализ на ландшафта по отношение 
неговата естественост (на ниво естествен, полуестествен, антропогенен, увреден) към настоящият момент 
и за всяка алтернатива на ОУП поотделно. С оглед опазване на най-важният икономически и екологичен 
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ресурс на общината – крайбрежната територия – предлагаме този анали да се извърши и на зона А и Б 
поотделно. 
 

9. За точка „2.1.10. Състояние по отношение на вредните физични фактори“ намираме за бланкетно и 
недоказано твърдението, че „На територията на община Бяла не съществуват източници на вредни 
лъчения, вибрации, електромагнитни въздействия и други замърсители. Няма акустично натоварване на 
средата от средствата на транспорта.“ И предлагаме да се включат данни от измервания на 
електромагнитните лъчения и шума.  
 

10. За точка“ 4. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към 
ОУП включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по 
Закона за биологичното разнообразие“ предлагаме да опишете и анализирате проблемите в устройство на 
територията създадени от приемането на изменения на ТУП и нови ПУП без задължителните процедури по 
ЗООС и ЗБР.  

11. В точка „6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве“ предлагаме да 
оцените различните алтернативи на плана по отношение: 
- Съотношението между различните видове ландшафти в зона А и зона Б поотделно за всяка 

алтернатива; 
- Засягане на местата за размножаване, почивка и струпване по време на миграция на защитените 

животински видове и на находищата на защитените растителни видове от приложение 3 на Закона за 
биологичното разнообразие за всяка алтернатива поотделно 

- Засягане на териториите от Националната екологична мрежа за всяка алтернатива поотделно. 

Предлагаме точката да се допълни и с обхвата определен в чл. 86 на ЗООС, а именно че се оценяват 
отрицателни влияния върху биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, 
води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство, включително 
архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях. 

12. В точка „9. Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и документи и 
трудности при събиране на необходимата за това информация“ се забелязва, че липсват методи по 
отношение теренни изследвания и измервания и са посочени само литературни източници. Изискванията 
за качество на ДЕО не позволяват да се работи единствено на базата на съществуваща информация, ако тя 
не удовлетворява изцяло нуждата на оценката. Отбелязваме, че практиката на съда на ЕС по отношение 
актуалността на информацията в оценката по съвместимост и екологичната оценка е голяма и константна 
– необходимо е да се използва само актуална информация.  



 

 

 
 
 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ  
проект “Граждани и експерти за прилагане на 
зелените закони“ 
+359 885989593, sip.bulgaria@gmail.com, 
www.zelenizakoni.com 

  

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е 

чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на 
политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.  

www.activecitizensfund.bg 

 
13. По отношение опорният план. Бихме предложили с цел по-голяма яснота за обхвата на докладите за 

екологична оценка и оценка за съвместимост от опорния план да отпаднат като урбанизирани територии 
устроени с предходен ТУП или ПУП: 
 
- Които не са застроени и не са подлагани на процедура по чл. 31 на ЗБР; 
- Които е трябвало, но не са подлагани на процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на 

действащият ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 2002 година ЗООС;  
- За които са погасени правата за промяна на предназначението на имотите съгласно §27 ал.3 т. 2 от ПЗР 

на Закон за опазване на земеделските земи, чл. 64а ал.5 и 6 от ПП на ЗОЗЗ и чл. 78 ал.3 от Закона за 
горите  

- Които не подлежат на урбанизация по реда на чл. 73 и § 3 от ПЗР на Закона за горите 
 
Надяваме се да отчетете нашите предложения за обхвата и съдържанието на ДЕО на ОУП на Община Бяла. 
С уважение: 

С уважение, 

    

Вера Стаевска,       

Председател на УС на Сдружение за изследователски практики,  

Инициатива „Зелени закони“, https://www.zelenizakoni.com/ 


