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ДЗЗД„ КОНСОРЦИУМ УРБАН ГРУП ”, ГР.СОФИЯ 

 

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕО НА ОУП  НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

СТЪПКИ  НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА            СТЪПКИ НА ОУП И СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО  ЕО 

            Изготвяне на  задание за обхват  и съдържание на ЕО  и схема за 

провеждане на консултации 

Определяне цели и задачи на ОУПО Калояново 
Определяне на  методологически подход за разработване на ОУПО  

Изработване на  анализ на  настоящата  ситуация   
1. Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, културни, екологични, комуникационни и др.; 
2. Социално-икономически условия и проблеми: 

3. Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени 

места и други урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), 
структура на собствеността  

4.Обитаване 

5.Здравеопъзване 
6.Образование  

7.Култура 

8.Техническа инфраструктура 
9.Отдих, туризам 

10. екологично   състояние 

        Консултации по обхвата и съдържанието на ЕО и  ОС (съгласно чл. 19а 

на  Наредбата  за условията  и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми) 

РИОСВ  Пловдив; 
БД  ИБР- Пловдив; 

ВиК  Пловдив; 

РЗИ  Пловдив; 
ОД“Земеделие“ Пловдив; 

НИНКН; 

ОД  ПБЗН гр.Пловдив. 
 

             
 

Прогнози за социално-икономическо и пространствено развитие, техническа инфраструктура  
Изработване на Концепция за пространствено развитие 

SWOT анализ 

Стартиране изработването на  Предварителен ОУП, със съдържание  
а) съществуващата и проектната граница на урбанизираната територия; 

б) териториите по чл. 21, ал. 2; 

в) трасета и класификация на първостепенната улична мрежа, начин на пресичане на улиците (на едно или на различни 
нива), съоръжения, площади, пешеходни пространства и др.; 

г) данни за ветровия режим, географските посоки, баланса на територията за съществуващото положение и по проекта, 

устройствените показатели по проекта, режимите за устройство на предложените с проекта устройствени зони, територии и 
самостоятелни терени; 

4. схема на инженерно-геоложките и хидроложките условия; 

5. схема на водоснабдяването и канализацията; 
6. схема на електрификацията; 

7. схема на топлофикацията и газификацията; 

8. схема на далекосъобщителните мрежи и съоръжения; 
9. схема на зелената система; 

10. схема за вертикалното планиране; 

11. план-схема на комуникационно-транспортната система по чл. 26 – 34 
12.Екологична схема 

Получените в резултат на консултациите становища, мнения и препоръки ще бъдат подробно коментирани от Възложителя 

на ОУП,   и отразеви от проектантите на ОУП  и екипът, разработващ ЕО към плана. 

Изработавне на доклад за ОСВ, при необходимост   - 

Оценка качеството на ДОСВ - 
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СТЪПКИ  НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА            СТЪПКИ НА ОУП И СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО  ЕО 

Осигуряване  на обществен достъп по ДОСВ - 

         

 Изработаване на доклад за екологична оценка  

Съгласуване на ЕО  с проектантите на ОУП  

Осигуряване на съответствие на ЕО и ОУП с основни принципи и законодателството 

                 Провеждане на консултации по изработената  ЕО на 

предварителния проект на ОУП ( Съгласно чл.20 от  Наредбата за   

условията и реда  за извършване на екологична оценка ) – ЕДИН  ЕТАП   
     - Публикуване на съобщение в интернет страницата на Възложителя 
за провеждане на консултации, което ще съдържа:  

 ●информация по чл.8, ал.1 от  Наредбата за   условията и реда  за 

извършване на екологична оценка , както и информация за одобряващите 
и прилагащите плана органи; 

  ●място с публичен достъп  и време за запознаване с проекта на плана 

(http://www.kaloyanovo.org)  ,ЕО  и материалите към нея. 

  ●срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък 

от 30 дни ; 
  ●начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез 

интернет или други електронни средства; 

          Отразяване на резултатите от консултациите и допълване на доклада  за 

ЕО  

             Внасяне на ЕО на проекта на ОУП на хартиен и електронен носител 

за становище в РИОСВ  Пловдив за получаване на становище  по чл.20, 

ал.3  от Наредбата за ЕО относно пълнотата и достоверността  на ЕО 
Изпращане на съобщението за провеждане на консултациите  до:  

 

Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив; 
Басейнова дирекция  ИБР  с център град  Пловдив; 

Водоснабдяване и канализация”  гр. Пловдив 

ОД „Земеделие” гр.Пловдив; 
Регионална здравна инспекция, град Пловдив; 

Министерство на културата; 

НИНКН; 
Агенция „Пътна инфраструктура” ; 

Министерство на икономиката ; 

ОД  ПБЗН гр.Пловдив, с информация за:  
 
 
 
 ●място за публичен достъп до проекта на ОУП , ЕО и материалите към 

нея; 

 ●интернет страница, на която са публикувани проекта на ОУП, ЕО и 

 

 

Публикуване на съобщението за провеждане на консултации, проекта на   ОУП,  ЕО и   материалите  към  тях    на интернет 

страницата на  община„ Калояново  (http://www.kaloyanovo.org) 

 

Отразяване на резултатите от консултациите  в ОУП  
Актуализация и допълване на проекта, при необходимост  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.kaloyanovo.org/
http://www.kaloyanovo.org/
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материалите към нея; 

 ●начинът и срокът за изразяване на становища  

              Публикуване ЕО, съобщението  за провеждане на консултации  и 

материалите към нея на интернет  страницата на  Община Калояново 

(http://www.kaloyanovo.org)      
                Съгласуване с Възложителя на мерки по наблюдение и контрол на 

въздействието на ОУП върху околната среда  ; 

    

  

              Уведомяване РИОСВ  Пловдив за  датата, мястото и часа за провеждане  

на общественото обсъждане, място за публичния досътп и срока за запознаване 
с пооекта на ОУП, доклада за ЕО и всички приложения,  след приключване на 

консултациите по чл.20 от Наредбата за ЕО   

             Уведомяване лицата за общественото обсъждане, от които са постъпили 
становища, предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО и при 

проведените консултации 

 

 

          Обществено обсъждане на ЕО на   проекта на  ОУП, съгласно 
изискванията на ЗУТ  

            Води се протокол от  представител на  възложителя, подписан от 

възложителя, прилагат се писмени становища, представени предварително или 
по време на обсъждането . Представяне на протокола на възложителя в 3 дневен 

срок, след приключване на общественото обсъждане  

 

 

Обществено обсъждане на ЕО и  проекта на  ОУП 

           

           Допълване на доклада за ЕО , при необходимост  и отразяване на 

становищата и мненията в ЕО   и, получени в резултат  от проведените 
консултации с компетентния орган , други заинтересовани органи , 

обществеността и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализацията 

на ОУП 
 

 

       

             Съгласуване с Възложителя на мерки по наблюдение и контрол от 
въздействието   на ОУП  върху околната среда      

  

 

   

            Искане за издаване на становище по ЕО от РИОСВ  Пловдив 

 

 

Издаване на становище от РИОСВ Пловдив  за съгласуване на ЕО   и 
публикуването му на  интернет страницата на общинна Калояново  

 

 

http://www.kaloyanovo.org/
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Отразяване на резултатите от ЕО в ОУП 

  

Изработване, разглеждане и съгласуване на окончателния ОУП  за одобряване от ОбС  Калояново 

             

               Подпомагане на Възложителя за изработване на обобщена справка по 
чл.29 от Наредбата за ЕО 

 

 

              

               В 14 дневен  срок , преди одобряването на ОУП, внасяне в РИОСВ на 

обобщена справка, включваща анализ  на :  

  - Съответствието на  ОУП  с резултатите и  препоръките от ЕО и 
становището по ЕО ; 

- Съответствието на проекта на ОУП с обосновата в становището по ЕО 

алтернатива ; 
  - Степента, в която мерките за предотвратяване на негативните последици  

за околната среда за предвидени в ОУП  

 

 

  

Получаване становище от  РИОСВ  Пловдив за приемане на справката  

 

  
Одобряване на ОУП от ОбС Калояново  

 

Наблюдение и контрол  при прилагането на плана  

 

 

Дата:04.2021 г.      

 

КМЕТ НА ОБЩИНАКАЛОЯНОВО:. 

             / Георги Георгиев/ 

  


