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ВЪВЕДЕНИЕ 
Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, 

ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Писмо на РИОСВ-Бургас 
относно Обхват на екологична оценка. 

Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят: 
1. общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните 

и структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и 
селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за 
природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за 
възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните 
правила и нормативи; 

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът 
на тяхното устройство; 

5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите на 
Екологичната оценка (ЕО) са: 

 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на 
ОУПО; 

 да формулира съществуващите екологични проблеми, 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 определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за 
околна среда; 

 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в 
перспектива; 

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

 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 
плана.    

 За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският 
колектив на ЕО анализира и оценява ОУП на община Айтос на база методически 
подход, според който ОУП представлява: 

 по характер – проектен устройствен документ; 
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 по статус – документ, регламентиращ, устройствените действия в 
административните граници на общината; 

 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на 
планираната територия в перспектива; 

 по период на прилагане – далекоперспективен.  
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в 

Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 
(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT анализи, 
интервюта, обсъждания, консултации и др.), както и указанията и методиките на 
Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху 
околната среда 
 
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни 
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни. 

Информация за възложителя 
 

Община Айтос, Област Бургас, ЕИК 000056764 
Пълен пощенски адрес – 8500, гр. Айтос, ул “Цар Освободител” № 3 
Телефон, факс и е-mail – тел. 0558/23450, ф.22133,е-mail: aetos@infotel.bg  
Лице за контакти – Васил Едрев – Кмет на Община Айтос 

 
Обща информация за плана 

 
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или 
административен акт; 
ОУП се изготвя на основание & 123,чл.124,бл.127 от Закон за устройство на територията. 
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана; 
В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, заданието изисква ОУПО 
Айтос да се разработи за времеви обхват от 15-20г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е 
обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически 
решения и политики. 
Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Айтос, настоящият ОУП 
ще бъде с прогнозен период до 2033г. 
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-
малки територии) с посочване на съответните област и общини; 

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Айтос с 
обхват на всички землища от общината – землищата на град Айтос и селата Черна 
могила, Черноград, Чукарка, Дрянковец, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Мъглен, 
Малка поляна, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево, Тополица и Зетьово. 
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - описание; 
Защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии (ЗЗТ): 

На територията на община Айтос са ситуирани следните защитени природни обекти. 
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Природна забележителност “Айтоска кория” (Дъбника) № 161 в ДР, обявена със 
Заповед на КГГП, ДВ 59/28.07.1972 г., за съхранение на вековна дъбова гора, заемаща 
площ от 15,0 ха, в местност “Карапелит”, землище гр. Айтос, ГФ.  

Природна забележителност "Естествено находище на бодливо сграбиче"  
№ ДР 160, обявена със заповед на КГГП, ДВ 59/28.07.1972 г., с площ 298,1 ха, ГФ. 

Намира се в м. “Казаните”, землище гр. Айтос, североизточно от града.  
Природна забележителност “Трите братя” - № ДР 162, обявена със заповед на КГГП, 

ДВ 59/28.07.1972 г., с площ 1,0 ха ГФ. Намира се в м. “Казаните”, землище гр. Айтос, 
североизточно от града. Обявена е за запазване на скални образувания във вид на 
сфинксове, които се издигат на 300 м от града. Скалното образувание “Трите братя” е 
природна забележителност, намираща се над града и е един от символите на Айтос. 

Защитена местност “Хисаря” - ДР № 370, (82,5 ha) – обявена с цел опазване на 
естествени местообитания на айтоски клин (Astragalus aitosensis) и на неговите 
съобщества. Обявена със заповед № РД-1007/04.08.2003 г. 
Защитени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На територията на община Айтос, предвидена за изработка на нов ОУПО и оценка 
на съвместимостта му и въздействие с предмета и целите на защитените зони по Натура 
2000: 

  попада част от общата територия на защитена зона „Айтоска планина”, код 
BG0000151 по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията. 

  ЗЗ „Айтоска планина”, BG0000151 е с обща площ 29379,4 ха. Приблизително 1/3 от 
площта й - 99438,62 дка е разположена в границите на община Айтос, област Бургас, в 
която са включени общите площи или части от землищата на 8 населени места: 
Таблица 1 – землища включени в границите на  ЗЗ „Айтоска планина”, общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 
на землището,

ха 

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Дрянковец 2456,5 23889 

Бургас Айтос Зетьово 693,7 30805 

Бургас Айтос Лясково 2052,3 44817 

Бургас Айтос Мъглен 2314,7 49477 

Бургас Айтос Пещерско 2425 56321 

Бургас Айтос Съдиево 2308,9 70473 

Бургас Айтос Черна могила 1527,4 80813 
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Фиг. 1. Карта с местоположение на защитени зони „Айтоска планина”, код 
BG0000151, „Екокоридор Камчия-Емине”, код BG0000393, и „Трите братя”, код 
BG0000119  в обхвата на Община Айтос 

 
 попада една малка част от южния край на защитена зона „Екокоридор Камчия-
Емине”, код BG0000393 по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
местообитанията. 

ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000393 е с обща площ 28054,792 ха. Едва 3 % 
от площта й - 7177,21 дка попада в части от землищата на селата Зетьово, Раклиново и гр. 
Айтос, община Айтос, област Бургас: 

Таблица 2 – землища включени в границите на  ЗЗ „Екокоридор Камчия-Емине”, 
общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 

на землището, 

ха 

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Зетьово 693,7 30805 

Бургас Айтос Раклиново 1669,6 62013 
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 е разположена защитена зона „Трите братя”, код BG0000119 по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията 

  ЗЗ „Трите братя”, BG0000119 е с обща площ 1021,99 ха. Цялата й площ е включена 
в границите на община Айтос, област Бургас, състояща се от части от землищата на 2 
населени места : 
Таблица 3 – землища включени в границите на  ЗЗ „Трите братя”, общ. Айтос: 

Област Община Землища Обща площ 

на землището, 

ха 

ЕКАТТЕ 

Бургас Айтос Айтос 7903,3 00151 

Бургас Айтос Лясково 2052,3 44817 

 

д) финансиране на плана (държавния и общинския бюджет, международни 
програми, финансови институции); 

Изготвянето на ОУП е финансирано по силата на споразумение между 
Министерство на инвестиционното проектиране и Община Айтос. 
 

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на изискване за 
обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността; 

На основание чл.126 ал. 4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се 
изработва в две фази както следва: 

- Първа фаза - Предварителен проект; 
- Втора фаза  - Окончателен проект 
Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя 

от чл.18 и чл. 19 на Наредба № 01/8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове. 

Нормативно изискване за провеждане на обществено обсъждане – чл.127,ал.1 от 
ЗУТ. 

з) орган, отговорен за прилагането на плана – Община Айтос 
 
 
 

1.ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ 
ПЛАНОВЕ И  ПРОГРАМИ 

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Айтос е да създаде основа 
за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в 
урбанизираните и извънурбанизираните територии. 
 

За постигането на основната цел на ОУПО Айтос е необходимо да се решат 
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следните методически задачи: 

 Очертаване на точните граници на защитените територии и зони за природно и 
културно наследство и изготвяне на специфични режими и изисквания за поддържане на 
екологичното равновесие и за опазване на ландшафта от неблагоприятни антропогенни 
въздействия; 

 Съставяне на демографска прогноза в рамките на времевия обхват на плана, с цел 
изчисляване на бъдещото натоварване на територията – необходимост от изграждане 
на нови мрежи на инженерната инфраструктура, нови обекти на социалната 
инфраструктура и т.н.  

 Дефиниране параметрите на устройствените зони и режими при два сценария 
(реалистично-оптимистичен и песимистичен) за развитие на територията на община ц 
при отчитане на собствените ресурси и регионалните взаимовръзки; 

 Организация на вътрешната структура на елементите на функционалните 
системи и определяне на допустими устройствени показатели; 

 Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

 Определяне на йерархията, структурата, трасетата на елементите на главната 
транспортно-комуникационна мрежа; създаване на условия за оптимизиране 
функционирането на обществен междуселищен транспорт; 

 Създаване на правила, режими и нормативи за опазване, експониране и адаптация 
на ценностите на природното и културно-историческото наследство; 

 Изготвяне на правила и нормативи за приложение на ОУПО; 

 Разработване на програма от мероприятия и система за управление 
реализацията на ОУПО. 

При изготвянето на Общ устройствен план, съгласно нормативните изисквания и в 
съответствие с практическия опит, тези задачи могат да бъдат разделени в следните групи: 

 Създаване на условия за опазване и социализация на обектите на културното 
наследство – ценен ресурс на територията. 

 Определяне на общия режим на устройство и опазване на съставните структурни 
части на територията: определяне местоположението и границите на урбанизираните 
територии; горски територии, нарушени територии за възстановяване и територии със 
специално или смесено предназначение; земеделски територии; 

 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура, която се нуждае от 
обогатяване, с оглед изменящите се обективни потребности и урбанизационни процеси; 

 Обособяване развитието на системите на техническата инфраструктура и 
определяне разположението на мрежите и съоръженията им, както и връзките им с 
териториите  на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти с 
регионално значение. Създаване на планова основа за благоустрояване на населените 
места; 

 Създаване на система от правила и нормативи, конкретизиращи действащата 
нормативна уредба с оглед ефективно прилагане на Плана чрез последващи подробни 
планове, включително специфични правила и нормативи, ако са налице законовите 
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основания за това; 

 Обособяване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на 
общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните мрежи. 
Планът следва да осигури устройствени условия за изпълнение на предвижданията на 
стратегическите документи за регионално развитие и на Националната Стратегия за 
развитие на транспортната система до 2020 г. както и за развитие на локалната мрежа за 
стимулиране балансирано урбанизационно развитие и обслужването на активности в 
границите на общината, както и в прилежащите и територии, съобразено с изискванията за 
екосъобразност; 

 
Съответствие на целите с нормативните разпоредби 
Общият устройствен план на общината определя общото (преобладаващото) 

предназначение на най-едрите структурни части на територията и общият режим на 
тяхното устройство. Това са териториите на населените места и селищните образувания 
(урбанизираните територии), земеделските територии, горските територии, защитените 
територии и нарушените територии за възстановяване. Режимът на устройство на всяка от 
посочените територии и на техните съставни подразделения се изразява с най-общи цели, 
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие на 
териториите.  

Общите устройствени планове на общините са документ, който следва да се 
разработва паралелно със стратегиите и плановете за развитие на общините, защото 
целите и задачите на развитието са тясно свързани с организирането на територията. От 
своя страна организирането на територията е в състояние да обоснове цели и задачи на 
развитието. Връзките и взаимните влияния между планирането на развитието и 
планирането на устройството на общината е възможно да доведат до органична симбиоза 
и да се постигне единен общ план за развитие и устройство. Тази възможност трябва да се 
превърне в категорична необходимост и да се регламентира в бъдещо изменение на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за регионалното развитие (ЗРР).  

Общият устройствен план на общината трябва да  даде възможност за реализиране 
на основните приоритети залегнали в стратегическите документи за регионално 
развитие, в т.ч.: 
 
Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР)  
Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Бургас  2014 – 2020г. 

Със своята визия и приоритети тя е послужила за ориентир при разработването на 
Общинския план за развитие на община Айтос (2014 -2020 г.), който от своя страна е 
основа за разработването на ОУПО Айтос. 
Общинския план за развитие на община Айтос за 2014 – 2020 г. 
Всички национални стратегически документи, в които е заложено изготвянето на  
ОУП съответстват и са в синхрон с приетите нормативни документи в рамките на 
ЕС, като част от вътрешното законодателство на страната ни.  
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2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ 

 
ОУП на община Айтос и политиката на общината са пълен синхрон с 6-те 

национални стратегически цели, посочени в Национална стратегия за околна среда /2009-
2018г/ и Националният план за действие: 

■ намаляване и предотвратяване на последиците от изменение на климата и чиста 
енергия; 

■ осигуряване на количество и с добро качество вода; 
■ по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот; 
■ насърчаване на устойчиво потребление и производство; 
■ ограничаване и спиране загубата на биологично разнообразие; 
■ формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда 

и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 
информация и мониторинг за околната среда и изпълнение на ангажиментите на България 
за разрешаване на глобалните екологични проблеми. 
 

3.КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА 

Във връзка с изискванията на чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.19а от Наредбата за 
извършване на екологична оценка, съгласуването на проекта за ОУПО със 
заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със 
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда 
на чл. 121, ал. 2.  

За разработването на ЕО, от община Айтос са изпратени писма до всички дружества, 
ведомства и организации за получаване на становища, относно предвижданията на плана. 
На основание получените писма-становища ще се подпомагане определянето на обхвата и 
съдържанието на ЕО, а именно:  РИОСВ-Бургас, БДЧР, МЗ, МВР, РЗИ-Бургас, ПБЗН, 
Недвижимо културно наследство, ОД „Земеделие” Бургас, „БАН-биоразнообразие“, 
„Напоителни системи“, „ВиК“, „ВИВАКОМ“, МВР, МОБИЛТЕЛ, „Държавно горско 
стопанство“, „Регионална дирекция по горите“, „Булгарстранс Газ“, Министерство на 
отбраната“ и др., резултатите, от които са отразени в ЕО. 
 

4.РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО 
НА ПЛАНА 

Оценката на развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането на 
плана е следната: 

Компонент/Фактор 
на околната среда 

Очаквано развитие на компонентите  без прилагане на плана 

Климатични 
фактори 

Тенденция към задълбочаване на неблагоприятни характеристики 
поради липса на конкретни устройствени изисквания по отношение 
развитието на  зелените и горски площи, съхраняване на свободни 
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пространства.   

Въздух Общото ниво на замърсяване на въздуха с фини прахови частици 
основно от транспортната дейност и не ремонтираната пътна 
настилка ще продължи 

Повърхностни води 

Земни недра и 
подземни води 

Поради липса на канализация и системи за събиране и пречистване 
на отпадъчните води (с изключение на с.Пирне) се очаква 
влошаване качеството на повърхностните и подземните води поради 
продължаващо инфилтриране на замърсени отпадъчни води от 
съществуващи изгребни и попивни ями.  
Очакват се увеличаване загубите на вода за питейно-битови цели и 
зачестяване на авариите, поради амортизирана и технически 
остаряла водопроводна мрежа. 

Земи и почви Ще продължи раздробяването на поземления фонд  

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;     

 Ще намалява относителния дял на плодородните земи като ценен 
природен ресурс поради нерегламентирано строително усвояване и 
изхвърляне на битови и строителни отпадъци 

Ландшафт Тенденцията на “непрекъсната урбанизация” ще се задълбочи 

Биоразнообразие и 
защитени територии 

Опазването на  защитените територии и зони и отношението към 
тях ще остане без конкретен устройствен регламент 

Опасни вещества и 
отпадъци 

Ще продължи създаването на нерегламентирани сметища. Няма да 
се изпълняват задълженията на общината, произтичащи от 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите му нормативни документи. 

 Създават се възможности за разполагане на съоръжения за 
третиране на отпадъци на площадки, неотговарящи на 
нормативните изисквания 

Вредни физични 
фактори 

Развитие на транспортната структура без прилагане на 
пространствени вариантни решения и шумозащитни мероприятия 

 

Най-общо казано, ще се задълбочат диспропорциите в развитието между отделните 
части на територията, ще продължи унищожаването на част от природните ресурси , а 
друга част ще остане неоползотворена. 
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5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА 
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА.  РАЙОНИ С 
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. 

 
 

По отношение на въздуха  
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на 

общината се явяват битовото отопление, (тъй като общината основно се отоплява на 
твърдо гориво) и моторните превозни средства. Важни предпоставки за нивото на 
замърсяване от МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас и 
съответно интензивността на трафика. Важно е да се отбележи, че в общината пътните 
връзки са с висока интензивност на движение на МПС, което оказва влияние върху 
стойностите на емисионния фон.  

Като прогноза съгласно ОУПО стойностите на тези замърсители ще намаляват, 
съгласно предвижданията на мероприятия за по-ниски нива на замърсяване, енергийна 
ефективност и използването на природен газ в бита и в производството. 

Приоритетен проблем - Натоварване на атмосферния въздух около 
натоварените транспортни артерии и по-големи населени места  

Въздействие: Увеличаването на емисиите на парникови газове ще продължи, тъй 
като то се дължи, както на състоянието на автомобилния парк, така и на увеличаващото се 
количество автомобили в страната 

Цел: Подобряване КАВ 

Насоки: Подобряване качеството на пътните настилки, реконструкция 
 
 

 
Фиг.2. Схема на територията на община Айтос 

 
 

По отношение на водите  
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 Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че 
приповърхностния слой на подземните водни тела и земните недра не са защитени от 
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното състояние 
на подземните водни тела чрез: 

- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена 
канализация и пречиствателни съоръжения; 

- земеделски дейности и животновъдство; 
- инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци; 
- нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово 

водоснабдяване. 

 Състоянието на инфраструктурата за водоснабдяване е лошо като делът на 
етернитовите водопроводи (особено на вътрешната водопроводна мрежа) е голям и е 
свързан с големи загуби на вода, влошаване стандарта на обитаване на населението и др.   

Лошото техническо състояние на водопроводната мрежа, е в основата на 
непрекъснатото намаляване на относителния дял на полезно използваната вода. 

Част от поречията на реките са замърсени от различни по вид отпадъци, особено в 
близост и при преминаването им през населените места.  
 Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е 
постигнато оптимално задоволяване нуждите от питейна вода. Причините за това са 
намаляване на дебита на някои водоизточници, поливането на градини и селско стопански 
площи от водопреносната мрежа и големите загуби по водопреносната мрежа, която е с 
висока степен на амортизация. Решаването на проблема е свързано с поетапната подмяна 
на водопроводната мрежа, както и израждането на нови водохващания и магистрални 
водопроводи 

 
Канализация 

 С добре изградена канализационна мрежа е с. Пирне, където има изградена ПСОВ 
състояща се от два броя модули. 
 Основен проблем по отношение на отпадъчните води е липсата на ПСОВ за 
общинския център и останалите населени места. Отпадъчните битово – фекални води води 
от населените места без ПСОВ се отвеждат във водоплътни изгребни ями. Необходимо е 
изграждане на канализационната мрежа на всички населени места, за малките населени 
места е необходимо изграждането на модулни станции, които са по - ефективни като 
инвестиция и същевременно биха решили проблемите по отношение на отпадъчните води. 
 Не са правени оценки на отпадъчните води от всички населени места, техните 
качества и количества, подходящите пречиствателни съоръжения и водоприемници. 
Екологично по-приемливо е решение с подходящи локални пречиствателни станции, 
които не са свързани с големи изкопни и строителни работи. 

Без прилагането на плана идентифицираните екологични проблеми, имащи 
отношение към качеството на повърхностните и подземните води в района ще се 
задълбочат, което ще е предпоставка за влошаване на екологичното и химично състояние 
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на повърхностните води, както и химичните показатели на подземните води. 
ОУП определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализирани изведените от 

общината и експлоатационното „В и К” дружество приоритети за развитие на водния 
сектор. В т.ч влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно 
пречистването на отпадъчните води от населените места. 

 Приоритетен проблем – Непречистени отпъдъчни води от населени 
места и липса на ПСОВ и на канализация (с изключение на с. Пирне) 

Въздействие: Изменение на биологичните и химичните показатели на водите. 
Влошаване на общото екологично състояние 

Цел: Подобряване на хидробиологичните условия. Намаляване на биогенния натиск 
Насоки: Намаляване на общото количество на непречистените отпадъчни води до 

европейските нормативни изисквания 

 Приоритетен проблем - Дифузно замърсяване от селското стопанство 
поради неприлагане на добри аграрни и фермерски практики. 

Въздействие: Изменение на биологичните и химичните показатели. Влошаване на 
екологичния статус на водите. 

Цел: Достигане и поддържане на добър екологичен статус 
Насоки: Прилагане на добри земеделски и фермерски практики.  Контрол при 

управление на отпадъците 
 

По отношение на земите и почвите 
 Като потенциален източник на замърсяване на почвите около пътищата в района 
могат да бъдат определени преминаващите МПС по съществуващата пътна мрежа. Към 
настоящия момент обаче, реален проблем по отношение влошено качество на почвите, в 
следствие автомобилен трафик не е регистрирано. Няма данни за нарушени и/или 
ерозирали терени, но на отделни места около реките се локализират определени площи в 
недобро състояние. Като вероятни причини може да се посочат: неправомерното изсичане 
на гори, водещо до изтощаване на почвите и последваща ерозия; антропогенната дейност, 
свързана с нарушаване на релефа от изграждането на инфраструктурни обекти като 
пътища, външни В и К мрежи и др.  

Земята е невъзвръщаем природен ресурс и при липса на ОУП 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. Екологичен 
проблем в общината е ерозията на почвите, която унищожава хумусния слой и води до 
намаляване на почвеното плодородие ежегодно. В тази връзка в проекта на ОУП са 
заложени мерки за озеленяване. 

 Приоритетен проблем – Хаотична урбанизация на земи 
Въздействие: Усвояване на терени за неземеделски нужди. 
Цел: Опазване на почвения ресурс 
Насоки: Предлагане в ОУП на задължителни устройствени правила и норми за 

различните видове територии. 
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По отношение на земните недра 

Няма такива идентифицирани. 
 

По отношение на ландшафта 
Няма такива идентифицирани. 

 
По отношение на отпадъците  

Изграждането на регионално депо „Братово запад” регион Бургас е приключило и е в 
процес на експлоатация. Все още не е решен проблема с предварителното третиране на 
смесените битови отпадъци, разделното събиране и третиране на биоотпадъците. Не е 
въведена система обхващаща разделното събиране на всички видове МРО и опасни 
отпадъци от домакинствата на всички населени места.  

  Без ОУПО няма да е налице цялостната визия за развитие на общината, което да 
позволи отреждане на правилните територии при възникнала необходимост да се изградят 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от бита. 

 Приоритетен проблем – Липса на система за събиране и 
оползотворяване на биоразградими отпадъци 

Въздействие: Увеличаване на обема на генерираните отпадъци и тези постъпващи в 
регионалното депо. 

Цел: Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците 
Насоки: Изграждане на система събиране на биоразградими отпадъци и предаването 

им в компостираща инсталация. Повишаване екологичната култура на населението. 
 
По отношение на вредните физични фактори 

Липса на защитни „зелени екрани” около главните пътни артерии, лошокачествена 
пътна и улична настилка са предпоставки за шумово натоварване на отделни територии.  

Не са регистрирани отклонения от обичайно измерените стойности за 
радиационното състояние. Няма установени въздействия върху хората от нейонизиращите 
лъчения  

 Приоритетен проблем – Автотранспорт, преминаващ през населените 
места 

Въздействие: Увеличение на шумовото натоварване. 
Цел: Модернизация на транспортната инфраструктура. 
Насоки: Реконструкция, модернизация на пътната инфраструктура. 

 
По отношение на защитените зони 

ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на 
биологично разнообразие. Не се засягат известни и описани находища на включени в 
приложенията на Закона за биологичното разнообразие защитени растителни видове, 
световно застрашени растителни видове, български и балкански ендемити, реликти, 
растения от Червената книга. Не се променя в негативен план установеният баланс на 
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горския фонд на общината по вид гори. Запазва се характера и структурата на горските 
екосистеми, като горите на територията на общината ще продължат да се стопанисват 
съгласно предвижданията на горскостопанските програми. Съхраняват се и залесените 
територии в земи от поземления фонд. 

Новите устройствени зони, даващи възможности за смяна предназначението на земи 
и строителство, засягат терени с оскъдна или предимно рудерална растителност. В състава 
влизат широко и повсеместно разпространени в страната ни растителни видове, сред 
които няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от Червена книга на 
Република България, съвместно издание на Българска академия на науките и 
Министерство на околната среда и водите (2001). Не се засягат находища на лечебни 
растения, поставени под специален режим на опазване и ползване или на такива със 
стопанско значение. ОУП е благоприятен за опазването и осигуряването на нормалното 
развитие на популациите на животинските видове, в т.ч. световно застрашени в 
категориите Critically endangered, Endangered и Vulnerable (Red list IUCN.), на включените 
в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, в Конвенцията по 
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), в 
Директиви 92/43ЕЕС и 79/409/ЕЕС, Приложенията на Конвенцията за опазване на дивата 
европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), на 
Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция), с 
консервационен статус от категории 1-4 на Species of European Conservation Concern 
(SPEC). Не се очаква отрицателно въздействие върху други ресурсни видове растения и 
животни, включени в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

 Приоритетен проблем – Инвазия на интродуцирани видове 
Въздействие: Влияят директно върху местообитанията и видовете. Приоритетни за 

опазване природни местообитания и популациите на видовете 
Цел: Опазване на комплекси с висока консервационна значимост. Намаляване на 

интензитета на заплахата 
Насоки: Избягване въвеждането в околната среда на видове с ясно изразен инвазивен 

характер за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), 
ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и 
Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. 

 Приоритетен проблем – Палежи и предизвикани от човека пожари  
Въздействие: Унищожаване на ценни ристителни и животински видове 
Цел: Намаляване унищожаването на ценни растителни и животински видове, чрез 

превантивни дейности 
Насоки: Срещи със земеделски производители, животновъди и местното население – 

обучения. Създаване и поддръжане на противопожарни просеки, противопожарни ивици, 
водоснабдителни пунктове, стационарни съоръжения за наблюдение на горските пожари и 
съобщителната техника 

 
По отношение на културно-историческото наследство 
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Въпреки ограничителните режими за ползване на териториите на археологическите 
културни ценности безогледното прилагане на дълбока оран и риголване довеждат да 
безвъзвратно унищожаване на археологически структури. Нещо повече, такива дейности 
съзнателно се извършват в територии на археологически обекти с цел да се открият и 
заграбят артефакти. Добре организираната иманярската дейност системно разрушава 
археологическите обекти и ежегодно стотици находки с висока научна и културна 
стойност завинаги са загубени за България.  

 
По отношение на материалните активи 

Висока степен на амортизация на мрежите на техническата инфраструктура и 
недобра благоустроеност на средата за обитаване.  

 
По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда 

Районът е силно засегнат от протичащите негативни тенденции в демографското 
развитие на страната.  

Състаряването на населението е предпоставка за наличие на повече от едно хронично 
заболяване сред населението.  

Голям процент на хората без здравно-осигурителни права, поради неплатени здравни 
осигуровки. Ограничен е избора на селското население до личен лекар.  

Затруднен е достъп на селското население до извънболнична медицинска помощ и е 
слабо развита аптечна мрежа,  
 

6. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 
ПЛАНА 

 
6.1. Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана 

 
Развитието на аспектите на околната среда при реализирането на предлагания план 

се определя от предложенията за устройство на територията и развитието на отделните 
функционални системи в ОУПО Айтос. В тази част на ЕО се разглеждат последователно 
компонентите и факторите на околната среда и тяхното развитие с прилагането на 
предлагания ОУПО Айтос. 

Климат, атмосферен въздух 
Предвижданията на ОУПО, по отношение на устройството и локацията на 

производствените дейности, селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят до 
влошаване качествата на атмосферния въздух и негативно въздействие върху 
климатичните особености на района. 

В случай, че се реализира разглеждания ОУП статуса на компонента „въздух” ще се 
подобри. Ще се създаде възможност за намаляване на вредните емисии от МПС в 
населените места чрез изграждане на подобряване на КАВ в резултат на рехабилитация на 
предвидените пътни участъци. 
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Води 
Прилагането на предлаганият ОУПО Айтос, ще създаде условия за: 

 Подмяна, реконструкция и рехабилитация на морално и физически 
остарялата довеждаща водопроводна мрежа, водоеми, помпени станции. 

 Подобряване на съществуващото в момента състояние на изграденост на 
канализационната мрежа и начините за пречистване на отпадъчните води. 

 Намаляване и в значителна степен смекчаване на проблема със 
замърсяването на повърхностни и подземни и води в резултат на 
заустване на непречистени и/или недостатъчно пречистени води в 
вътрешни и повърхностни води. 

 Подобряване на условията за опазване зоните за защита на водите, които 
са определени на територията на община Айтос (ПУРБ на БД ЧР), а 
именно: 

- Осигуряване добри на условия за защита на териториите, обявени за извличане на 
вода за човешка консумация, съгласно чл. 7 от Рамковата директива за водите и в 
значителна степен трайно решаване на проблема със замърсяването на питейните 
води при консуматора в резултат на „вторично” замърсяване дължащо се на 
неучредени и неизградени СОЗ; намаляване на авариите по износената 
водопроводна мрежа; подобряване състоянието на водовземните съоръжения, 
водоемите, помпените станции и прилагане на ефективни и нови методи за 
пречистване на питейните води преди подаването им към потребителите. 

- Създаване на условия за защита на територии, обявени за опазване на 
местообитания или биологични видове, в които поддържането или подобряването 
на водите е важен фактор за опазване, включително съответните обекти на 
НАТУРА 2000, обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията. 

Почви 
Прилагането ОУПО Айтос, ще гарантира основно осъществяване на следните 

устройствени решения:  

 Теренно обезпечаване и цялостно подобряване на инфраструктурата на 
производствените територии при едновременно опазване на природната 
среда от негативно въздействие. 

 Стимулиране на земеделието, овощарството и зеленчуковото 
производство, което има отражение на земеползването и устройството на 
територията (за селското стопанство). 

Геоложка основа 
Прилагането ОУПО Айтос, ще осигури основно осъществяването на устройствени 

решения свързани предимно с изграждането на обекти, произтичащи от плана. Основният 
принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при 
реконструкцията на съществуващи обекти и съоръжения, е строителните дейности да се 
извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерногеоложки и 
хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова 
нормативна уредба за този вид дейности. 
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Ландшафт 
При възприемане прилагането ОУПО Айтос, при богатството от природни ресурси и 

сегашното разпределение на видовете ландшафти в териториалното развитие на общината 
ще се използват максимално характеристиките на ландшафтните компоненти и 
приоритетно (следвайки логиката на пазара) ще се развие туристическата инфраструктура 
при изоставаща обезпеченост от терени за публични функции, услуги и екосистемни 
услуги в обществена полза. 

Ново развиващи се ландшафти на територията на общината са ландшафтите, с 
преобладаващо присъствие на техническа инфраструктура. 

Алтернатива за прилагането ОУПО Айтос, е приемлива, защото ОУПО на община 
Айтос регламентира и насочва промените на природните и антропогенните фактори, 
оказващи въздействие върху формирането и промяната на ландшафтите на територията, 
като утвърждава културните ландшафти с обосновани взаимодействия при формирането 
на околната среда, (включително и чрез мерки за ограничаване или премахване на 
неблагоприятните антропогенни дейности). Във връзка с променящите се икономически и 
социални условия, ОУПО, гарантира устойчивото съобразено с опазването на природните 
дадености и културната идентичност развитие на ландшафта. 

Биоразнообразие 

При изпълнението на всички предложени мерки в ДОСВ и нормативно установени 
режими, както и след отразяване и приемане измененията и поправките в  ОУПО Айтос, 
прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и 
природозащитните цели на защитени зони  BG0000151  “Айтоска планина”; BG0000119 
“Трите братя” и BG0000393 “Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните 
местообитания. 

ОУП на община Айтос е съвместим с предмета и целите на опазване на изброените 
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Пространственото развитие в рамките на ОУП не предполага значително 
въздействие върху елементите на биоразнообразието. За терени/зони с концентрация на 
естествени и полуестествени местообитания и местообитания на видове са направени 
препоръки и мерки, с цел опазването им или ограничаване на въздействието. 

В контактните зони на предвижданията на ОУП в близост до защитените територии 
– Природна забележителност „Естествено находище на бодливо сграбиче”, Природна 
забележителност „Трите братя”, Защитена местност „Хисаря” и Природна 
забележителност „Айтоска кория” (Дъбника) са констатирани потенциални косвени 
въздействия, които след изпълнение на предложените поддържащи и възстановителни 
мерки, ще гарантират запазване на статуса и предмета на опазването им. Особено 
внимание е отделено на наличието на някалко флорни елемента със статут на балкански и 
български елементи, които са част от специфичните фитоценози на община Айтос. В 
дългосрочен план се очаква дори подобряване на състоянието им след изпълнение на 
консервационните дейности. 

Отпадъци 
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С прилагането на ОУПО Айтос, ще се осъществи интегрираното и координирано 
управление на територията на общината. Това ще се отрази и на управлението на 
отпадъците. Ще се коригира досегашната практика на решаването на проблемите по 
управлението им, което може да доведе до тенденция на влошаване на състоянието на 
околната среда. 

Вредни физични фактори 
Алтернативата с прилагане на ОУПО Айтос, ще измени статуса на натоварването с 

шум в сравнение със сега съществуващото състояние, но това ще бъде в незначителна 
степен.  

Културно-историческо наследство 
Режимите на защита допринесли до голяма степен за съхранението на 

автентичността на средата както в непосредствена близост обектите на КН, така и по 
отношение на културната и природна рамка. Променените социално-икономически 
условия и нарасналият инвестиционен интерес в последните две десетилетия, обаче 
налагат залагането на по-твърди мерки с цел съхраняване автентичността на средата и 
ценните културни ценности от национално значение. 

Алтернативата с прилагането на на ОУП Айтос, ще затвърди вече установените 
модели на въздействие между КН и разнообразните дейности на територията на общината 
и ще гарантира устойчивото развитие на системата от културни ценности. ОУПО и по-
специално валоризацията и интегрираната консервация на КН ще гарантират запазването 
на важни културни пластове, като с това освен че ще съхрани културната идентичност на 
общината, ще повиши и конкуретоспособността и на местно, регионално и национално 
ниво. 

Предвижданията на ОУП, ще окажат благоприятно въздействие върху 
съхраняването на резерватите и буферните им зони, като и върху изявата на високата 
културно-историческа и научна стойност на разкритите археологически недвижими и 
движими паметници на културата. 

Здравен риск 
Здравно-хигиенните условия с прилагането на ОУПО Айтос, са следните: 

 Ще се намали значително тенденцията на задълбочаване на проблема със 
заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, дерета и 
попивни или септични ями и повишаване на риска от нетипични 
заболявания поради състоянието на водопроводната мрежа. 

 Ще се създадат условия за подобряването на задоволеността на 
населението с озеленени площи за широко обществено ползване и 
условия значителна част от населението да придобие възможност за 
ежедневен отдих в градинска и паркова среда, което има пряк 
положителен здравен ефект. 

Материални активи 
Прилагането на ОУПО Айтос, означава прилагане на предвижданията относно 

съществуващите обекти и дейности в сферата на образованието и здравеопазването, 
социалната дейност, културата, масовия спорт, туристическата инфраструктура и др. и в 
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такъв смисъл е изключително благоприятна алтернатива. 
 

6.2.Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана  
По общата концепция на Плана 
Като   цяло,   общата   концепция   на   Плана   е   насочена   към   минимизиране   на 

отрицателното  въздействие  върху околната  среда,  предизвикано  от  по-нататъшното 
урбанизиране и строително усвояване на територията на града. В това направление 
действат следните нейни основополагащи характеристики: 

 Максимално опазване на зоните с регламентирана природозащита, носители 
на най- благоприятните екологични условия, на биологичното и ландшафтно 
разнообразие; 

 Ограничаване усвояването на нови терени за промишлени дейности и 
преустройство на съществуващите производствени зони в обслужващи и 
логистични; 

 Приоритетно развитие на системите на техническата инфраструктура с 
непосредствено  значение  за  екологичните  условия  -    водоснабдяване,  
канализация и третиране на ТБО; 

 
По устройството на извънселищните територии 
Доколкото по отношение на териториите за земеделие и горскостопански дейности 

не са въведени зони, забраняващи промяната на предназначението им, съществува 
опасност от последващи частични промени, противоречащи на устройствената концепция 
на плана и поява на участъци с непрекъсната урбанизация. 
 

По отношение на съхранението на културно-историческото наследство  
Заявените с Плана насоки с устройствен характер територии на града не притежават 

необходимата конкретност, за да се оцени ефективността им. 
 

Предложенията на Плана за развитие на техническата инфраструктура 
Предвижданията за развитие на техническата инфраструктура, като цяло ще имат 

положително въздействие върху екологичната обстановка в общината. Постепенното 
канализиране ще ликвидира риска от инфилтрации и замърсяване на подземни води.  
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7. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
 

В резултат на анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и степента на отразяване на Националните 
стратегически цели по отношение качествата на околната среда, екологичната оценка формулира набор от мерки за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана са показани в следващата таблица. 
Мерките следва да бъдат спазвани при прилагане на ОУПО и последващи етапи-подробно устройствено планиране (ПУП) и инвестиционно 
проектиране (ИП). Мерките са формулирани и групирани по отношение на конкретното им прилагане: мерки за предотвратяване на 
негативните въздействия; мерки за ограничаване на степента на негативните въздействия; мерки за ограничаване на вероятността от 
настъпването на негативни въздействия и мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните въздействия. 
 
Таблица 1. Мерки за предотвратяване на негативните въздействия 
 

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 
въздух 

Одобряване за реализация на производствени дейности, които прилагат най-
добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 
въздух след ЕО или ОВОС  

 

Завишен контрол над фирми, с 
източници на емисии на вредни 
вещества  

2 Води Реализацията на инвестиционни проекти и предложения, произтичащи от 
ОУП на община Айтос, които касаят ползване или водовземане от 
повърхностни или подземни водни тела, да се извършва при спазване 
изискванията на Закона за водите, след получаване на необходимите за 
целта разрешителни.  

Опазване на повърхностните и подзем-
ните води от замърсяване. Недопускане 
нарушаване на екологичния минимум 
на речния отток след точките на 
водовземане, както и влошаване на 
количествените характеристики на 
подземните водни тела.  

3 Почви Прилагане на Националните стандарти за Добрите земеделски и 
екологични условия (ДЗЕУ), свързани с опазване на почвата от ерозия, 
запазване на структурата, органичните вещества в нея, насочени към 
поддържане и съхраняване на местообитанията. 

Опазване на почвите от замърсяване и 
физическо унищожаване. Ограничаване 
на почвените деграционни процеси. 
Спазване на законовите процедури при 
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Спазване на правилата за добра земеделска практика с цел опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 
Подбор на правилна структура на отглежданите земеделски култури и 
организирането им във високопродуктивни почвозащитни 
сеитбообръщения. 
Разнообразяване на структурата на земеделско производство чрез 
увеличаване на дела на фуражните, техническите и етерично маслени 
култури, които осигуряват суровини за алтернативни горива и за 
фармацевтичната и парфюмерийна промишленост. 
Ограничаване на вторичното уплътняване на почвата чрез правилен 
подбор на земеделска техника (с по-малко относително тегло, 
малогабаритна, с комбинирани агрегати, които изпълняват няколко 
операции при един ход). 
Ограничаване на вторичното уплътняване на почвата чрез използване на 
нови технологии, при които броят на операциите се намалява 
(минимални обработки на почвата) или почвата въобще не се обработва 
(нулева обработка на почвата). 
Почвите с по-тежък механичен състав (тежко песъчливо-глинест и 
глинест), каквито в района на Айтос са смолниците и канелените горски 
почви да се обработват при влажност, не по-висока от 50-60% от Wппв. 
Същото изискване да се спазва при използване на строителна техника в 
земеделските територии. 
Да се извършва есенна профилираща оран на дълбочина 30-35 cm с 
обръщане на пласта като основна агротехническа мярка за 
разуплътняване на вторично уплътнения слой (плужната пета). Тази 
мярка спомага за повишаване на инфилтрационната способност на 
почвата и има ограничаващ ефект относно риска от наводнения 
В процеса на изпълнение на строителни дейности задължително да се 
отделя хумусния субстрат, да се посочват местата за депонирането му, 
както и на земните маси от подпочвата на засегнатите от строителство 
площи, начините на съхранението и оползотворяването на хумусната 

проектиране;  
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почва; 
Хумусният субстрат да се използва за рекултивация на нарушени терени 
или подобряване на слабопродуктивни земи. 
При изкопните работи почвата от хумусните хоризонти - слой с мощност 
50-60 cm да се селектира и да се депонира на специално предвидени за 
целта места, а ако се генерират излишни обеми от хумусния субстрат, 
той или да се използва за рекултивация на терените (нарушени или около 
новоизграждащи се обекти) или за рекултивация на слабопродуктивни 
земи. 
Препоръчва се поддържане на дървесната и тревната растителност 
покрай съществуващите пътища. 
По време на строителния процес строго да се спазва изискването 
строителните и други отпадъци да се депонират на пригодените за тази 
цел места. В никакъв случай да не се допуска безразборното им 
изсипване върху земеделски земи или деретата на реките; 
 

4 Земни недра Стриктно спазване на регламентираните в чл. 118а на Закона за водите 
забрани за: 
конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при
 които се осъществява или е възможен контакт с подземни води; 
използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при 
изграждане на конструкции, инженерно-строителни
 съоръжения и други, при които се осъществява или е 
възможен контакт с подземни води;  
Стриктно спазване на: 
изискванията на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на 
геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони; 
нормите за проектиране на плоско фундиране (глава осма: „Особености 
при проектиране на сгради и съоръжения в наклонени терени”); 
съществуващите забрани и ограничения за строителство в терени 
засегнати или потенциално опасни от възникване на свлачищни процеси. 

Предотвратяване на възникването или 
ограничаване на проявата на физико-
геоложки процеси и явления в 
геоложката основа. 
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използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при 
изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, 
при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води; 
забраната за смесване на подземни води с различно качество чрез 
изградени водовземни съоръжения. 

5 Ландшафт Извършване на ландшафтно-устройствени мероприятия за защита и 
възстановяване на традиционните ландшафти 
Спазване на изискването за осигуряване на минимална озеленена площ 
за различните устройствени зони (при изграждане и реконструкция); 
Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и транспортната 
инфраструктура в ландшафта чрез подходящо оформяне на прилежащите 
пространства; 

Опазване на ландшафта и постигане на 
под ходящ облик на средата. 
Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 

6 Биологично 
разнообразие 

Да не се допуска урбанизация на местата с концентрация на биологично 
разнообразие 
При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на 
съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху 
изсичането на растителността при разчистване на терените; 
Да се допълва и поддържа кадастъра на зелените площи и 
паспортизацията на елементите на зелената система 
При подробното проектиране на териториите и техните зелени площи и 
при спазване на превантивните режими на деретата, да се използват 
оптимално техните площи и други такива в близост до тях за създаване 
на зелени клинове. Също така подобни дерета и други изоставени площи 
около тях, биха могли да се превърнат в места за отмора, пешеходно и 
велосипедно движение, с изграждане на необходимите за целта вело- и 
пешеходни алеи; 
За естетизиране на средата, при подробното планиране на териториите, 
приоритетно да се съблюдават: 
Изграждане на изолационни пояси около промишлените зони, с цел 

Опазване и възстановяване на 
местообитанията, структурата и 
динамиката на 
популациите на видовете в района. 
Намаляване степента на негативно 
въздействие и предотвратяване 
нарушения във 
видовия състав на характерната за 
района 
растителност в дългосрочен план. 
Опазване на растителността от 
унищожаване и 
съхраняване на ценните дървесни 
видове; 
Спазване на заложените в ОУПО 
параметри на 
зелената система; 
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редуциране на шумово и прахово замърсяване; 
Да се отдава нужното внимание на уличното и вертикалното озеленяване 
на сградите в регулация; 
Да се акцентира на цветовото оформление и да се повиши участието на 
цветни храсти и иглолистна растителност; 
Да се регламентира степента на поддържане на изброените обекти; 
Да се уплътнят растителните групи в междусградните пространства и 
край пътищата; 
Да се изградят защитни растителни пояси по периферията на селищата. 
При изготвянето на подробни планове и определяне на места за 
разполагане на сгради и съоръжения, да се избягва фрагментирането на 
естествени и полуестествени ландшафти – горски, паркови, земеделски, 
открити и заети от дървесна растителност площи с естествен характер в 
територията на града и общината 
Да не се допуска застрояване на паркове и междусградни пространства 
При реализация на проектните решения, касаещи зелената система и 
съответните подробни планове, да се предвиди участието на експерти, с 
цел препоръчване на подходящ подбор на растителността по вид, 
хабитус, гъстота на короните и височина, съответстваща на изискванията 
на фаунистичните комплекси. 
При подробното планиране на териториите в извънселищните зони: 
Да се обозначат и маркират туристически маршрути в парковете, а 
ценните, защитени и дълговечни растителни видове, да бъдат обозначени 
с образователна и превантивна цел; 
Да се разработят нови архитектурни паркови елементи със съвременен 
дизайн и материали. 
Озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи местни 
видове, с цел запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в 
граничните местообитания; 
 
За защитени зони“Айтоска планина” /BG0000151/, защитена зона 
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“Екокоридор Камчия-Емине” /BG0000393/ и защитена зона „Трите 
братя”  /BG0000119/ ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА 
ВИДОВЕТЕ, конкретни мерки са предложени и се съдържат в ДОСВ. 
Защитени територии в контактни зони с предвижданията на ОУПО 
Айтос: 
Защитена местност „Айтоска кория“ 
Смесена устройствена зона (Соп) 
Мярка 1. В зона – Соп 10 да не бъдат отглеждани и използват растителни 
и животински видове, които могат да бъдат инвазивни по отношение на 
местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди 
видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - 
DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за 
опазване на растенията и Национална Стратегия за Опазване на 
Биологичното Разнообразие. 
Мярка 2. При планиране и изпълнение на дейности, същите да се 
ограничат само в Соп10, без да се засягат площи в защитената територия. 
Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“ 
Вилна зона (Ов) 
Мерки: В зона – Ов-6 и Ов-7, да не бъдат отглеждани и използват 
растителни и животински видове, които могат да бъдат инвазивни по 
отношение на местната флора и фауна, като тези включени в 
инвазивните чужди видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species 
Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с 
Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална Стратегия за 
Опазване на Биологичното Разнообразие. 
Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
ПЗ „Трите братя“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерки за недопускане увреждането на 
природните местообитания в 
защитените зони в изпъление 
предвижданията на ОУП  
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Мерки: В зона – Ов-6, да не бъдат отглеждани и използват растителни и 
животински видове, които могат да бъдат инвазивни по отношение на 
местната флора и фауна, като тези включени в инвазивните чужди 
видове за Европа (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - 
DAISIE), ALARM и NOBANIS, във връзка с Глобална стратегия за 
опазване на растенията и Национална Стратегия за Опазване на 
Биологичното Разнообразие. 
Изпълнител: Община Айтос, ДГС „Айтос“, Възложител 
 
Терени с обекти на културно наследство (Ткин) 
Защитената местност “Хисаря” 
Мерки: Да се приложи чл. 13 на Закона за защитените територии, в 
случай, че се планират дейности в тази територия в периода на действие 
на ОУПО, като конкретните устройствени параметри се определят с 
ПУП и се съобразят с режима на дейности в защитена местност 
„Хисаря“. 
Изпълнител: Община Айтос, Възложител 
 
13)Мерки за защитените територии, свързани с цялостното изпълнение 
на ОУПО и опазване на конкретните обекти 
Защитена местност „Айтоска кория“ 
Мярка 1.1 Засилване контрола по спазване на режима на дейности по 
отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на дървета и 
бивакуване. 
Мярка 1.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни дейности и 
съобразен със съвремените изисквания на конвервационната биология. 
Мярка 1.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 1.4 Да се извършват периодични информационни кампании сред 
местното население за значението, функциите и режима на дейностите в 
защитената територия. 
Изпълнител: Община Айтос/РИОСВ-Бургас 
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ПЗ „Естествено находище на бодливо сграбиче“ 
Мярка 2.1 Засилване контрола по спазване на режима на дейности по 
отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на дървета и 
бивакуване. 
Мярка 2.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни дейности и 
съобразен със съвремените изисквания на конвервационната биология. 
Мярка 2.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 2.4 Да се извършват периодични информационни кампании сред 
местното население за значението, функциите и режима на дейностите в 
защитената територия. 
Мярка 2.5 Да се повиши контрола на АТВ, кросови мотори и оффроуд. 
Мярка 2.6 Да се обособят, регламентират и контролират туристически 
маршрут/и за достъп до защитената територия, съобразени с 
изискванията и наличието на айтоски клин и други съпътстващи и 
конвервационно значими видове растения и животни. 
Мярка 2.7 Да се маркират границите на територията и се предвидят 
информационно-образователни табели. 
Мярка 2.8 В имот 000051 да се предприемат мерки за ограничаване на 
достъпа на хора и животни с цел опазване на излоризана популация на 
айтоския клин. 
Мярка 2.9 Да се предвидят дейности по възстановяване на популацията 
на айтоския клин в площите заети от културите на черен бор, както и 
други нетипични за района и инвазивни видове. 
Изпълнител: Община Айтос/ДГС „Айтос“ 
 
ПЗ „Трите братя“ 
Мярка 3.1 Засилване контрола по спазване на режима на дейности по 
отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на дървета и 
бивакуване. 
Мярка 3.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни дейности и 
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съобразен със съвремените изисквания на конвервационната биология. 
Мярка 3.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 3.4 Да се извършват периодични информационни кампании сред 
местното население за значението, функциите и режима на дейностите в 
защитената територия. 
Изпълнител: Община Айтос/ДГС „Айтос“ 
 
Защитената местност “Хисаря” 
Мярка 4.1 Засилване контрола по спазване на режима на дейности по 
отношение на паша, изхвърляне на отпадъци, сеч на дървета и 
бивакуване. 
Мярка 4.2 Да се приложат поддържащите и възстановителни дейности и 
съобразен със съвремените изисквания на конвервационната биология. 
Мярка 4.3 Да се извърши почистване на защитената територия. 
Мярка 4.4 Да се извършват периодични информационни кампании сред 
местното население за значението, функциите и режима на дейностите в 
защитената територия. 
Мярка 4.5 Да се повиши контрола на АТВ, кросови мотори и оффроуд. 
Мярка 4.6 Да се обособят, регламентират и контролират туристически 
маршрут/и за достъп до защитената територия, съобразени с 
изискванията и наличието на айтоски клин и други съпътстващи и 
конвервационно значими видове растения и животни. 
Мярка 4.7 Да се маркират границите на територията и се предвидят 
информационно-образователни табели. 
Мярка 4.8 Да се предвидят дейности по възстановяване на популацията 
на айтоския клин и други видове, в площите които в миналото за били 
засегнати от човешки дейности. 
Мярка 4.9 Да се направят проучвания за разширение площта на 
защитената територия в землището на гр. Айтос, така и в с. 
Карагеоргиево и с. Зетьово. 
Мярка 4.10 Да се пристъпи към изготвяне на план за управление на 
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защитената територия. 
Изпълнител: Община Айтос/ДГС „Айтос“ 
 

7 Културно 
историческо 
наследство 

Спазване на изискванията и ограниченията на нормативната уредба 
касаеща културното наследство; 
По време на строителство при разкриване на археологически находки 
незабавно спиране на строителните дейности и уведомяване на 
съответните компетентни органи. 

Опазване на културно историческото 
наследство от унищожаване. 

8 Отпадъци и 
опасни 
вещества 

Прилагането на ОУПО да се съобрази с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците; 
По време на строителството и обособяването на новите територии да се 
предвидят мерки относно несмесване на опасни отпадъци с други 
отпадъци или на оползотворими с неоползотворими, преди да бъдат 
извозени на отреденото за целта депо или предадени на лицензирани 
фирми с цел тяхното обезвреждане; 
Включване в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 
на новообособените урбанизирани територии; 
Управление на строителните отпадъци съобразно изготвен и одобрен 
План за управление на строителните отпадъци, съгласно чл.11, ал.1 и 
ал.4 от ЗУО за всеки отделен проект; 
Всички формирани отпадъци да се предават за последващо 
оползотворяване или обезвреждане на лица притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от 
ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци 
със съответния код, съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство. 
Опазване на води (повърхностни и 
подземно) и почви от замърсяване. 
Ефективно управление на отпадъците 
на 
територията на общината и свеждане до 
минимум риска за здравето на хората и 
състоянието на околната среда. 
Подобряване на културата 
за събиране, 
оползотворяване 
контролиране на този вид 
отпадъци 
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отпадъците, въз основа на писмен договор. 
Извършване на последващо специализирано проучване   на   площадки  
за   отреждане   на терени    за    контролирано    съхранение    на 
оборския тор в близост до населените  места 
Да се стимулират традиционните практики за домашно компостиране и 
оползотворяване на биоразградимите отпадъци 

9 Вредни 
физични 
фактори 

Запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с 
изолационни и защитни (в т.ч. ветро- и снегозащитни) функции за 
ограничаване на вредното влияние от транспортния шум; 
При изготвянето на подробни устройствени планове да се изисква 
реализиране на защитно озеленяване в границите на прилежащи на 
пътищата поземлени имоти; 

Предотвратяване на евентуални вредни 
въздействия от завишени нива на шум 

10 Население и 
човешко здраве 

Обезпечаване на населението с питейна вода с добро качество; 
При извършване на строително монтажни дейности е необходимо 
ограничаване достъпа до територията на строителния обект. 
При разгръщане на земни площи с интензивно земеделие, което биха 
могло да доведе до антропогенен натиск върху повърхностните и /или 
подпочвените води, например замърсяване с нитрати, и други  
химически вещества, да се вземат необходимите мерки за организиране 
на планиран мониторинг. 
 

Ефективно управление на 
въздействието на 
околната среда върху здравето. 
 

 
Таблица 2. Мерки за ограничаване на степента на негативните въздействия 
 

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 
въздух 

Използване на природен газ и алтернативни енергийни източници за 
отопление в битовия сектор и в производството. Стимулиране 
ползването на алтернативни екосъобразни енергийни източници (т.н. 
зелена енергия); 

Създаване на условия за запазване и 
подобряване на 
качеството на атмосферния въздух  
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Ограничаване на замърсяването на въздуха от моторните превозни 
средства посредством подобряване организацията на движение; 
Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на 
емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха; 

2 Води Изпълнение на приложимите мерки заложени в ПУРБ 2016-2020 г. и 
ПУРН 2016-2020 г. в Черноморски район, включително и мерките от ЕО 
на ПУРБ и ПУРН за постигане целите за водните тела в района - в 
компетентността на общината; 
До изграждане на канализационните системи в населените места на 
общината, с цел опазване на повърхностни и подземни води от 
замърсяване да се прилага разпоредбата на чл.46, ал.4 , т. 2 от ЗВ и 
изискванията на ЗУТ, относно необходимите съоръжения за отпадни 
води. 
Да се осигурява прилагане на принципа за по-пълно възстановяване на 
разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на 
околната среда; 
Опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително 
мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на 
пречистване за получаване на води с питейни качества; 
Редовен мониторинг на качествата на питейните води от 
водоизточниците и на повърхностните водни обекти; 
Учредяване на санитарно охранителни зони (СОЗ) на всички 
водоизточници за питейно – битово водоснабдяване и около водовземни 
съоръжения на територията на общината, съгласно Наредба 
№3/16.10.2000г. 
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за питейно-
битово водоснабдяване на населението; 
Регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на 
подземни води; Водовземания и ползване на воден обект е необходимо, 
да се съгласуват със съответната БД; Водене на регистри на 
водовземните съоръжения и издадените разрешителни за водовземане от 

Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
Предотвратяване на замърсяването на 
води 
(повърхностни и подземни) и почви. 
Достигане на добро общо състояние на 
повърхностни и подземни ВТ и 
постигане на 
заложените в ПУРБ екологични цели. 
Осигуряване на необходимото 
количество 
питейна вода с подходящи качества 
отговарящи на нормативните 
изисквания. 
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ПВТ. 
 Регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на 
замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за 
издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация. 
Заустването на третираните в пречиствателни съоръжения, отпадъчни 
води в повърхностен воден обект да става след издаване на 
разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите. 
Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на изискванията 
на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 
Обработката на почвата да се извършва напречно на склона, а внасянето 
на азотсъдържащи торове задължително да бъде разделено на части 
(предсеитбено и подхранване) 
Да се спазват изискванията на чл.143,т.3 и чл.146, ал. 1 от Закона за 
водите: 
забранява се използването на речните легла като депа за отпадъци, земни 
и скални маси; 
Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански 
постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на 
хидротехническите съоръжения. 
Постоянен контрол върху техническото състояние на язовирите и 
поддържане проводимостта на речната мрежа 
Изпълнение на мярка UW_1 от ПУБР 2016-2020 г. „Изграждане или 
модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води“ с 
действие: „Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на 
отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на 
влажна зона за пречистване на отпадъчните води“. 
Изпълнение на мярка UW_2 от ПУБР 2016-2020 г.  „Осигуряване на 
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населените 
места“ с действие: „Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, 
реконструкция или модернизация на канализационна система за 
агломерации с под 2000 е.ж., вкл. доизграждане на канализация когато 
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има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез 
изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има 
изградена канализация“. 

3 Почви При извършване на строителни дейности в населените места, да се 
определят площадки на подходящи места за съхравяване на хумустния 
пласт 
Поддържане на храстови и дървесни буфери успоредно на транспортните 
артерии 

Опазване на почвите от замърсяване.  
Намаляване на урбанистичния натиск 

4 Земни недра Съобразяване на предстоящо проектиране с резултатите от геоложки, 
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и необходими 
изследвания, които трябва да се провеждат за конкретизиране на 
условията при изграждане на нови или реконструкция на стари сгради, 
водопроводни и канализационни мрежи, локални пречиствателни 
съоръжения и комуникации. 
Извършване на инженерно-геоложки проучвания на терена за всеки 
отделен обект. 
Прецизиране разположението на елементите на транспортна и 
техническа инфраструктура в съответствие с геоложките дадености и 
физико-механичните показатели на почвите, избягвайки разломните зони 
и тези с високи подпочвени води; 
При извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при аварийно 
разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се 
предприемат действия за намаляване и ликвидиране на отрицателните 
последици, регламентирани в действащите законови и нормативни 
документи и да се сигнализират незабавно службите, пряко ангажирани в 
борбата с бедствия и аварии. 

Опазване на земните недра от 
замърсяване 
Опазване на земните недра и превенция 
от свлачища. 

5 Ландшафт Стремеж към естествени граници на обработваемите площи - до горски 
насаждения, дерета, пътища или успоредни или перпендикулярни прави 
към главни пътища; 
Осъществяване на постоянни наблюдения за състоянието на 

Опазване на ландшафта и постигане на 
под ходящ облик на средата. 
Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 
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растителните видове в границите на общината и по-специално в близост 
до и в ново застроените територии, новите обекти и съоръжения. 

6 Биологично 
разнообразие 

Дейностите по изграждане на нови обекти извън регулационните 
граници на населените места да се извършват извън размножителния 
период на птиците – март – юли 
В територии, които са с НТП – пасища, мери или гори при планиране на 
ПУП-ПЗ да се прилагат архитектурни похвати, които да запазят местните 
растителни и животински видове и без да засягат биокоридори и тесни 
фронтове на миграция. 

Опазване на биологичното разнообразие 
и ограничаване на урбанизацията и 
рудералиацията на природните 
комплекси 

7 Културно 
историческо 
наследство 

Постоянен контрол върху състоянието на движими и недвижими 
паметници на културата; 
Актуализиране на списъците с архитектурните паметници и културните 
ценности на територията на общината; 
Мониторинг на посещаемостта и натоварването на средата, на обектите и 
маршрутите. 

Опазване и устойчиво развитие на 
културно историческото наследство  

8 Отпадъци и 
опасни 
вещества 

Общинската администрация да следи за поява на нови нерегламентирани 
(незаконни) сметища и да предприема съответните мерки за тяхното 
премахване. 
Съответните отговорни органи да не разрешават започване на 
строителните работи на обекти и съоръжения, както и въвеждането им в 
експлоатация, преди представяне от инвеститора на договор с 
лицензирана фирма за обезвреждане на опасните отпадъци, които ще се 
генерират по време на строителството и експлоатацията. 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство. 
Свеждане до минимум риска за 
здравето на хората и състоянието на 
околната среда. 
 

9 Вредни 
физични 
фактори 

Подобряване организацията на движение, с цел снижаване до минимум 
престоите, спиранията и тръгванията на транспортния поток. 
Спазване изискванията на нормативните документи и недопускане на 
вредни лъчения 

Намаляване на риска и ограничаване на 
вредни въздействия върху околната 
среда и здравето на хората. 

10 Население и Организирано третиране на отпадъчните води с реализиране на Намаляване на здравния риск за 
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човешко здраве проектните решения в сектор ВиК; 
Контрол върху спазването на изискванията на действащото 
законодателство по отношение на здравно-хигиенните условия на 
средата; 
Извършване на контрол по отношение на източници на шум и вибрации 
в близост до училища, детски градини и др; 

населението. 
 

 
Таблица 3. Мерки за ограничаване на вероятността от настъпване на негативните въздействия 
 

№ Компоненти и 
фактори 

Мярка Очакван ефект 

1 Атмосферен 
въздух 

Оптимално разпределение на озеленяването, така че да се смекчат 
неблагоприятните особености на градския климат, както и да се формира 
естествен растителен филтър по отношение на газовете от трафика по по-
натоварените улици; 
При извършване на строителни дейности да не се допуска камиони с 
кални гуми да излизат на асфалтираните пътища. 
При строителните обекти да се гарантира покриването на временните 
депа на инертни материали, с което да се избегне емисията на прах от 
тях. 
При строителство на големи обекти, където има формирани вътрешно 
обектни пътища през сухата част на годината да се оросяват. 

Създаване на условия за запазване и 
поддържане на качеството на 
атмосферния въздух и завишаване на 
контрола. 
 

2 Води При изпълнението на разглеждания план всички инвестиционни 
предложения, свързани с водовземане от повърхностни или подземни 
води и/или ползване на воден обект подлежат на оценка за допустимост 
спрямо ПУРБ в рамките на процедури по ОВОС/ЕО и/или самостоятелно 
заявление по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. 
При прилагането на ОУП за всяка инвестиционна инициатива да се 
направи преценка за въздействието върху водите (повърхностни и 
подземни). При тази оценка в случай на планиране на дейности, които 

Недопускане нарушаване на 
екологичния минимум на речния отток. 
Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
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биха могли да доведат до увеличаване в значителна степен на 
антропогенния натиск върху повърхностните и подземни води, 
задължително да се предвидят мерки за ограничаване на негативното им 
влияние върху водите. 
Спазване на изискванията на забраните и ограниченията за санитарно-
охранителните зони (СОЗ), регламентирани в Приложение №2, към 
чл.10, ал.1 от в Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди 

3 Почви Разработване и реализиране на земеустройствени планове като важно 
условие за устойчивото развитие на агроекосистемите, отчитайки 
природните и икономическите фактори на земеделското производство, 
характера и интензивността на деградационните процеси, наличната 
инфраструктура, паметниците на културата, чрез създаване на условия за 
ефективно функциониране на всички компоненти на екосистемата. При 
наличие на екологично чувствителни зони те да се обособяват като 
самостоятелни единици. 

 

4 Земни недра Да се отчитат рисковете от възникване на ерозионни и свлачищни 
процеси  

Опазване на земните недра и превенция 
от свлачища. 

5 Ландшафт Контрол за своевременно и правилно провеждане на ландшафтно 
устройствените мероприятия 

Повишаване на естетическата стойност 
на територията. 

7 Културно 
историческо 
наследство 

При реализация на проектните решения, касаещи недвижимите 
паметници на културата, да се предвиди участието на експерт по 
културно историческо наследство. 

Опазване на културно историческото 
наследство от унищожаване. 
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8 Вредни 
физични 
фактори 

При разработване на ПУП на нови жилищни зони, граничещи с 
натоварени пътища/ улици, да се отчита фактор „шум“ с цел - постигане 
на хигиенните норми за този вид територии, чрез: максимално 
отдалечаване на линията на застрояване от източника на шум 
(транспортния поток), подходящо разполагане и ориентация на сградите, 
екраниране на разпространението на шума към обектите на въздействие 
и други. 
При разработване на ПУП на обекти за отдих и рекреация (особено 
чувствителни по отношение на шумово въздействие), трябва да се 
обръща внимание, освен на външните, и на собствените (вътрешни) 
източници на шум - спортни площадки, развлекателни атракциони, 
паркинги, заведения с озвучителни уредби и други, за да се гарантира 
благоприятна акустична среда на териториите им. 

Намаляване и ограничаване на 
вредни въздействия върху околната 
среда и здравето на хората. 
 

10 Население и 
човешко здраве 

При временни и инцидентни случаи на увеличаване на транспортните 
потоци, като например изграждане на нови обекти, да се прилагат всички 
добре познати конвенционални мерки за намаляване на шум, праха и 
газовете от двигателите с вътрешно горене. Намаляване на скоростта, 
оросяване на пътните платна, ограничаване на товарните транспортни 
средства през вечерните часове и др. 

Намаляване на здравния риск за 
населението. 
 

 
Таблица 4. Мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните въздействия 
 

№ Мярка Очакван ефект 
1 Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, заложени 

с предвидени с проекта на ОУПО, за които се изисква провеждане на 
процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на 
степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени 
зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален 
закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по околна 
среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и 

Спазване на изискванията на 
националното 
законодателство по отношение 
опазването на околната среда 
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Анализизирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с прилагането им ще се постигне намаляване и отстраняване на част от 
неблагоприятните въздействия от осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и приложение.  
 
Таблица 5. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които са заложени в Програмата за 
намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на 
територията на Община Айтос 2016-2020 г. и  следва да се приложат 
 
1.    Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ: 

Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

BG _Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 
BG_Ds_r_1 Въвеждане на изисквания към качеството 

на пусканите на пазара твърди горива. 

2016-2020  
 

2020  ДБ МОСВ 

с условията на съответния акт. 
 

3 Изпълнение на приложимите мерки заложени в ПУРБ 2016-2020 г. и 
ПУРН 2016-2020 г. в Черноморски район, включително и мерките от ЕО 
на ПУРБ и ПУРН за постигане целите за водните тела в района - в 
компетентността на общината; 
 

Подобряване и опазване качеството на 
водите и елиминиране 
неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
 

4 Провеждане на задълбочени и пълни предварителни 
(прединвестиционни) проучвания преди всяка следваща фаза на 
проектиране. Установяване на широко партньорство между проектанти, 
представители на неправителствени организации, заинтересовани групи. 
 

Елиминиране неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

BG_Ds_r_2 
Въвеждане на нормативни изисквания за 
ефективност и емисионни ограничения по 
отношение на пусканите на пазара 
горивни уредби за приложение в бита. 

2016-2020 Намаляване с 30% 
на годишните 
емисии на ФПЧ10. 
 
 

2020  ДБ МОСВ 

ATS_Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 
ATS_Sh_Ds_t_1

Проучване на възможностите за 
финансиране на  проекти за обновяване на 
общите части и саниране на 
многофамилни жилищни сгради. 

2017 Намаляване с 20% 
на годишните 
емисиите на 
ФПЧ10. 
Снижаване на 
макс.СДК на 
ФПЧ10  с около 30-
40 µg/m3, което 
води до по-малък 
брой превишения. 
 

2018  Общински 
бюджет 
 
Европейски 
фондове 
 
Оперативна 
програма 
ОС 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_r_1 Проучване на възможностите за 
финансиране на проекти за подмяна на 
стационарни индивидуални и 
многофамилни домакински горивни 
устройства на твърдо гориво – ежегодно 
да бъдат обхванати 10 % от домакинствата 
отопляващи се на твърди горива. 

2016-2020 2020  Общински 
бюджет 
Европейски 
фондове 
 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_t_2 Проучване на възможностите за 
финансиране на проекти за подобряване 
на енергийната ефективност на 

2017  2018  Общински 
бюджет 
Европейски 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

обществените сгради на издръжка на 
общината 

фондове 
 

ATS_Sh_Ds_t_3 Проучване на възможностите за 
газификация на гр. Айтос 

2017  2018  Общински 
бюджет 
Европейски 
фондове 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Ds_i_1 Информационна кампания за 
ограничаване използването на 
примитивни печки за отопление на твърди 
горива с ниска топлинна ефективност и за 
използване на по-качествени горива (по-
висока калоричност, по-малко прах) за 
отопление от домакинствата, както и за 
употребата на биогорива 

2017  2018  Общински 
бюджет 
 

Община 
Айтос 

ATS_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Транспорт 
ATS_Sh_Tr_t_1 Повишаване контрола върху изпълнението 

на дейностите по мокро метене и миене на 
уличната мрежа и обществените 
територии. 

2016 Намаляване на 
годишните емисии 
на ФПЧ10 с около 
10 т/год. 
Снижаване 
съдържанието на 
пътен нанос върху 
пътните платна от 
транспортната 
мрежа. 

2017  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Sh_Tr_t_2 Изграждане/реконструкция/рехабилитация 
на уличната мрежа и тротоари, на 
територията на общината. 

2016 2017 По проект Оперативни 
програми 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

Редуциране на 
транспортното 
замърсяване ще 
намали броя на 
превишенията на 
СДН 

Легенда: ATS – Айтос; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Ds – група 
комунално-битов сектор; a – административна мярка; t – техническа мярка; i – информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
 
Мерки и проекти с дългосрочна перспектива: 

Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

ATS_Ds . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Комунално - битовото отопление 
ATS_Lt_Ds_t_1 Изпълнение на проекти за обновяване на 

общите части и саниране на 
многофамилни жилищни сгради . 
 

2020 Намаляване броя на 
превишаванията на 
СД НОЧЗ от 50 
µg/m3 през 
отоплителния 
сезон. 
 

2020  Оперативни 
проекти 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_t_2 Реализиране на проекти за внедряване на 
енергоспестяващи мерки в жилищните 

2020  2020   Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

сгради, включително подмяна на 
стационарни индивидуални и 
многофамилни домакински горивни 
устройства на твърдо гориво . 
 

ATS_Lt_Ds_a_1 Поддържане на система за инвентаризация 
на изразходваните количества горива за 
битово отопление, с включване на всички 
продажби на твърди горива. 
 

постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_a_2 Актуализация на Общинската програма за 
намаляване на нивата на замърсители в 
атмосферния въздух и достигане на 
установените норми за вредни вещества. 
 

При 
необходимост

2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_a_3 Ежегоден доклад за изпълнение на 
Програма за намаляване на нивата на 
ФПЧ10 в атмосферния въздух и достигане 
на установените норми за вредни 
вещества на територията на Община 
Айтос 
 

постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_t_3 Реализиране на проекти за подобряване на 
енергийната ефективност на обществените 
сгради на издръжка на общината. 

2020  2020  Общински 
бюджет 
Европейски 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

фондове 

ATS_Lt_Ds_t_4 Проучване на възможностите и 
последващо реализиране на проект за 
газификация на гр. Айтос 

2020  2020  Общински 
бюджет 
Европейски 
фондове 
 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Ds_i_1 Провеждане на информационна кампания 
за разясняване на населението на ползите 
от енергийната ефективност 

Постоянен  2016-
2020 

 Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Транспорт 
ATS_Lt_Tr_t_1 Системно машинно метене и миене на 

основната улична мрежа на града. 
Постоянна 
без зимния 
период 

Поддържане на 
ниско съдържание 
на пътен нанос 
върху пътните 
платна. 
 
 
Намаляване на дела 
на транспорта в 
средноденонощните 
концентрации на 
ФПЧ10  
 
 

2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_2 Периодично ръчно почистване на 
уличните регули, по които се е натрупал 
значителен пътен нанос. 

Постоянна 
през зимния 
период 

2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_а_1 Осъществяване на контрол за 
възстановяване на улици и тротоари при 
ремонт/изграждане на елементи на 
техническата инфраструктура с цел 
недопускане на замърсяване на 
прилежащите площи и територии с кал и 
други замърсявания, водещи до 
увеличаване на пътния нанос или ветрово 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

запрашване.  
Поддържане на 
средно годишни 
концентрации на 
ФПЧ10 в рамките 
на 
средногодишната 
норма от 40 µg/m3; 
 

ATS_Lt_Tr_а_2 Осъществяване на проверки за спазването 
на мерки за недопускане на замърсяване 
от строежите, вкл. по спазването на 
маршрутите за транспортиране на 
отпадъците от строителните обекти. 

Постоянен 2017-
2020 

 Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_3 Стриктен контрол за неправилно 
паркиране, особено в зелените площи. 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_4 Изграждане на паркинги 2016-2020 2016-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ, ДБ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_5 Изграждане/реконструкция/рехабилитация 
на пътната и уличната мрежа в Общината. 

Постоянен 2017-
2020 

- Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_6 Благоустройство и озеленяване на 
крайпътните и междублоковите 
пространства, с цел защита от прах и 
газове. 

2016-2020 2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Tr_t_7 При провеждане на обществени поръчки, 
търгове за транспортни услуги и 
закупуване на транспортни средства за 
общински нужди, да се въведе 
задължително изискване към превозните 

Постоянен 2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 
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Код Описание на мярката 
Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект 

Период 
в който 
се 
очаква 
ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Отговорна 
институция 

средства, които да отговарят на 
европейската нормативна уредба за 
вредни емисии от двигателите. 

ATS_Lt_Tr_t_8 Модернизация на общинския автопарк. 
Поетапно обновяване на автобусния парк 
на организирания публичен транспорт. 

Постоянен  2017-
2020 

съобразно 
общинския 
бюджет 

Общински 
бюджет, 
ЕФ 

Община 
Айтос 

ATS_Pr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от Промишленост 
ATS_Lt_Pr_t_1 Стриктен контрол върху дейността на 

строителните фирми 

Постоянен Редуциране 
замърсяването на 
въздуха от 
промишлеността.  
 

2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Pr_a_1 Ежегодна актуализация на списъците на 
фирмите и предприятията на територията 
на Община Айтос 

Постоянен 2020  Общински 
бюджет 

Община 
Айтос 

ATS_Lt_Pr_t_2 
Стриктен контрол на емисиите на 
производствените предприятия 

Постоянен 2020   Община 
Айтос, 
РИОСВ 

Легенда: ATS – Айтос; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Ds – група 
комунално-битов сектор; a – административна мярка; t – техническа мярка; i – информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
 
 
 
Индикатори за контрол на изпълнение на мерките: 
№ Индикатор Начин на отчитане Период на 

отчитане 
Отговорни 
институции 

Контрол 

1 Намаляване на емисиите Инвентаризация на емисиите по Ежегодно Община Айтос РИОСВ 
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групи 
2 Поддържане броя на превишенията на 

СДНОЧЗ за ФПЧ10 под 35. 
Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 

3 Поддържане на СГ концентрации на ФПЧ10 
под СГНОЧЗ. 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 

4 Намаляване на регистрираните най-високи 24-
часови концентрации. 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Айтос ИАОС, 
РИОСВ 
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8.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 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 
Да се следи стриктно за 
изпълнението на мерките 
заложени в „Програма за 
намаляване на нивата на 
фини прахови частици в 
атмосферния въздух и 
достигане на установените 
норми за вредни вещества на 
територията на Община 
Айтос за периода 2016-
2020г.“, както и на Докладите 
за оценка на въздействието 
върху околната среда по 
отделните проекти. 

Превишение на нормите в 
приземния атмосферен 
слой - концентрации над 
ПДК - брой случаи 

РИОСВ Бургас, 
Община Айтос 

  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  

2 Повърхностни 
и 
подземни води 

Отклонение от физични, 
химични и биологични 
индикатори за качества на 
повърхностните води, %. 
 

Отклонение от физични, 
химични и биологични 
индикатори за качества на 
повърхностните води, %. 
 

Община Айтос,  
„ВиК“ ЕАД 
Бургас,  
БД ЧР 

  Подмяна и доизграждане на 
водопроводната мрежа 

Изградена и 
реконструирана 
водопроводна мрежа в км 

Община, „ВиК“ 
ЕАД Бургас, 

  Проектиране и изграждане на 
канализационни мрежи на 
населените места 

Дължина на нова 
канализационна мрежа в 
км 

Община, „ВиК“ 
Бургас ЕАД, 

  Изграждане на пречиствателни 
съоръжения за отпадни води 

Изградени ПСОВ, брой Община, „ВиК“ 
ЕАД Бургас, 

  Запазване на естественото 
състояние и проводимостта на 
речните легла, деретата и 
тяхната проводимост и 
крайбрежните заливаеми ивици. 
 

Състояние и проводимост 
на речните легла, 
деретата и крайбрежните 
заливаеми ивици. 
Подобрена проводимост 
на дерета и речни легла, 
брой извършени 
действия. 

 

  Изграждане и поддържане на 
санитарно-охранителните зони 

Дадени становища и 
предписания относно 

Община Айтос, 
БД ЧР Варна, 
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около водоизточниците. 
 

СОЗ, брой. 
Водоизточници за 
питейни и минерални 
води с учредени и приети 
СОЗ съгласно 
нормативните 
изисквания, брой. 

„ВиК” ЕАД 
Бургас 

3 Почви При ремонти, реконструкция 
или изграждане на нови 
елементи на техническата 
инфраструктура да се посочват 
местата за депониране на 
почвата от хумусните 
хоризонти и на земните маси от 
подпочвата на засегнатите 
площи, начините на 
съхранението и 
оползотворяването на 
хумусната почва 

Засегнати площи при 
ремонти, реконструкция 
или изграждане на нови 
елементи на техническата 
инфраструктура, дкa. 

Община Айтос 

  Контрол върху използването на 
хумусния субстрат - за 
рекултивация на нарушени 
терени или подобряване на 
слабопродуктивни земи; 

 

Количество използван 
хумусен субстрат за 
рекултивация на 
нарушени терени или 
подобряване на 
слабопродуктивни земи, 
%. 

 

  Възстановяване на всички 
съседни площи, евентуално 
нарушени от строителни 
дейности, както и временните 
строителни площадки в 
рамките на отредения терен; 

 

Възстановени на всички 
площи, нарушени от 
строителни дейности, 
както и временните 
строителни площадки в 
рамките на отредения 
терен, дka. 

 

  Прилагане на Националните 
стандарти за Добрите 
земеделски и екологични 
условия (ДЗЕУ), свързани с 
опазване на почвата от ерозия, 
запазване на структурата, 
органичните вещества в нея, 
насочени към поддържане и 
съхраняване на 
местообитанията. 

 

Площи на опазена почва 
от ерозия, със запазена 
структура и органичните 
вещества в нея, насочени 
към поддържане и 
съхраняване на 
местообитанията, дka. 

 

  Контрол за коректно 
изпълнение на предвидената в 
ОУП рекултивация на 
общинското депо. 

Рекултивирана площ, дка  

4 Земни недра Извършване на инженерно-
геоложки проучвания на терена 
за всеки отделен обект. 

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

Община Айтос 

5 Ландшафт  Да не се допуска използването Използвани растителни Община Айтос 
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на инвазивни видове при 
озеленяването и 
възстановяването на нарушени 
терени. 

видове за озеленяване 

  Запазване на публичния 
характер на всички 
съществуващи и изградени 
зелени площи 

Зелени площи, дka 
 

 

  Спазване на изискването за 
осигуряване на максимална 
озеленена площ за различните 
устройствени зони (при 
изграждане) 

Отношение между 
реалната и нормативно 
изискваща се озеленена 
площ за отделните 
устройствени зони на 
територията на Община 
Айтос, %. 

 

6 Защитени 
територии и 
зони 

Спазване на режимите на 
защитените територии и 
защитените зони, определени 
по съгласно Закона за 
защитените територии и Закона 
за биологичното разнообразие, 
Плановете за управление и 
заповедите за обявяването им. 

Одобрени ПУП за 
територията на 
защитените територии и 
защитените зони, заета 
площ, дka; 
Местоположение и площ 
на засегнатите зони и 
територии при 
реализацията на плана, 
дкa. 
Установени нарушения на 
ограничителните и 
забранителни дейности в 
защитените територии и 
зони, брой. 

Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

7 Отпадъци Контрол за нерегламентирано 
депониране на отпадъци 

Площи, заети от 
новообразувани 
нерегламентирани 
сметища, дкa. 

Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

8 Културно 
наследство 

Опазване на културно-
историческото наследство 

Разрушени, нарушени и 
повредени ценности 

 

Община Айтос, 
РИМ 

9 Шум Спазване на граничните 
стойности на шума за 
отделните територии в рамките 
на общината. 

Установени превишения 
на граничните стойности 
на шума, брой 
случаи/годишно 

РЗИ Бургас, 
Община Айтос, 
РИОСВ Бургас 

10 Здравно-
хигиенни 
аспекти 
на 
околната 
среда 

Наблюдение, контрол и оценка 
на здравето на населението на 
общината 

Изменение в здравния 
статус на населението: 
промяна в броя заболели, 
изменение на смъртност 
и др. 

РЗИ Бургас 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ - разработва се в съответствие с изискванията на 
чл.83, ал.3 от ЗООС 
 

Общият устройствен проект на Община Айтос, способства за интегрираното 
управление на общината съгласно изискванията на Закона за устройство на 
територията. 

Акцентът на устройствените решения е насочен към интегрираното развитие в 
града и в периферните слабо населени селски райони чрез устойчиво земеползване и 
изява на специфичните характеристики на тези територии. Развитието на селските 
райони е специфичен аспект на териториалното развитие и в ОУПО Айтос са 
разгледани аспектите на основния ресурс за развитие на селското стопанство и на 
неговия основен подотрасъл - растениевъдство.  

В ОУПО Айтос са включени предвиждания като подобряване на достъпността, на 
условията на живот, на околната среда, опазването на културните пейзажи и на 
културното и природното наследство, насърчаването на туризма, насърчаване на 
висококачествено регионално земеделие и горско стопанство с прилагане на 
екологично чисти производствени дейности. 

В същото време опазването на екологичните, ландшафтните и културните 
ценности в общината и подобряване на достъпа до тях; намаляване на нарушенията в 
околната среда и ограничаването на риска от природни бедствия; намаляване на 
ресурсната зависимост и повишаване на енергийната ефективност; развитието на 
туризъм с по-високо качество, щадящ основните туристически ресурси са в основата на 
предвижданията на ОУПО. 

Отделните експерти, разработили ЕО на ОУПО Айтос, правят следните 
обобщаващи заключения: 

Въздух и Климат 
Правилното реализиране на заложените в програмата цели и контрол на 

изискванията по отношение на мерките за смекчаване и премахване на вредните 
последици върху околната среда не само няма да имат отрицателно въздействие, но ще 
спомогнат за запазването и оптималното използване на благоприятните климатични 
условия в общината, както и за запазване на чистотата на атмосферния въздух. Това от 
своя страна ще спомогне за устойчивото бъдещо развитие на региона. 

Води 
Разработеният ОУПО Айтос поставя основите на интегрираното и координирано 

управление на територията на общината. Концепцията за развитие на техническата 
инфраструктура (в частност водоснабдяване и канализация) гарантират осигуряването 
на населението от общината с води за техните битови, аграрни, стопански и пр. нужди, 
както и отвеждането на водите е в съответствие със съществуващата нормативна база за 
опазване на водите. При стриктното й спазване прилагането на ОУП на община Айтос 
няма да има негативно въздействие върху компонента на околната среда „води”. 
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Земи и почви 
Предвижданията на ОУП по отношение на земеползването и устройството на 

различните видове територии са насочени към съхраняване на екосистемните функции 
на почвите и предполагат ефективно земеползване. Неблагоприятните въздействия, 
нормално съпътстващи строителните дейности, произтичащи от заложеното в плана по 
отношение на развитието и поддържането на инженерно-техническата и 
комуникационно- транспортната инфраструктура, могат да бъдат в значителна степен 
ограничени или премахнати при прилагане на предложените в настоящият доклад 
мерки и надежден контрол относно тяхното ефективно прилагане. 

Земни недра 
Предвижданията на ОУПО Айтос оказват незначително въздействие върху 

околната среда. 
Ландшафт 
Предвижданията на ОУПО Айтос оказват незначително въздействие върху 

околната среда. 
Биологично разнообразие 
Въздействието от реализацията на ОУП на община Айтос върху биологичното 

разнообразие може да се обобщи по следния начин: 
Флора - Реализацията на ОУП на община Айтос няма да окаже значително 

въздействие върху херпетофауната, видовият състав, структурата и параметрите на 
популациите в засегнатите от устройствените зони територии. 

Фауна - Прилагането на ОУП на община Айтос ще окаже незначително 
въздействие върху фаунистичните комплекси - видов състав, структура и параметри на 
животинските популации. 

Защитени природни територии и защитени зони 
Що се отнася за Защитените природни територии това въздействие е нулево, тъй 

като предвижданите дейности в ОУП не засягат защитените територии разположени в 
обхвата на община Айтос. Защитените зони по Натура 2000 са подробно разгледани в 
Доклада за оценка за съвместимост (ДОСВ). 

Отпадъци 
Прилагането на предвижданията на ОУПО Айтос допринася за екологосъобразно 

и щадящо околната среда управление на дейностите по събиране, извозване и 
третиране на отпадъците на територията на общината. 

Физични фактори  
На територията на Община Айтос при прилагането на ОУП възниква известно 

изменение на шумовия режим. Това въздействие може да се регулира като характер и 
степен на агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазването на 
човешкото здраве. 

Културно-историческо наследство 
Предвижданията на плана са насочени към опазване и подходящо експониране на 

богатото културно наследство. Предвижданията на ОУП не оказват негативно 
въздействие върху КИН. 
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Здравно-хигиенни условия 
Няма очаквания за превишаване на екологични здравно-хигиенни стандарти 

поради това, че всеки елемент от реализацията на ОУП Айтос ще доведе до 
подобряване стандарта на живот на населението без същевременно да окаже 
значително въздействие върху околната среда. 

Експертите, изготвили доклада за ЕО, оценяват въздействията върху околната 
среда като незначителни за всички компоненти и фактори на околната среда при 
спазване на препоръките за смекчаване, намаляване и предотвратяване на някои 
въздействия, които неизменно произтичат от прилагането на плана. 

Като се има предвид всичко споменато, както и благоприятните екологичен, 
икономически и социален ефекти, които ще бъдат налице при прилагането на Общ 
устройствен план на община Айтос, препоръчваме на почитаемите членове на 
Експертния екологичен съвет на РИОСВ - гр. Бургас, (след допълнително включване на 
предложения и препоръки по време на общественото обсъждане), да дадат 
положително становище и се даде ход за неговата реализация в бъдеще. 
 
	


