ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ТРЪН
(Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр. 57
от 2 Юли 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 23 Януари 2018 г.))

АВГУСТ, 2018 Г.
ОБЩИНА ТРЪН

1

1.

Съответствие

на

Общ

устройствен

план

на

община

Трън

с

основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от
консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по
екологична оценка № ЕО 3-3/2018 г. или в решението за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО
Общ устройствен план (ОУП) на община Трън съответства на основните резултати
и препоръки от документацията по ЕО, резултатите от консултациите, условията,
мерките и ограниченията в Становище по ЕО № ЕО 3-3/2018 г., с което Директорът на
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник съгласува плана.
ОУП на община Трън е разработван успоредно с процеса на извършване на
екологична оценка на ОУП, съответно е постигнато интегриране на екологичните
съображения в проекта на плана.
Резултатите от консултациите и начинът им на отразяване, вкл. в ОУП, са
описани подробно в Приложение № 7 към Доклада за екологична оценка - „Справка за
резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и извършване
на Екологична оценка, в т.ч. мотиви за приемане или не на получените мнения и
предложения, вкл. Пояснение към ДОСВ във връзка с резултатите от проведените
консултации в процеса на изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка.“
От тази Справка се вижда, че постъпилите становища, които се отнасят по
същество до доклада за екологична оценка, са отразени в него. Отправените бележки и
препоръки към ОУП са взети предвид и е мотивирано тяхното отразяване или не в ОУП.
2.

Съответствие

обоснованата

в

на

Становище

Общ
по

устройствен
екологична

план

на

община

оценка

№

ЕО

Трън

3-3/2018

с
г.

алтернатива за постигане целите на ОУП
В следствие на направената оценка за въздействието в защитена зона за защита
на дивите птици BG0002112 „Руй“ и с цел въздействията да бъдат с още по-ниска
степен, в ДОСВ се предлага алтернатива за намаляване на площта на устройствена зона
3Ов1 (с. Главановци) (обща площ 18,63 ha), където попадат основно естествени
ливади, сухи тревни, храстови съобщества и земеделски земи. При реализирането на
предложената Алтернатива 3, свързана с намаляване на площта на УЗ 3Ов 1 в
землището на с. Главановци, се очаква ограничаване на негативното въздействие върху
земеделските земи с НТП „ниви (орна земя)“, в защитена зона BG0002112 „Руй“ по
Директивата за птиците.
Съгласно Становището по екологияна оценка № ЕО 3-3/2018 г.предпочетена от
гледна точка положително въздействие върху околната среда и здравето на хората е
Алтернатива 3.
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В окончателния вариант на ОУП е отразена предложената в ДОСВ Алтернатива 3
– предложените в ДОСВ имоти за отпадане от УЗ 3Ов1 (с. Главановци) са отпаднали от
УЗ, нейната площ е намалена с 5.83 ha, т.е. е 12.8 ha.
Окончателният вариант на ОУП съответства на препоръчаната в Становище по
екологична оценка № ЕО 3-3/2018 г. на Директора на РИОСВ-Перник алтернатива за
реализиране на ОУП.
3.

Степен, в която мерките от Становище по екологична оценка № ЕО

3-3/2018 г. на Директора на РИОСВ-Перник са предвидени в Общ устройствен
план на община Трън
По-долу в табличен вид (Таблица 1) е представена степента, в която условията
и

мерките

за

предотвратяване,

намаляване

или

възможно

отстраняване

на

предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на ОУП на община Трън,
отразени в т. I от Становище по екологична оценка № ЕО 3-3/2018 г. на Директора на
РИОСВ-Перник,

са

предвидени

в

ОУП.
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Таблица 1 Степен, в която условията и мерките за предотвратяване, намаляване или
възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
прилагането на ОУП на община Трън, са предвидени в ОУП
Условия и мерки за предотвратяване, намаляване или
Степен, в която условията и
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
мерките са предвидени в
неблагоприятни последствия
ОУП
А. Общи мерки
1.
Планове,
програми,
проекти
и
инвестиционни
предложения, за които се изисква провеждане на процедура
по ОВОС/ЕО по реда на глава шеста от ЗООС и/или на
процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на
опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от ЗБР и Мярката ще бъде изпълнявана
поднормативната уредба към тях да се одобряват по реда на при прилагането на ОУП.
съответния специален закон, само след произнасяне с акт за
съгласуване от компетентните органи по околна среда и при
съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с
условията и мерките в съответния акт.
Б. Мерки и условия, които да бъдат съобразени в окончателния вариант на проекта на
ОУП на община Трън
1.
Да бъде отстранена допусната техническа грешка в Допуснатата
техническа
кода на подземно водно тяло - Пукнатинни води във Влахино- грешка
е
отстранена
в
огражденско-малашевско-осговски
метаморфити,
който окончателния вариант на ОУП
съгласно ПУРБ на БДЗБР 2016-2021 г. е - BG4G001PtPz125.
на община Трън.
2.
Да бъдат отстранени несъответствията в броя на
недвижими културни ценности (НКЦ) от графичната и текстова
част, т.е. в плана да бъдат включени всички НКЦ, съгласно
Мярката
е
отразена
в
списъците на тях и от регистъра на Националния институт за
окончателния вариант на ОУП.
недвижимо
културно
наследство
и
Автоматизирана
информационна система „Археологическа карта на България“
(АИС АКБ).
3.
Да се премахне записът, отбелязан на стр. 154, че
обектите на материално недвижимо културно наследство
трябва да се обгрижват от НАИМ-БАН, тъй като същата Мярката
е
отразена
в
институция няма компетенции по опазването, а само по окончателния вариант на ОУП.
издирването на НКЦ, т.е. като отговорна институция да остане
само МК НИНКН.
4.
Коректно да се отрази информацията за подземните
водни тела в риск, съгласно Приложение 2.4.2.в Риск оценка
за количественото състояние на ПВТ и Приложение 2.4.2.6
Мярката
е
отразена
в
Риск оценка за химичното състояние на ПВТ, където за ПВТ
окончателния вариант на ОУП.
BG4G000000Q007- Порови води в кватернер - РадомирБрезник, съществува РИСК от непостигане на целите за добро
химично и количествено състояние на ПВТ.
5.
Коректно да се отбележат зоните за защита на водите
по чл. 119а, ал. 1, т. 1, съгласно Приложение 3.1.а - Регистър
на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване и Приложение 3.1.б. - Мярката
е
отразена
в
Регистър на зоните за защита на подземни води, окончателния вариант на ОУП.
предназначени
за
питейно-битово
водоснабдяване,
определени в ЗБР и в ДР, попадащи в обхвата на община Трън,
а именно:
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Условия и мерки за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG4DGW000000Q007 - Кватернер - Радомир-Брезник;

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG4DGW001PTPZ027 - Пукнатинни води във Верила- Витошки
блок;

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG4DGW001PtPz125 - Пукнатинни води във Влахиноогражденско-малешевско -осоговски метаморфити;

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG4DGW001T2T3029
Пукнатинно-карстови
води
в
Еловдолски карстов басейн;

Зона за защита на повърхностни води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване с код 4DSWSTR44, с която
община Трън граничи.

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG1DGW00000NQ032 - Порови води в Неоген-Кватернера Знеполска долина.

Зона за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
с
код
на
зоната
BG1G00000K2038 - Пукнатинни води в района на р. Ерма и р.
Искър.
6.
Да се включат мерките, цитирани с писмо на БДЗБР с
изх. № РД-11-195/28.02.2018 г., заложени за водните тела,
попадащи в териториалния обхват на община Трън, съгласно
Приложение 7.2.г от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР за БУ (20162021 г.) - „Кратък преглед на програма от мерки за постигане
на целите за опазване на околната среда“ и тези за постигане
на целите за опазване па околната среда в ПУРБ 2016 - 2021 г.
на Дунавски район за БУ / Приложение № 7.2.10 и
Приложение 7.2.11 към ПУРБ 2016 - 2021 г. в ДРБУ/.
7.
Да бъде разписано, че в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021
г.) забраните и ограниченията за участъците от водните тела,
преминаващи през зони за защита на водите по чл. 119а, ал.
1, т. 5 от Закона за водите са описани в Приложение 7.2.д.
(Програма от мерки за зоните за защита по Натура 2000 в
ЗБР).
8.
При планирането и осъществяването на всички
дейности при прилагането на ОУП е необходимо да се вземат
предвид целите за водните тела, както и планираните мерки от
Приложение 7.2.г. от Раздел VII в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.).
9.
При изпълнение на ОУП да се вземат предвид
планираните мерки от ПУРН на ЗБР и ДР (2016-2021 г.).

Степен, в която условията и
мерките са предвидени в
ОУП

Мярката
е
отразена
в
окончателния вариант на ОУП.

Мярката
е
отразена
в
окончателния вариант на ОУП.

Мярката
е
отразена
в
окончателния вариант на ОУП.
Мярката
е
отразена
в
окончателния вариант на ОУП.
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Условия и мерки за предотвратяване, намаляване или
Степен, в която условията и
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
мерките са предвидени в
неблагоприятни последствия
ОУП
10.
За предвидените в ОУП дейности, попадащи в зони за
защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за
водите в ПУРБ на ЗБР и ДР са разписани конкретни забрани,
които следва да се имат предвид по време на приложението на
плана. В границите на община Трън попадат следните зони за
защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона
за водите:
11.1. Зони за опазване на местообитанията:
- BG 0000313 „Руй”;
- BG 0001017 „Кървав камък”;
- BG 0000624 „Любаш“
- BG 0001012 „Земен“
11.2. Зони за опазване на дивите птици:
- BG0002112 „Руй”;
В окончателния вариант на проекта за ОУП на Община Трън да
се вземат предвид разписаните конкретни забрани в
Приложение VІІ.21 и VІІ.22 на Раздел VІІ „Програма от мерки“
за участъците от водните тела, преминаващи през зоните.
Мярката
е
отразена
в
За защитена зона BG0002112 „Руй”:
окончателния вариант на ОУП.
Да се намали площта на устройствена зона 3Ов1 в землището
на с. Главановци, в която попадат основно естествени ливади,
сухи тревни, храстови съобщества и земеделски земи, като
отпаднат следните имоти: 14979.80.131; 14979.80.52;
14979.80.53;
14979.80.54;
14979.80.55;
14979.80.56;
14979.80.57;
14979.80.58;
14979.80.59;
14979.80.60;
14979.80.61;
14979.80.62;
14979.80.64;
14979.80.92;
14979.80.94; 14979.80.96; 14979.0.125 – част от път;
14979.0.127 – част от път; 14979.0.128 – част от път. Целта е
опазване на ефективни и потенциални местообитания на
видовете птици: ливаден дърдавец (Crex crex) и сива овесарка
(Miliaria calandra):
За защитените територии по смисъла на ЗЗТ:
В баланса на територията на община Трън, в текстовите и
графични материали към ОУП, териториите попадащи в
границите на Природна забележителност „Ждрелото на р.
Ерма” и Защитена местност „Лялинци”, да бъдат означени като
„Защитени територии“ с предназначение: „За природозащита“.
В. Мерки и условия, които да се изпълняват при прилагането на ОУП, както и да бъдат
включени и в Правилата за прилагане на плана
1.
За
новите устройствени
зони,
да
се
осигури Мярката
е
добавена
към
приоритетно
изграждане
на
водоснабдителни
и Правила
и
нормативи
за
канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на прилагане
на
ОУП
в
отпадъчните води.
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
2.
Да се имат предвид мерките и спазват конкретните Мярката
е
добавена
към
ограничения и забрани, планирани в програмите от мерки в Правила
и
нормативи
за
ПУРБ и ПУРН на Западнобеломорски район и Дунавски район, прилагане
на
ОУП
в
в т.ч. и мерките от становищата по екологична оценка окончателния вариант на ОУП
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Условия и мерки за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия
/издадени от МОСВ/ за съответните планове.
3.
Управлението на битовите и строителните отпадъци,
образувани на територията на общината, да става при
спазване на изискванията на чл. 19 на Закона за управление
на отпадъците.
4.
Извършване
на
специализирано
проучване
на
подходящи площадки за отреждане на терени за контролирано
съхранение на оборския тор в близост до населените места.

5.
Въвеждане на система от стимули за населението и
юридическите лица, която да насърчи разделното събиране на
строителните отпадъци и извозването им до депо за
строителни отпадъци.
6.
Да се създаде система за разделно събиране и
оползотворяване на биоразградими /зелени и др./ отпадъци с
цел
намаляване
на
количеството
битови
отпадъци,
предназначени за обезвреждане /депониране/.
7.
Да се спазват забраните, определени в заповедите за
обявяване на защитените зони от мрежа Натура 2000, както и
тези в бъдещи планове за управление на защитените зони и
защитените територии на територията на община Трън.
8.
Началото на строителните дейности в новопредвидените
устройствени зони, свързани с премахване на горска, храстова
и
тревна
растителност,
да
не
се
извършва
през
размножителния период на повечето животински видове, в т.
ч. птици (мес. април - юни).
9.
По време на строителните дейности в устройствените
зони в обхвата на ОУП, да не бъдат засягани терени извън
определените граници, като същите се маркират с трайни
знаци и табели.
10.
След приключване на строителните дейности, да се
извършва цялостна биологична рекултивация на нарушените
площи с тревни смески от местни видове, като не се допуска
използване на екзотични и инвазивни видове растения, които
създават условия за регресивни сукцесии.

Степен, в която условията и
мерките са предвидени в
ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
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Условия и мерки за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия
11.
При ландшафтното оформяне и озеленяване, да не се
използват инвазивни и чужди растителни видове. Към
отделните планове и/или проекти, които ще се изготвят за
устройствените зони и територии на ОУПО Трън, да бъде
разработена и реализирана проектна част „Озеленяване“, като
в нея се заложат характерни за геоботаническия район
дървесни и храстови видове, вкл. и по отношение на
озеленяването покрай пътната инфраструктура.
12.
При разработване на ПУП на УЗ - 3Ов в землището на с.
Ломница, фрагментите от местообитание 6210*, да бъдат
включени в зелената система, която по устройствени
параметри е минимум 50 % от площта. Целта на мярката е
опазване на природно местообитание 6210 Полуестествени
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), предмет на
опазване в защитена зона BG0000313 „Руй”.
13.
При разработване на ПУП на УЗ - 6Ов в землището на с.
Ломница, териториите заети от местообитание 91Е0, да бъдат
включени в зелената система, която по устройствени
параметри е минимум 50% от площта. В тази устройствена
зона, при изграждане на зелената система покрай р. Ерма, да
се предвиди пояс от дървесни видове от черна елша (Alnus
glutinosa) и бяла върба (Salix alba). Целта на мярката е
съхраняване на природно местообитание 91Е0* Алувиални
гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в защитена зона
BG0000313 „Руй”.

Степен, в която условията и
мерките са предвидени в
ОУП
прилагането на ОУП.
Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.

Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.

Мярката
е
добавена
към
Правила
и
нормативи
за
прилагане
на
ОУП
в
окончателния вариант на ОУП
и ще бъде изпълнявана при
прилагането на ОУП.
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В табличен вид (Таблица 2) е представена степента, в която мерките за
наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Трън, вкл. периодичност на
изготвяне на доклад по контрола и наблюдението, отразени в т. II от Становище по
екологична оценка № ЕО 3-3/2018 г. на Директора на РИОСВ-Перник, са предвидени в
ОУП.
Таблица 2 Степен, в която мерките за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП
на община Трън, вкл. периодичност на изготвяне на доклад по контрола и
наблюдението, са предвидени в ОУП
Степен, в която
Мерки, за наблюдение и контрол при прилагане на
мерките са
ОУП
предвидени в ОУП
1.
Община Трън да изготвя годишен доклад по
наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на
община Трън, включително на мерките за предотвратяване, Мярката
ще
бъде
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на изпълнявана
при
предполагаемите
неблагоприятни
последствия
от прилагането на ОУП.
осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВПерник не по-късно от 1 юли на всяка следваща година.
2.
При планиране на дейности, които биха могли да
доведат
до
увеличаване
в
значителна
степен
на
антропогенния натиск върху повърхностните и подземни
води, да се предвидят мерки за ограничаване на негативното
им влияние върху качеството на водите, като бъде отчетена
Мярката
ще
бъде
необходимостта
от
повишаване
информираността
и
изпълнявана
при
екологичната култура на населението в общината, като се
прилагането на ОУП.
предвидят разяснителни кампании относно прилагането на
Закона за водите, в т.ч. процедурите по издаване на
разрешително за водовземане и/или ползване на воден
обект, както и обучения по прилагането на добри земеделски
практики.
3.
При прилагането на плана да бъдат взети в предвид Мярката
ще
бъде
Плановете за действие на защитените растителни и изпълнявана
при
животински видове, срещащи се в района.
прилагането на ОУП.
4.
Докладът по наблюдение и контрол на въздействието
Мярката
ще
бъде
върху околната следва да се включи в ежегодните доклади
изпълнявана
при
за изпълнение на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за
прилагането на ОУП.
устройство на територията.
5.
Наблюдението и контролът на въздействията върху
околната среда при прилагането на ОУП на община Трън да
се извършват въз основа на следните мерки и индикатори:
Мярката
ще
бъде
изпълнявана
при
Мярка по наблюдение и
Отговорен орган за
Индикатори
прилагането на ОУП,
контрол
изпълнението
като ще се събират
Осигуряване
на Отклонение
от Община Трън;
необходимото качество и физични,
РЗИ-Перник;
„ВиК“
данни за съответните
количество
на химични
и ЕООД-гр. Перник
индикатори.
повърхностните и питейни биологични
РИОСВ-Перник;
води

показатели
за
качество
на
повърхностните
води, бр.

БД „ЗБР“;
БД „ДР“
Титуляри
Разрешителни

на
за
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Мерки, за наблюдение и контрол при прилагане на
ОУП

Подмяна и доизграждане на
водопроводната мрежа
Проектиране и изграждане
на канализационни мрежи
на населени места.
Изследване качеството на
подземните
води
за
питейнобитово
водоснабдяване
и
на
минералните води

Пречистване на отпадъчните
води

Наблюдение
на
локализираните места от
повърхностните
водни
обекти с риск от наводнение
Наблюдение на местата с
най-голям
риск
от
свлачища,
ерозия
и
набелязване на конкретни
залесителни мероприятия.
Опазване на плодородни
земи
до
IV
бонитетна
категория
Контрол по спазване на
изискванията на ЗБР и ЗЗТ

Отклонения
от
стандартите
за
качество
на
водите
за
питейно-битово
водоснабдяване,
бр.
Съотношение на
необходимите
количества,
спрямо
наличните водни
количества, %.
Изградена
и
реконструирана
водопроводна
мрежа, км.
Дължина
на
реконстрирана и
нова
канализационна
мрежа-км
Физико-химични
показатели
по
разрешителни за
водовземане
и
Наредба №9 за
качество
на
водата,
предназначена
за
питейнобитови
целиброй отклонения
Процентно
съотношение на
общото
количество
отпадъчни води
спрямо
количеството
пречистени
отпадъчни води,
%
Изграждане
на
ПСОВ, бр.
Утвърдени
райони
със
значителен
потенциален
риск
от
наводнения.
брой пунктове за
мониторинг,
засегната площ

заустване
на
отпадъчни
води
в
повърхностни
водни
обекти.

Засегната
(дка)

Община
Трън,
Общинска
служба
земеделие
РИОСВ – Перник

площ

Брой
издадени
становища и

Степен, в която
мерките са
предвидени в ОУП

Община Трън;
„ВиК“
ЕООД-гр.
Перник
Община Трън;
„ВиК“
ЕООД-гр.
Перник
„ВиК“
ЕООД-гр.
Перник
РЗИ-Перник;
Титуляри
на
Разрешителни
за
водовземане

Община Трън;

Община Трън, БДЗБР,
БД ДР

Община
Трън,
„ГЕОЗАЩИТА“ Перник
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Мерки, за наблюдение и контрол при прилагане на
ОУП

Наблюдение и контрол по
спазване на мерките за
намаляване и отстраняване
на
отрицателните
въздействия
върху
биологичното разнообразие
Спазване
на
приетите
режими за управление на
защитените
територии
и
защитените зони.

Наблюдения и действия по
реда на ЗКН при евентуално
разкриване
на
археологически находки
Съгласуване на проектите
за социализация на НКЦ.
Контрол
на
нерегламентираното
депониране на отпадъци
Закриване и рекултивация
на
съществуващото
общинско
депо
за
НО
/нарушени терени

Извършване на проучване
на подходящи площадки за
отреждане на терени за
контролирано
съхранение
на оборски тор в близост до
населените места.
Въвеждане
на
домашно
компостиране
на
биоотпадъци

Прилагане на най-добрите
земеделски
практики
за
биоотпадъците
и
съобразяване
с
изискванията на Наредба за
разделно
събиране
на
биоотпадъците

констатирани
нарушения
от
компетентните
органи
Наблюдение
по
изпълнение
на
ограниченията
на
Правилника
за прилагане на
ОУПО
Одобрени ПУП на
територията
на
защитени
територии
и
защитени зони,
заета
площ
(dka).
запазване
на
защитени
територии
със
статут на НКЦ
Бр. проекти за
социализация.
Наличие
на
нерегламентиран
и сметища на
територията
на
общината, дка
Брой
възстановени
терени, площ, %
, спрямо общият
им
брой
на
територията
на
общината
Бр.площадки/
терени

1.
Брой
домакинства,
въвели домашно
компостиране на
биоотпадъци;
2.
Количество
третиран
отпадък.
Повишаване
на
количествата
оползотворени
биоразградими
отпадъци.
Количество
на
разделно
събрани
биоотпадъците,
оползотворяван,
третиране
чрез
компостиране

Степен, в която
мерките са
предвидени в ОУП

Община Трън, РИОСВ
– Перник

Община Трън,
РИОСВ – Перник.

Община Трън,
РИМ – Перник
Община Трън,
МК
Община Трън
РИОСВ-Перник

Община Трън
РИОСВ-Перник

Община Трън

Община Трън

Община Трън
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Мерки, за наблюдение и контрол при прилагане на
ОУП
Спазване изискванията на
чл. 4 от Наредбата за СО за
прилагане йерархичен ред
за
третиране
на
строителните отпадъци.
При обособяване на нови
терени
за
различна
производствено-складова
дейност да се вземат под
внимание
нормативните
изисквания
за
шум
за
разположените в близост
територии
с
нормиран
шумов режим.
Контрол при издаване на
разрешителни за строеж по
реда
на
ЗУТ
за
нови
предприятия/съоръжения,
класифицирани с висок или
нисък рисков потенциал или
за
предприятия/съоръжения,
при които е възможен ефект
на
доминото,
с
цел
гарантиране на безопасни
разстояния
от
тези
предприятия/съоръжения до
жилищни райони, обекти с
обществено
предназначение, зони за
отдих и рекреация, съседни
предприятия
и
обекти,
райони и строежи, които
могат да бъдат източник на
или да увеличат риска или
последствията от голяма
авария и да предизвикат
ефект на доминото, големи
транспортни
пътища
и
територии
с
особено
природозащитно
значение
или значение за околната
среда, защитени по силата
на
нормативен
или
административен акт
Контрол при планиране на
разположението
на
предприятия
и/или
съоръжения, за които е
нужно
издаване
на
разрешително
за
експлоатация
като
предприятие/съоръжение
класифицирано
като
предприятие/съоръжение с
висок рисков потенциал

За всички инвестиционни
предложения, свързани с

Наличие
на
депонирани
в
района
строителни
отпадъци
Очаквано
еквивалентно
ниво на шум в
dBA, достигащо
до
обекта
на
въздействие.

Община Трън

Брой
издадени
разрешителни за
строеж

Община Трън

Планирани
за
изграждане
предприятия
и/или
съоръжения, за
които е нужно
издаване на
разрешително за
експлоатация
като
предприятие/
съоръжение
с
висок
рисков
потенциал, брой
Бр. документи за
допустимост

Община Трън,
РИОСВ-Перник

Степен, в която
мерките са
предвидени в ОУП

Община Трън
РИОСВ-Перник

Община
възложители

Трън,
по
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Мерки, за наблюдение и контрол при прилагане на
ОУП
плана и засягащи водни
тела
в
териториалния
обхват на БД ЗБР/БД ДР да
бъдат
оценявани
за
допустимост спрямо ПУРБ и
ПУРН
в
рамките
на
процедурите по ОВОС/ЕО,
съгласно
действащото
екологично
законодателство.
Наблюдения,
контрол
и
оценка
на
здравното
състояние на населението.
Развитие и застрояване на
селищната
и
извънселищната
урбанизирана територия

Степен, в която
мерките са
предвидени в ОУП

смисъла
на
ЗООС,
РИОСВ-Перник,
БД
ЗБР, БД ДР

Показатели
Кинт
Плътност
на
застрояване
Озеленена площ
Макс.
етажност
Височина,
изграждане
на
компактна
индустриална
зона;
Замърсяване на
околната среда в
следствие
реализиране на
дейностите.

РЗИ Перник;
Община Трън

6.
При констатирани неблагоприятни последствия върху
околната
среда
да
се
предложат
и
предприемат
своевременни мерки за възможното им отстраняване.

Мярката
ще
бъде
изпълнявана
при
прилагането на ОУП.
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