
 

 

 

                                          

      

 

 

 

 

 

                 

 

Възложител: О Б Щ И Н А   РОМАН 

 

 

 

                              20 21 година 

 

 

 



2 
 

Възложител на плана и на екологичната част към него е община Роман. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на община Роман подлежи на 

задължителна екологична оценка (ЕО) по реда на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Той очертава рамката за 

бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС). Екологичната оценка представлява 

нормативно изискваща се част към ОУП на общината и  е изготвена от колектив 

независими експерти Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) Общият 

устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет Роман. Компетентен 

орган по ЕО за ОУП на община Роман е Директорът на РИОСВ Враца. 

.Докладът за екологична оценка на предварителния проект за Общ 

устройствен план на Община Роман е разработен в съответствие с изискванията на 

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

програми, Писмо изх. № В-1684/15.08.2014 година и Становище с изх. № В-

1590/21.07.2017 година  на РИОСВ Враца. С Писмо изх. №ОВОС-ЕО-71/1/13.04.2020 

година РИОСВ Враца дава положителна оценка на Доклада за степента на 

въздействие върху защитени зони BG0000374 „Бебреш”,  BG00001014 „Карлуково” и  

BG0000332 „Карлуковски карст”  с указания за по-нататъшния ход на процедурата. 

Извършени са консултации за обхвата и съдържанието на екологичната 

оценка по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми по одобрена от РИОСВ Враца схема. Поискана е 

информация и становище от РИОСВ Враца, Басейнова дирекция за управление на 

водите „Дунавски район” с център град Плевен, Регионална здравна инспекция Враца, 

Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите Берковица, СЗДП ТП 

Държавно горско стопанство Мездра, Министерство на икономиката, Дирекция 

„Природни ресурси и концесии” град София, Национален институт за паметници на 

културата София, Регионален Исторически музей Враца, Областна дирекция 

„Земеделие” град Враца, Общинска служба „Земеделие” град Роман, „Водоснабдяване 

и Канализация" ООД Враца, „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия, град Враца, 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Враца, 

Областно пътно управление Враца, „ЧЕЗ Разпределение България” АД , БДЗП и 

Сдружение „Зелени Балкани”.  

Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

специфичните за община Роман, природни, културно-исторически, туристически и 

други ресурси. 

http://www.cez-rp.bg/
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Специфичните цели, детайлизиращи и допълващи главната цел и задачите, 

които Общия устройствен план трябва да реши, етапи, обема, съдържанието, вида и 

начина на представяне на текстовите и графични материали са представени подробно 

в презентацията му. Изведени са по подходящ начин  съществуващите и проектни 

елементи, балансът на територията, устройствени зони и режими.  

В ДЕО е разгледана подробно и оценена предлаганата структура на 

територията и режим на устройство. За всяко землище сме представили обособената 

устройвана територия, а в табличен вид досегашното разпределение в баланса на 

територията по вид по опорен план, вида и параметрите на предлаганите устройствени 

зони. Подробно сме разгледали текущо състояние на компонентите и факторите на 

околната среда, културно-историческото наследство и тяхното евентуално развитие 

без прилагане на плана. 

Устройваната територия попада в умерено-континенталната климатична 

област. Съвкупността от метеорологични фактори, оказващи влияние на 

концентрацията на примесите, определят потенциала на замърсяване на 

атмосферата. Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е 

тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 1 м/сек /до 3.6 км/ч/. От 

климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е зимният 

сезон, когато е най-голям процентът на тихото време, броят на дните с мъгли и 

ниското количество слънчева радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. 

Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни източници в 

приземния въздушен слой.     

Община Роман не попада в “райони, в които нивата на един или няколко 

замърсителя са между съответните горни и долни оценъчни прагове”, поради което на 

устройваната територия няма пунктове за постоянен мониторинг на атмосферните 

замърсители. Липсват крупни промишлени източници на замърсяване и в последните 

години няма данни за превишения на пределно-допустимите концентрации и прагови 

стойности, заложени в законодателството. Както и в цялата страна, транспортът 

има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни 

оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен, ФПЧ10. Като цяло състоянието на 

републиканските и общински пътища е лошо. Емисиите се изхвърлят неравномерно, 

както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и сезоните. Значим 

източник на емисии са отоплителните инсталации. При изгарянето на твърди 

горива емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. Отделят се 

серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен, летливи органични съединения, 

фини прахови частици, прах, неизгорели окиси т.нар. „сажди“.... Най-неблагоприятни са 

зимните месеци, когато има случаи на температурни инверсии, мъгли и облачност. 
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За община Роман няма данни, които да показват системно замърсяване на 

въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове. Поради липса на 

крупни източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви 

като незамърсен и с добро качество. Преносът на замърсяване от съседни, близки или 

силно натоварени територии не създава проблеми. Не се изключва вероятността за 

съществуващи, макар и кратковременни наднормени концентрации за общите 

замърсители - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, 

особено в районите с интензивен автомобилен транспорт. Възможни са и са отчитани 

наднормени концентрации само на ФПЧ10. 

Повърхностни и подземни води 

Общината е част от Дунавския район за управление на водите с център град 

Плевен. Разположена е във водосборните област на реките Искър и Малък Искър 

/приток на р. Искър/. Съгласно План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-

2021г. на територията на общината и са определени 3 водни тела : 

 

 

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на 

повърхностните водни тела за втория цикъл на ПУРБ е показана в Приложение 4.1.2.1 

Описание на водното тяло Код 

Код 

на 

типа 

Дължина на 

реките, 

km/Площ 

на язовира, 

км2 

Водосбо

рна 

площ, 

km2 

Екологичн

о 

състояние

/ 

потенциал 

Химичн

о 

състоян

иe. 

р. Искър от вливане на р. 
Малък Искър при Роман до 
вливане на р. Златна 
Панега при Червен бряг 

BG1IS135R11

26 

R4 54,448 6 626,226 

3 U 

р. Искър от вливане на р. 
Габровница при Елисейна 
до вливане на р. Малък 
Искър при Роман 

BG1IS135R12

26 

R4 58,647 644,657 

3 2 

Код на водно 
тяло 

 
Воден 
обект 

Категория 
на 

водното 
тяло 

 
Географски обхват 

СМВТ/ИВТ/ 
Естествено 
водно тяло 

По-голямата 
част от 
BG1IS135R1126 

ИСКЪР Река 
р. Искър от вливане на р. Малък Искър 
при Роман до вливане на р. Златна 
Панега при Червен бряг 

Естествено 

Част от    
BG1IS200R1023 

МАЛЪК 
ИСКЪР 

Река 

р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш 
при Своде до устие при Роман, вкл. 
притока р. Батулска  без зона питейни 
РВ "Говежди дол"; Своде 

Естествено 

Малка част от    
BG1IS135R1226 

ИСКЪР Река 
р. Искър от вливане на р. Габровница 
при Елисейна до вливане на р. Малък 
Искър при Роман 

Естествено 
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р. Малък Искър от вливане 
на р. Бебреш при Своге до 
устие при Роман, вкл. 
притока р. Батулска без 
зона питейни РВ "Говежди 
дол"; Своге 

BG1IS200R10

23 

R4 23,481 123,428 

5 2 

 

Устройваната територия обхваща части от 4 подземни водни тела:  

Код на подземно водно 
тяло 

Име на подземно водно 
тяло 

Населени места 

Част от    
BG1G0000QAL017 

Порови води в Кватернера - 
р. Искър 

Караш; Кунино; Радовене; Роман; Струпец 

Част от   
BG1G0000K2S037 

Карстови води в 
Предбалкана 

Камено поле; Кунино 

Малка част от    
BG1G0000TJK044 

Карстови води в Западния 
Балкан 

 

Част от    
BG1G0000TJK045 

Карстови води в Централния 
Балкан 

Долна Бешовица; Караш; Кунино; 
Радовене; Роман; Синьо бърдо; 
Смолевица; Средни рът; Стояновци; 
Струпец; Хубавене 

В риск е единствено BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър. 

Състоянието на 3 ПВТ е добро и само BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния 

Балкан е лошо. 

Общината не попада в уязвима зона, но като част от поречие Искър се намира 

в чувствителна зона. На територията на Община Роман няма определени санитарно-

охранителни зони.  

Водоснабдяването на населените места в общината (с изключение на селата 

Средни рът и Марково равнище) се осъществява от ВиК ЕООД – Враца. Представено е 

подробно в ОУП и ДЕО. Изградена канализационна мрежа има само в гр. Роман. Няма 

пречиствателна станция за третиране на битови отпадъчните води. Заустването на 

битовите отпадъчни води от останалите нваселени места става чрез попивни 

кладенци.  

Обособената територия на община Роман попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения. Обхваща поречието на река Искър в землищните 

граници на град Роман, с. Струпец и с. Синьо Бърдо  /от гара Струпец до град Роман/, 

както и малка част от долния участък на р. Малък Искър в границите на града и е с 

дължина около 16,9 км. 

В геохроноложко отношение територията е изградена от литоложки 

разновидности, отнасящи се към мезозойската и неозойска ератеми.  

Съгласно сеизмичното райониране на България от 2007 – 2012 г, общината 

попада в район с максимална сила на земетръсните процеси от VІІІ 121 степен по 

скалата на Медведев-Карник – Шпонхоер с коефициент на земетръс Кс = 0,15. 
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Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997) поставя 

територията на общината в Карпатско-Дунавската почвена област, Долнодунавска 

подобласт, Средна Предбалканска провинция. Според Общински план за развитие 

широко разпространение на територията на имат интразоналните хумусно-карбонатни 

почви. По склоновете, до 500-600 м надморска височина, се наблюдават кафявите 

горски почви. По долината на река Искър и притоците и ограничено развитие имат 

дълбоките, тежки алувиално-ливадни почви, разположени върху алувиални отложения. 

В устройваната територия няма хвостохранилища и шламохранилища. В ПП 

за ОУП са включени редица площи за добив на нерудни полезни изкопаеми, описани в 

ДЕО, част от които вече разработени и нарушени са включени в баланса на землищата 

на селата Камено поле  - 26,7  дка, Кунино -194,2 дка, Хубавене – 67.8 дка и Караш - 

41,6 дка. 

По данни на «Геозащита» ЕООД Плевен към на територията на община Роман 

са установени общо 6 свлачища. 

Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото 

замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, 

различни форми на деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, 

уплътняване, запечатване и не на последно място замърсяването с битови и 

строителни отпадъци. 

Изследвания район попада в Севернобългарския биогеографски район, 

Предбалкански подрайон  /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/. Съгласно геоботаническото 

райониране (Бондев, 1997 г.) попада в Предбалкански окръг на Европейската 

широколистна горска област в границите на Илирийска (Балканска) провинция. 

Във вертикално отношение устройваната територия попада в равнинно-

хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на дъбовите гори (500-550 м). Липсват 

пикови върхове и централни била. Горските територии заемат по опорен план 93 

107,79 дка  или 30.83%. Основният тип растителност (по Велчев, 1997, 2002) е 

широколистна листопадна, ксеротермна - попада изцяло в пояса на дъбовите гори.  

Естествената дървесна растителност според Лесоустройствения проект на 

Държавно горско стопанство Мездра (http://www.berkovitca.iag.bg) е представена от 

широколистни гори. 

Естествената тревна растителност включва основно мезоксеротремна тревна 

растителност  и  мезофитни тревни формации (ливади) на мястото на гори от бряст, 

полски ясен, летен дъб и др. По ЛУП на ДГС Мездра (www.berkovitca.iag.bg) за района 

са описани 19 вида растения, включени в Червената книга на България, които са  

вероятни и за устройваната територия. Най-мащабни площи в устройваната територия 

заемат агроценозите– царевица, пшеница, слънчоглед, ечемик, рапица... 

http://www.berkovitca.iag.bg/
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Обявени са 6 „вековни дървета” по Закона за биологичното разнообразие  

към 31.12.2020 година на територията на община Роман (/www.moew.government.bg). 

На устройваната територия са установени 5 типа природни местообитания, 

включени в Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР, 

Оценката на въздействието върху природните местообитанията е разгледана 

подробно и в детайли в приложения Доклад за степента на въздействие върху 

защитените зони, тъй като почти изцяло местонахождението им е в трите защитени 

зони. 

Според Георгиев (1982) територията на община Роман попада в 

Евросибирската подобласт, Старопланински  район. Зооценозите в общината са 

свързани със сравнително богатия характер на местообитанията и спецификата на 

биогеографския подрайон. В устройваната територия безгръбначната фауна е богата 

на видове, но недостатъчно проучена. Описани са местообитания на 5 вида 

безгръбначни, включени в   включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Ихтиофауната в устройваната територия е свързана с река Искър, нейните 

притоци и мрежата от микроязовири. Характерни са речен кефал, бабушка,  уклей, 

говедарка, гулеш, обиновена кротошка, бяла мряна, ивичест бибан, каракуда, шаран,  

щука, слънчева рибка..... 

В общинска територия е установено присъствие в река Искър на целевите 

видове балкански щипок, европейска горчивка , обикновен щипок и черна мряна, а в 

река Малък Искър и на балканска /кеслерова/ кротушка, 

/http://natura2000.moew.government.bg/. . 

Видовото богатство на херпетофауната включва поне 12 вида земноводни, от 

които 4 опашати и  8 безопашати. Влечугите са представени с 13 вида - 3 вида 

костенурки , 3 вида гущери и  7 вида змии.  

Птиците са най-добре представеният като разнообразие и обилие на 

видовете клас гръбначни животни в района поради разнообразните условия и 

наличието на екотонен ефект.  

Можем да ги обособим в 4 основни групи - свързани с река Искър и 

микроязовирите водолюбиви видове, предимно горски видове, обитаващи дървесната 

и храстова растителност, синантропни и степни видове, обитаващи предимно, 

пасищата и обработваемите земи. 

От видовете, включени в Пр. на Дир. 79/409/ЕЕС се срещат или са вероятни 

бял щъркел, голяма бяла чапла, черен щъркел, земеродно рибарче, белоопашат 

мишелов, червеногърба сврачка, сирийски пъстър кълвач, черночела сврачка, орел 

змияр, градинска овесарка, малък воден бик, синявица, тръстиков блатар, белошипа 

ветрушка, дългоклюна чайка, речна рибарка, белобуза рибарка .... 
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В района се срещат и много други защитени видове птици, невключени в 

Приложение I на Директива 79/409/EEC–червеногуш гмурец, черноврат гмурец, голям 

корморан, голяма белочела гъска, сива гъска, фиш, сива патица , зимно бърне, 

зеленоглава патица (, шилоопашата патица, лятно бърне, качулата потапница, 

звънарка, голям нирец, лиска, обикновена калугерица, голям брегобегач, черноопашат 

крайбрежeн бекас, голям горски водобегач, речна чайка... 

Срещат се или са вероятни още и други видове птици с висок придозащитен 

статус, включени в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие - речен 

дъждосвирец , поен дрозд, чухал, късокрил кюкавец, черноглава овесарка, жалобен 

синигер, обикновена чинка, зеленика, голямо черноглаво коприварче, кос, славей, 

червеногръдка, селска лястовица, син синигер, зелен кълвач, обикновен мишелов, 

сива чапла, тръстиково шаварче, щиглец, черешарка... 

Установени са или са вероятни 43 вида дребни и едри бозайници от 15 

семейства, обединени в 5 разреда - източноевропейски таралеж, къртица,  обикновена 

кафявозъбка, див заек, катерица, лалугер, полска мишка,  подземна полевка,  

обикновена полевка,  сърна, благороден елен, дива свиня, лисица, черен пор, язовец, 

златка, белка, кафяво прилепче, малко кафяво прилепче, дългокрил прилеп.... 

 Съществуват потенциални местообитания на целевите по Натура 2000 

видове пъстър пор, лалугер, европейски вълк, видра, голям подковонос, малък 

подковонос, трицветен нощник), средиземноморски подковонос, остроух нощник, 

дългопръст нощник,  дългокрил прилеп и голям нощник 

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, включваща 

защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с изискванията 

на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по 

общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за 

биологичното разнообразие за Община Роман е  13 672,45 ха, с дял 45,27 %. 

От тях защитените територии заемат само 11 ха или 0.04% от общинската 

територия. Представени са от 4 природни забележителности.  

 Природна забележителност „ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА ” с код регистъра 

167. Обявена е със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, обн.  Държавен 

вестник,  бр. 59/1972 г.  на площ от 3.5 ха в землището на село Кунино с цел опазване 

на пещера.  

 Природна забележителност „САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ ” с код регистъра 

168. Обявена е със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, обн.  Държавен 

вестник,  бр. 59/1972 г.  на площ от 3.5 ха в землището на село Кунино с цел опазване 

на пещери. 

http://www.birdsinbulgaria.org/birds.php?l=bg&semeystvo=21&vid=132&type=bird
http://www.birdsinbulgaria.org/birds.php?l=bg&semeystvo=21&vid=132&type=bird
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 Природна забележителност „СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА ” с 

код регистъра 103. Обявена е със Заповед № 3039 от 03.10.1974 г. на МГОПС, обн.  

Държавен вестник,  бр. 88/1974 г.  на площ от 3 ха в землището на село Кунино с цел 

опазване на скали. 

 Природна забележителност „СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ” с код 

регистъра 129. Обявена е със Заповед № 1427 от 13.05.1974 на МГОПС, обн.  

Държавен вестник,  бр. 44/1974 г.  на площ от 1 ха в землището на село Камено поле с 

цел опазване на скално образование..  

Части от три защитени зони, заемат площи от устройваната територия - 

BG00001014 „Карлуково” , BG0000374 „Бебреш” и „Карлуковски карст” (BG0000332). 

Въздействието върху тях е анализирано в приложения Доклад за съвместимостта. 

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, 

География на България, 1997г.) територията на общината попада в 

Среднобългарската зонална област на Дунавската равнина, Северна Дунавска 

подобласт. 

По данни от Автоматизираната информационна система „Археологическа Карта 

на България” на територията на община Роман се намират 19 броя археологически 

културни ценности  с национално значение. Обектите са концентрирани в землищата 

на селата Кунино и Камено поле. Обобщено по данни от Националния документален 

архив на Националния институт за недвижимо културно наследство общият брой 

паметници е 61 бр. (вкл. 7 бр. свалени). 

Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г е 

разработена е за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците. Изградена е система за сметосъбиране и сметоизвозване. 

В системата е обхванато 100 % от населението. Експлоатацията на старото общинско 

депо за твърди битови отпадъци е прекратена. Разположено е върху 13.934 дка. 

Запръстяване липсва или е много рядко. Няма инсталации или мерки за осигуряване 

защита на околната среда. През 2019 г. общината кандидатства с проектно 

предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на 

територията на Община Роман“.  Община Роман е член на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците - регион Луковит с общините Луковит, Тетевен, Червен бряг 

и Ябланица. Изграден е Регионален център за управление на отпадъците / гр. Луковит. 

Генерираните отпадъци се събират и извозват от звено „Чистота” към Общинска 

администрация . В град Роман е въведена система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. Няма изградена система за разделно събиране и транспортиране на 

биоразградими и биоотпадъци и не е въведена система за фамилно компостиране на 

градински отпадъци. 
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Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са 

неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, 

което води до формирането на нерегламентирани сметища. На територията на 

общината няма изградено депо или площадка за депониране на строителни отпадъци 

и не съществува система за организирано събиране и последваща повторна употреба 

на този вид отпадък. Звено „Чистота” при Общинска Администрация е отговорно за 

поддръжката и експлоатацията на Общинското депо за временно съхранение на 

строителни отпадъци, намиращо се на имот № 115021 в местността „Сухо поле“ в 

землището на община Роман. На депото се приемат отпадъци след представяне на 

разрешение, издадено от Общината или след разпореждане от Общината. Съгласно 

нормативните разпоредби едрогабаритните отпадъци трябва да се събират в съдове 

тип „Вана” и се транспортират до регионално депо. 

Основните генератори на производствен отпадък в община Роман са 

действащите промишлени предприятия, сред които няма такива с висок рисков 

потенциал на образувания отпадък. Всички предприятия образуващи производствени 

и/или опасни отпадъци имат обособени терени (площадки) предназначени за временно 

съхранение на образуваните количества отпадъци в съответствие с изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 

На територията на общината няма изградена инфраструктура за разделно 

събиране и третиране на опасни отпадъци. Общината има сключени договори за 

разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от 

употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба МПС с фирма „Макметал 

холдинг” гр. София, кв. Кремиковци. Няма регистрирани площадки за дейности с 

отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла, 

негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване.  

Опасните болнични отпадъци се изгарят в инсинератор в гр. София. 

Пречиствателна станция с биостъпало за промишлени отпадъчни води в завод 

„Метизи” АД е с изсушителни полета, които позволяват целесъобразно третиране на 

утайките и използването им след това за наторяване. 

Територията е със сравнително нормална шумова среда. Няма данни за 

превишаване еквивалентните нива на шума в жилищните зони и останалите територии 

и устройствени зони в урбанизираните места и извън тях. 

Малкото производствени обекти са изградени при спазване на действащото 

законодателство. Съществуващите шосейни артерии не могат да бъдат 

класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по 

отношение на шумовото натоварване на околната среда.  
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През територията на общината преминават трасета на електропреносни 

въздушни линии, източник на електромагнитнитни полета, които са рисков фактор за 

увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на 

нормативните изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по 

никакъв повод урбанизация.  

Няма предприятия с висок или нисък рисков потенциал , попадащи в обхвата 

на раздел І към Глава Осма на ЗООС.  

Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без 

прилагането на ОУПО: 

Компонент/фактор 
развитието на компонентите и факторите на околната среда без 

прилагането на ОУП 

Атмосферен въздух 
Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на въздуха от 
транспортната дейност и развитие на производствени функции без 
адекватно устройство на територията 

Води Ще се влоши качеството на водоснабдяването, поради лошо състояние 
на водопроводната мрежа и неучредени СОЗ. Точковите и дифузни 
източници на замърсяване ще се запазят и на места увеличат. Ще 
продължи използването на коритата на реките за добив на инертни 
материали, водещо до увреждането им. Инфилтрирането на замърсени 
отпадъчни води от съществуващи попивни ями и от нерегламентирано 
депониране на отпадъци ще се задълбочи. 

Земи и почви Вероятно намаляване на относителния дял на земите с висока 
бонитетна категория поради липса на териториално-устройствен 
инструментариум. Зелени площи, терените за спорт и отдих ще останат 
без конкретен устройствен регламент и възможности за развитие. 

Ландшафт Създават се предпоставки и възможности за намаляване относителния 
дял на ландшафтите с естествена устойчивост 

Биоразнообразие, 
защитени територии 
и защитени зони 

Не се създава възможност от развитие на системата от биокоридорни 
връзки, което се отразява директно негативно на биоразнообразието в 
района. Допуска се отрицателно въздействие върху защитените зони, 
свързано с лисата на адекватен устройствен регламент на територията. 

Отпадъци Очакват се затруднения в работата на системата за управление на 
отпадъците в общината. Възпрепятства се устройването съобразно 
изискванията на терените, отреждани за площадки за временно 
съхранение на строителни отпадъци, за съхранение и третиране на 
биоразградими отпадъци.-.. 

вредни физични 
фактори 

Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия ще 
продължи да се развива без прилагане на пространствени адекватни на 
условията решения 

Културно историческо 
наследство  

Ще се съхрани недостатъчната степен на социализиране потенциала на 
културноисторическото наследство като обект на познавателния 
туризъм. 

Човешко здраве Състоянието на водопроводната и канализационна системи ще 
продължат да влияят неблагоприятно и да увеличават риска за 
човешкото здраве. В същата посока ще влияят липсата на развитие на 
транспортната и зелена система. 

 

Оценка на въздействията по компоненти и фактори на околната среда. 
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 Атмосферен въздух. Общо предвижданията на ОУП по отношение 

устройството и локацията на производствените дейности, съсредоточията на 

селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, за 

търговско и друг вид обществено обслужване, не водят до влошаване качествата на 

атмосферния въздух.  Реализацията на транспортна схема ще намали до голяма 

степен опасността от влошаване качествата на атмосферния въздух Територията 

притежава естествен потенциал и условия за самопречистване и самовъзстановяване. 

 Повърхностни и подземни води. 

Доброто екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от отпадъчни води и индустрия, проучване на замърсители, 

намаляване натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните 

процеси, оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на 

водните организми, намаляване натоварването от рибовъдство и еутрофикация, 

подобряване на екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и 

възстановяване на приоритетни местообитания и видове по НАТУРА 2000. 

В ОУПО се предвиждат възможности за строителство, реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителне мрежа и съоръжения; за опазване на 

водоизточниците и съхранение на ресурса - учредяване и изграждане на СОЗ около 

водоизточниците; за опазване на морфологичните условия на речните корита ще 

гарантира опазване на съседните зони от непредвидими природни явления и ерозия 

на речния бряг; за изграждане на канализация в населените места и производствените 

зони и отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в ПСОВ и 

съвременни добри земеделски и фермерски практики. Това ще намали риска от 

замърсяване на повърхностните води. 

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 

С ОУП се осигуряват условия за по-добра жилищна среда. Териториите с 

жилищни функции са прецизирани съобразно наличния жилищен фонд и 

демографските прогнози и се запазва почти същата – от общо    от 981.13 ха или 3,25 

% от територията на 910.57 ха - 3,02 %. Съхраняват се изцяло терените за спорт и 

атракции, комунално обслужване и стопанство, техническа инфраструктура, територии 

за природозащита.Известно развитие се предвижда на вилни зони и терените за 

озеленяване  
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 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и 

зони. Зелени площи със специално предназначение.  

Незначителни са измененията в структурата на Поземления фонд и 

земеделските земи, както и в горските територии. Предварителният проект за ОУП не 

предполага промени в състава и начина на стопанисване на горските територии и 

елементите на зелената система. ОУП не предлага устройствени решения, създаващи 

база за дейности, въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие в 

района. Запазват се характеристиките на територията съхраняващи нейната 

средообразуваща функция. Не се внасят урбанистични елементи, водещи до загуба на 

местообитания и екологични ниши. Не се засягат деструктивно площи, заети или с 

възможности за развитие на установените природни местообитания, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното 

разнообразие.  

Предварителният проект за ОУП не предлага устройствени решения, 

засягащи местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат 

негативно известни находища на редки, защитени или ендемични растителни и 

животински видове, включени в приложенията на Закона за биологичното 

разнообразие, както и на ресурсни. 

Не се предвижда внасяне на нови устройствени елементи и не се засягат 

защитените територии. Запазва се изцяло непроменена площта и характера  на 

териториите за природозащита - защитени територии и зони.  

Ландшафт. Новото устройствено планиране в предварителния проект за 

ОУП не предвижда драстични промени в съществуващия ландшафт на общината.  

 Културно - историческо наследство. Избраният вариант на 

устройство не предполага негативни въздействия върху недвижимите културни 

ценности и отразява  съвременните политики по отношение на Културно - историческо 

наследство.  

 Отпадъци. 

Чрез регламентиране на устройствени предпоставки ОУП създава условия 

за прилагане на своевременно актуализираната Общинска програма за управление на 

отпадъците за периода 2021-2028 г. Ще могат да се реализират мерки, свързани с 

териториалното отлагане на важни фактори за управлението на отпадъците. 

 Организиране дейности по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказване съдействие на организациите по 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определяне местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата 

за предаване на масово разпространени отпадъци; 



14 
 

 Организиране разделното събиране и сортиране на отпадъци от 

опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, 

заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, 

забавления и туризъм; Определяне  на  местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ; 

 Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на община Роман.  

 Определяне на площадки за оползотворяване и за управление на           

портативни батерии и акумулатори като част от регионалното управление на опасните 

отпадъци от бита; 

 Определяне на площадки за оползотворяване на излезли от употреба 

моторни превозни средства ; 

 Определяне  на обектите, в които се извършва смяна на отработени 

масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

 Определяне на площадки за събиране и оползотворяване на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване;  

 Определяне местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на излезли от употреба пневматични гуми; 

 Развитие на системата за компостиране на биоразградими отпадъци; 

 Определяне на място и изграждане на пункт за разделно събиране на 

специфични отпадъци (ПРССОД); 

 Рекултивация на закритото общинско депо за битови отпадъци; 

 Определяне на места за изграждане на специализирани инсталации за 

обезвреждане на строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени  

 Опасни вещества. Рискови енергийни източници. 

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества. При 

възникване на стопанска инициатива за изграждането на нови предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се изпълнят процедурите 

по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се анализират и оценят 

възможните неблагоприятни последствия от отрицателни въздействия и евентуални 

големи аварии върху околната среда, както и необходимите отстояния до жилищни 

райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи транспортни пътища и 

райони с природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по 

силата на нормативен или административен акт, както и зоните на въздействие при 

възникване на  голяма авария. 
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Няма да настъпят изменения по отношение въздействията от йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им  вече са ситуирани на територията на 

общината. 

 Човешко здраве. От представения баланс на територията и картен 

материал ясно личи подобряването на всички устройствени показатели в 

предварителния проект за ОУП в сравнение с досегашните, представени в Опорния 

план, отговарящо на поставените цел и подцели, което пряко ще рефлектира и в 

областта на условията и показателите, характеризиращи общественото здраве. 

Очертава тенденция  към подобряване в рамките на програмния период.  

Няма обективни причини предлаганите устройствени решения да водят до 

негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни вещества и процеси или 

генетично модифицирани организми. 

Налага се обща оценка, че в своята цялостност,  предварителният проект за 

Общ устройствен план на община Роман ще окаже трайно във времето и основно 

положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира в 

рамките на възможното негативното действие на някои от факторите.  

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда ще бъдат представяме по компоненти и фактори на околната среда:. 

8.1. Мерки и условия при изготвянето на Окончателен проект за  ОУП на 

Община Роман 

 В Правила и нормативи да се изведат изисквания за съобразяване и 

спазване на Програмите от мерки от ПУРБ и ПУРН в Дунавски район /2016-2021/ и 

последващите им актуализации за осигуряване на доброто екологично състояние на 

водните тела на територията на общината. 

 В Правила и нормативи да се изведе и точка с регламент за защитените 

зони;  

 В окончателния проект на ОУП да не се внасят различни, от 

предлаганите, устройствени зони, възпрепятстващи функционирането на локалните 

биокоридорни връзки. 

 В окончателния вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи до 

влошаване на условията на средата в защитените зони и в площи около тях, 

използвани като трофична база от целевите видове. 

 Да се уточнят и нанесат в ОУПО местата с подходящи терени за 

депа/площадки за: 

- временно съхранение и/или събиране, съхраняване, предварително 

третиране и рециклиране на строителни отпадъци;  
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- за временно съхранение и/или компостиране на разделно събрани 

биоразградими опадъци; 

- с издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци по ЗУО. 

 В окончателния вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи до 

влошаване на условията на средата в защитените зони и в площи около тях, 

използвани като трофична база от целевите видове. 

 Да се запази от изменения устройството на жизненоважни за 

популациите на видовете от предмета на опазване на защитените зони, територии, 

прилежащи на зоните, но извън тях -  обработваеми земи, пасища, мери и ливади, 

както и множеството деретата под и над тях. 

 Окончателният вариант на ОУП да не внася изменения в съответствието 

с изискванията на документите по българското природозащитно законодателство, 

регламентиращи цифровите модели и граници, обявяването, промените, целите и 

режимите за обявяване на защитените зони. 

 Да се отразят  по адекватен на изискванията чл.106, т.5 от ЗУТ начин 

препоръките на ГДПБЗН София и  ОДПБЗН Враца относно определяне и отразяване 

на застрашените от бедствия територии, свързани с наводнения, сеизмичен и 

геоложки риск,  ядрена или радиационна авария, горски пожари... 

 Да се прецизира и конкретизира информацията относно 

природозащитния статус на цитирани животински видове съобразно присъствието им в 

приложения 2 и 3 на ЗБР. 

 Да се включат изисквания за опазване находища на лечебни растения в 

строителните граници на населените места и се представи информация за 

състоянието на лечебните растения на устройваната територия.  

 Да се прецизира и конкретизира информацията относно статуса на 

защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и се включи 

такава и за „вековните и забележителни дървета”. 

 Да се извърши корекция, актуализира и допълни информацията по 

фактор „Отпадъци” 

8.2. Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Роман - общи 

 Да не се допуска одобряването на планове, програми и инвестиционни 

предложения, не отговарящи на утвърденото устройствено планиране за програмния 

период на ОУП. 

 Групите планове, програми и инвестиционни предложения, произтичащи 

от Общият устройствен план, да бъдат съобразени спрямо: 
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- забраните и ограниченията при експлоатацията на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване - 

режимите на зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите;  

- изискванията за здравна защита на селищната среда. 

- спазване режимите и дейностите, определени със заповедите за обявяване и 

плановете за управление на защитените територии и защитените зони в границите на 

общината. 

 Инвестиционни предложения, планове и програми, за които се изисква 

ОВОС или ЕО по реда на Глава VІ от ЗООС и оценка степента на въздействие върху 

защитените зони по ЗБР да се одобряват по реда на съответния специален закон  

само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда 

и при съобразяване с препоръките от извършените оценка, както и с условията в 

съответния акт 

 При прилагане компетенциите на общината относно инвестиционни 

предложения за изграждане на нови предприятия или съоръжения, чиито 

характеристики попадат в обхвата на Глава Седма от ЗООС, да се да се проведе 

процедура по промяна на ОУП като  се  осигурят зони за безопасни отстояния по 

смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 от ЗООС. Да се съблюдава стриктно изискването за 

потвърдена класификация от Министъра на околната среда и водите по чл. 114, ал.2 

от Закона  

 При прилагане компетенциите на общината относно инвестиционни 

предложения за изграждането и въвеждането в експлоатация на  инсталации и 

съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС да се съблюдава 

стриктно изискването за получаване на Комплексно разцрешително. 

 Инвестиционните предложения, засягащи водни тела в обхвата на 

Плана, да бъдат оценявани за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН на БД ДР с център 

град Плевен в рамките на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС или със самостоятелно 

заявление по чл. 155, ал.5, т. 23 от Закона за водите. 

 Да не се въвеждат зони с допустима смяна предназначение на земята 

във висококатегорийни земеделски земи (І-ІV категория). 

8.3. Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Роман – 

специфични 

С цел създаване на условия за подобряване качеството на атмосферния 

въздух  

 Предлаганите устройствени възможности да се използват за 

разработване и внедряване на проекти, свързани с повишаване на енергийната 

ефективност; 
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 Разработване и внедряване на съвременни транспортни схеми. 

Проектиране и изграждане на обходни пътища на селищата в общината; 

  Реконструкция и ремонт на общинската пътна мрежа и амортизирани 

уличните платна в населените места 

 Одобряване на технически проекти за производствени дейности, които 

прилагат най-добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 

въздух 

  за производствени дейности, които прилагат най-добрите налични 

техники за минимизиране на емисиите в атмосферния въздух;  

 Съобразяване на всички проектни решения с развитието на  зелена 

система. 

 Ограничаване емисиите от прах и вредни вещества изпускани във 

въздуха по време на строителните, транспортни, производствени и др. дейности. 

 Да се използват сухи дърва за огрев (10% влажност) в предлаганите от 

общината социални програми за гражданите 

За постигане целите за повърхностни и подземни води и предотвратяване на 

замърсяването им. 

 Осигуряване на необходимото количество питейна вода с подходящи 

качества Да се предвидят възможности за изграждане на нови водоизточници с цел 

осигуряване на стабилно водоснабдяване на населените места.  

 Проектиране, доизграждане и модернизация на водоснабдителната 

мрежа 

 Допълнително пречистване на питейните води в изпълнение 

изискванията на Директива 98/83/ЕС/.  

 Изграждане на канализации и пречиствателни станции за пречистване на 

отпадъчните води от населените места в изпълнение на изискванията на Директива 

98/15/ЕЕС; 

 Проектиране, доизграждане и модернизация на канализации и 

пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от населените места по 

изискванията на Директива 98/15/ЕЕС;  

 Идентифициране на всички зауствания на непречистени отпадъчнти 

води. Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на замърсяване на 

водите 

 Разработване на варианти за пречистване на битовите отпадъчни води 

на всички населени места  
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 Учредяване на СОЗ около всички източници на питейно водоснабдяване 

и стриктно изпълнение на забраните и ограниченията, регламентирани в Наредба 

№3/2000 г. на МОСВ 

 Прилагане на системата за ранно предупреждение чрез използване на 

краткосрочните метеорологични прогнози. Създаване на точен дигитален модел на 

релефа чрез заснемане на речните легла с оглед ранно предупреждение. Картиране 

на наводняемите зони с оглед изготвянето на планове при извънредни ситуации;  

 Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на изискванията 

на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/.  

 Поддържане проводимостта на корегираните и некорегирани речни легла 

и сухи дерета -  ежегодно почистване от от храсти, дървесна растителност, битови и 

строителни отпадъци  без да се нарушава естественото състояние на бреговете и 

дъното на реката. Недопускане промяна параметрите на съществуващото или 

проектно за участъка живо сечение.  

 Стриктно изпълнение на забраните и ограниченията, свързани с 

учредени СОЗ, регламентирани в Наредба №3/2000 г. на МОСВ 

 Да не се допуска смяна предназначението на земите в поземлени имоти, 

обхващащи водни обекти и строителството в тях с изключение на  

 Да не се допуска сторителството в поземлени имоти, обхващащи водни 

обекти,  с изключение на водностопански и хидротехнически съоръжения. 

 При утвърждаване на проекти, свързани със застрояване край водни 

обекти, едновременно със строителството да се предвиди и изграждането на 

пречиствателни съоръжения; 

 При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около 

водни обекти да се предвидят и необходимите защитни съоръжения. 

 За териториите, в които не е предвидено изграждане на защитни 

съоръжения, линията на застрояване се отдръпва на минимум 10 м от границата на 

заливаемата зона.  

 Във всички случаи на урбанизиране на територии край водни обекти да 

се осигурява възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на 

речните корита, деретата, суходолията и др.; 

 В обхвата на речната мрежа на територията на общината да не се 

предвиждат устройствени зони за други дейности—кариери, баластриери, складове, 

обслужващи дейности и т.н., освен зони за озеленяване и/или дейности свързани със 

защита от наводненията. 

С цел опазване на почвите и намаляване необоснованите загуби на земя  
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 Провеждане на допълнителните геоложки и хидрогеоложки проучвания в 

зони с риска за свлачища и срутвания. 

 В проектните и строителни работи да се предвидят и изпълнят противо-

земетръсни мероприятия 

 Процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи и 

горски територии да се съобразят стриктно с вида, категорията на земите и с 

предвижданията на окончателния ОУП.  

 Да не се допуска новоформирането на нерегламентирани сметища; 

 Да се разработи програма за опазване на почвите, включваща 

инвентаризация и картиране на замърсени и увредени терени, както и мерки за 

тяхното възстановяване; 

 Да се използват по-широко в практиката програми за обучение на 

селскостопанските производители и фермери за прилагане на утвърдени в ЕС добри 

земеделски практики; 

 Да се осигури постоянно събиране на информация и картиране на 

новосформирани нерегламентирани сметища и се планират и реализират дейности за 

тяхното ликвидиране. Контрол и организация на сметосъбирането, с цел предпазване 

от новообразувани такива. 

С цел опазване на биологичното разнообразие. Възстановяване на 

местообитанията, структурата и динамиката на популациите на видовете в района. 

Опазване на елементите на националната екологична мрежа и развитие на 

регионалната 

 При одобряване на ПУП-ПЗ да не се допуска пряко отрицателно 

въздействие върху местообитания или местообитания и популации на видовете, 

предмет на опазване, тяхното фрагментиране или нарушения на бикоридорните 

връзки, особено в местата с изявен екотонен ефект; 

  Да не се допуска под никаква форма урбанизация в местата с 

концентрация на биологично разнообразие в защитените зони, изяснени в доклада за 

степента на въздействие – природни местообитания, местобитания на целевите 

видове, биокоридрони връзки, миграционни маршрути... 

 Да се потърсят реални възможности на база въведените устройствени 

зони за възстановяване на крайречните заливни гори при запазване и прецизиране на 

системата за защита от вредното въздействие на водите  

 При изграждането на нови елементи от напоителната система и 

водовземни съоръжения от повърхностни водни тела да не се допуска 

възпрепятстване на миграционните коридори на хидробионтите или увреждащи 

крайречната флора и фауна действия и решения.  
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 При осъществяване на дейности по подмяна на съоръжения, част от 

съществуващата в устройваната територия електропреносна и 

електроразпределителна мрежа, както и при извършване на ремонтни дейности или 

саниране на сгради, да се съблюдават забраните, регламентирани в чл. 38 на ЗБР, 

като за целта се извърши предварително обследване за наличие на защитени видове 

и/или техни гнезда. В случай на наличие дейностите да се извършват по реда на Глава 

Трета, раздел VI от ЗБР и Наредба №8 за реда и условията за издаване на 

разрешителни за изключенията от забраните, въведени със ЗБР. 

 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ или дейности в близост до 

елементите на националната екологична мрежа, водещи до настаняване на инвазивни 

чужди видове или предизвикващи рудерализация на площи от защитените територии и  

защитените зони. 

 Да се потърсят възможности за прилагане на системни мерки за 

ограничаване разпространението на инвазивни чужди видове като приоритетно място 

заеме комбинацията от механичен, екологичен, химичен и биологичен метод в 

зависимост от конкретните условия, с дейното участие на всички заинтересовани 

страни. 

 Своевременно нанасяне на регламентираните изменения за контура и 

площите на защитените територии и зони съгласно базата данни на МОСВ  

 В програмния период на ОУП да се развие специализиран кадастър, като 

се паспортизират елементите на зелената система в общината чрез ландшафтно-

таксационен анализ и оценка.  

 Да се предвиди подходящо устройствено решение за адекватна 

рекултивация и разработване на ландшафтно-устройствени проекти за 

възстановяване и рекултивация на деградирали ландшафти.  

 При изграждането на нови паркове и зелени зони да се предвиждат 

устойчиви местни дървесни и храстови видове и тревни смески  с оглед 

възпрепятстване  настаняването и развитието на инвазивни и рудерални елементи. 

 Конкретни смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия върху защитени зони 

BG0000374 „Бебреш”, BG0001014 „Карлуково” и BG0000332 „Карлуковски карст”, 

предложени в Доклада за оценка на съвместимостта на ОУПО: 

 С цел превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху 

картирано природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.  

Да не се премахва и изсича дървесна растителност, без съгласуване с 

компетентния орган, в имот с № 36436.125.131 в землището на село Караш, предвиден 

за зона за производствено-складови дейности; 
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 За превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху 

картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

площите на Поземлени имоти 68432.104.9901 и 68432.104.5 в землището на село 

Средни рът, заети от него да останат незастроени или да бъдат предназначени за 

озеленяване, паркове и градини, като се определи специално екологично изискване за 

запазване на съществуващата естествена растителност. 

 В границите на Поземлен имот с №35910.402.8 в землището на село 

Камено поле да се запази картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи), а евентуално бъдещо застрояване да е извън границите 

описаните граници.. 

 Застрояването в имот с № 35910.657.830 в землището на село Камено 

поле да се запази в границите на съществуващите постройки, а останалата част от 

имота да бъде предназначени за озеленяване, паркове и градини, като се определи 

специално екологично изискване за запазване на съществуващата естествена 

растителност.  

 Местообитание 6210 в границите на Поземлен имот с № 40645.22.129  в 

землището на село Кунино, да бъде запазено, а застрояването да се извършва  извън 

границите на местообитание 6210, като максимално се запази съществуващата 

естествена растителност.  

 Максимално да се запази местообитание 6210 в границите на 

действащите кариери в земл. на с. Кунино, като добивните дейности да се извършват 

извън границите на местообитание 6210 и максимално се запази съществуващата 

естествена растителност. 

 Възстановяването на дейностите в ПИ 35910.77.460 (съществуваща 

кариера), да започне след оценка на въздействието върху предмета и целите на ЗЗ 

«Карлуково», тъй като понастоящем към имота няма изградена инфраструктура (пътна 

връзка, съответстваща на предвидените дейности, електрозахранване и 

водоподаване). 

 Началото на строителните дейности в УЗ за стопанска инициатива (имот 

с № 40645.182.230) в землището на с. Кунино, попадащ в границите на защитената 

зона за опазване на дивите птици, да са извън размножителния сезон на птиците, 

който е от 15.04. до 30.06.  

С цел постигане на съвременните изисквания за качеството на средата и 

опазване на ландшафта 
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 Адекватно оформление на сервитутните ивици около новите 

комуникационно-транспортните артерии за тяхното ландшафтно вписване  

 Стриктно спазване параметрите на устройствените зони и режими с 

недопускане загрозяване на ландшафта 

С цел опазване на обектите на  културно-историческото наследство 

 Популяризиране и бърза реализация на елементите на ОУП, 

предвиждащи социализиране на паметниците на културата и включването им в 

специализирани туристически маршрути.  

 При случай на откриване на обекти с характер на находка, дейността да 

се прекратява незабавно и да се уведомява общината и РИМ  за експертиза 

С цел усъвършенстване и оптимизиране на управлението на отпадъците. 

 В рамките на програмния период периодично да се актуализира 

общинската програма за управление на отпадъците и се развие системата за 

компостиране на органичните фракции и последващото им използване за общински 

нужди и от населението  

 Да се развие и популяризира системата за компостиране на органичните 

фракции от населението /домашно компостиране/. 

 Да се потърсят възможности за преработка на строителни отпадъци до 

усвояеми от промишлеността и строителството фракции;  

 Да се потърсят възможности за въвеждането елементи и на система за 

разделно събиране на отпадъци във всички населени места 

 Изграждането на площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, излязло от употреба електронно оборудване,  батерии и акумулатори и 

излезли от употреба моторни превозни средства да се извършва на площадки, 

устроени за производствени и складови дейности.  

 Своевременна ликвидация и мерки за недопускане формирането на 

малки нерегламентирани депа за отпадъци край пътища, околоселищни територии, 

стопански дворове... 

 Развитие на система за разделно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата,  гарантираща максимално отделянето на опасните от общия поток 

битови отпадъци 

С цел предотвратяване риска от рискови енергийни източници 

 Оценка на източници на електромагнитни лъчения (електропроводи, 

трансформатори, радари, базови станции, ТВ и радиопредаватели...) 

С цел минимизиране риска от употреба на химикали и въздействия от зони, 

регламентиращи дейности с висок рисков потенциал. 
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 Да се изисква съгласуване с компетентните органи и се извършат 

съответните процедури съгласно законодателството за обекти в производствените 

зони, чиято дейност е свързана с производството и/или употребата и/или 

съхранението на опасни химични вещества и смеси, и при които има потенциален риск 

от възникване на авари, поради наличието на опасни химични вещества и смеси, 

включени в Приложение № 3 на ЗООС. 

С цел подобряване  здравно-хигиенните условия на средата.  Намаляване на 

здравния риск за населението 

 Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и контрол на 

индикаторите, данните за експозицията на вредности на околната среда и  на 

здравните показатели 

 Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти със 

законодателство и изискванията на Националната програма за действие по околна 

среда и здраве 

 При проектирането да се направи оценка по отношение на очакваните 

еквивалентни нива на шум, като се предвидят мерки и дейности, които да доведат до 

недопускане излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, 

определени в Наредба N~6/2006 г. за показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности за  показателите на шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението. 

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените 

прогнози, се налага следното заключение: 

В своята цялостност очакваме реализацията на Общия 

устройствен план на община Роман да окаже трайно във времето, 

основно положително въздействие върху компонентите на околната 

среда и здравето на населението. Планът ще създава условия за 

постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството 

на живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на 

територията при изпълнени предложените мерките за минимизиране 

на отрицателните въздействия върху компонентите  на околната 

среда. 

 


