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Ръководител колектив независими експерти, разработващи Доклад за екологична оценка: 
инж. Надежда Мурджева, тел. 0889 – 417 – 038 

 

 Информация за плана: 

Настоящият Доклад за екологична оценка разглежда предварителен проект на Общ устройствен 
план на община Бяла.  

 

 Информация за процедурата по екологична оценка: 

Процедурата по екологична оценка е стартирала с внесено в РИОСВ – Русе Планово задание 
за разработване на Общ устройствен план на Община Бяла. С писмо, изх. N АО-2733/10.06.2014 
г. компетентният орган уведомява възложителя, че проектът за ОУП на Община Бяла подлежи на 
задължителна екологична оценка.   

В хода на разработване на Общия устройствен план и процедурата по ЕО са извършени 
консултации по реда на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (ДВ 57/2004, изм. и доп. ДВ 3/2006, ДВ 29/2010). Консултациите са 
извършени по схема, разработена от Община Бяла и одобрена от компетентния орган – РИОСВ 
- Русе с писмо изх. № 2733/21.02.2016 г. 

Разпратени са писмени уведомления до експлоатационни предприятия и държавни институции, 
поставени са обяви на информационните  табла в кметствата на всички населени места и 
Община Бяла и е публикувана обява на сайта на Община Бяла. Копия от писмата, обратните 
разписки и становищата на уведомените заинтересовани страни са представени в 
приложение  към настоящия ДЕО. 

На основание чл. 19-а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми, е проведена консултация с компетентния орган РИОСВ-Русе по 
предложено задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка. Препоръките 
на експертите от РИОСВ-Русе са отразени в становище изх. № АО-2733/21.02.2017 г. и са взети 
под внимание при разработване на ДЕО. 

На основание чл. 19-а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми, е проведена консултация със специализирания компетентен орган 
РЗИ-Русе по разработено задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка и 
по-конкретно обхвата на оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 
човешкото здраве. Издадено е становище, изх. № 679/17.02.2017 г. 

На основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони е разработен и представен в РИОСВ – Русе 
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самостоятелен Доклад за оценка съвместимостта на ОУПО с предмета и целите на опазване 
в защитените зони. Извършена е оценка на качеството на представения ДОС от РИОСВ – Русе, 
като съгласно становище, изх. № АО-2733/28.04.2017 г.  представената информация е пълна, без 
пропуски и слабости и е дадена положителна оценка на качеството на ДОС. Докладът за ОС и 
становището на РИОСВ – Русе са представени в приложение..  

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за ОС, от страна на компетентния орган РИОСВ – Русе 
са проведени консултации с обществеността, като ДОС е публикуван на страницата на РИОСВ 
– Русе.  

Всички документи, становища и резултатите от проведените консултации са представени в 
приложение към настоящия Доклад за екологична оценка. 
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1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде планова основа за нейното 
дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически 
документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-
исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики. 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, 
икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на природните 
дадености, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнениетона следните 
специфични цели: 

 Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на 
обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.. 

 Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова 
основа и с инструментариума на устройственото планиране. 

 Баланс между частните и обществените интереси на територията на Общината, 
отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на 
обществения интерес. 

 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-
историческото наследство. 

 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и 
потенциални урбанистични процеси на територията от страна на  ръководството на 
Общината и административния апарат. 

 Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на общината 
с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на 
устройственото планиране. 

1.1. Основания за изготвяне на плана – акт за възлагане / разрешаване изготвянето на плана 

Разработването на ОУП е съгласно Планово задание за изработване на ОУП, одобрено с  
Решение № 118 по Протокол № 7/31.07.2014 г. на Общински съвет Бяла и във връзка със 
Споразумение за частично финансиране на изработването на ОУП. 

На основание чл.126 ал.4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се изработва в две фази, 
както следва: Първа фаза – Предварителен проект; Втора фаза – Окончателен проект. 
Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя от чл.18 и 
чл.19 на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

Общият устройствен план на община Бяла се разработва в съответствие с разпоредбите на чл.125 
и чл.126 от Закона за устройство на територията, както и чл.16, ал.1, чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба 
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

Съгласно чл. 105 от ЗУТ, ОУП на община Бяла следва да обхваща цялата територия на общината, 
включвайки общинския център и отделните населени места заедно с техните землища - гр. Бяла, 
с. Батин, с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна, с. 
Пейчиново, с. Пет кладенци, с.  Полско косово, с. Стърмен. Общата територия на общината е 
352.2 кв.км. 

1.2. Доказване необходимостта от реализиране на плана. 

Устройствените схеми и планове се явяват основен инструмент при провеждане на политики за 
постигане на устойчиво развитие.  

Основна роля на ОУП на общината е да осъществи подходяща връзка между стратегическите и 
плановите документи на високо ниво, довеждайки предвижданията им до възможност прилагане 
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върху отделните имоти. Липсата на ОУП ограничава възможността за развитие на територията 
като  единна структура. 

Изготвянето на ОУП ще даде възможност за завършеност на йерархичната структура в 
планирането за територията и възможност за постигане на устойчивост и предвидимост в 
развитието на общината. 

Настъпилите съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се 
развива нашата страна, нуждата да се осигурят равнопоставеност на отделнте субекти в 
икономическия живот, защита и баланс на интересите и собствеността на всички участници в 
устройствения процес, водят след себе си и до промяна на политиката за устройство на 
територията. Това и липсата на изготвени или актуални планове за развитие на територите на ниво 
ОУП, води до нуждата от изготвянето им. 

В националната система от планове и стратегически документи ОУП се явява междинно звено 
между  Общинския план за развитие (ОПР), Концепцията за пространствено развитие на община 
(КПРО) и отделните Подробни устройствено планове (ПУП), касаещи предназначението на всеки 
отделен имот. С ОУП се цели визуализирането и конкретизирането в териториално измерение на 
целите, политиките, мерките залегнали в стратегическите документи от по високо ниво, а именно 
ОПР и Областната стратегия за развитие (ОСР). Също така с ОУП се детайлизират 
териториалните насоки на развитие залегнали в пространствените схеми и концепции  - КПРО и 
Регионалнате схема за пространствено развитие на ниво област (РСПР). По този начин на 
нормативно ниво ОУП се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и 
Закона за устройство на територията (ЗУТ).   

С ОУП се дава пространствено измерение на предвижданията и на много други стратегически и 
планови документи за територията на общината – стратегии за развитие в областта на околната 
среда, управлението на отпадъците, туризма, икономиката и т.н. Визуализират се 
ограничителните режими върху територията, произтичащи от различни закони и подзаконови 
нормативи по отношение на опазването на историческото и културно наследство, горския и 
земеделски фонд, опазването на околната среда и възстановяването на нарушени територии и 
т.н.  

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) до 1 януари 2016 г. всички общини трябва да 
имат одобрени ОУП.  

В общините без общ устройствен план извън границите на урбанизираните зони няма да могат 
да се изпълняват частни инвестиционни проекти. Ще могат да се реализират само публични 
обекти и обекти от национално и регионално значение. (съгласно чл. 109 от ЗУТ). 

Освен за развитието на територията, общите устройствени планове са базата за подготовка на 
плановете на интегрирано градско развитие, на чиято основа се получава еврофинансиране 
през следващи програмни периоди. 

 

1.3.  Местоположение и територии, необходими за реализиране на плана. 

Съгласно чл. 105 от Закона за устройство на териториите ОУП биват 4 вида: 

- ОУП на община; 

- ОУП на части от община – група съседни населени места с техните землища; 

- ОУП на населено място – град заедно с неговото землище; 

- ОУП на селищно образувание с национално значение. 

С оглед на постигане на заложените цели и изискванията в нормативната уредба за планова 
обезпеченост на територията, устройственият план на община Бяла обхваща цялата територия на 
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общината, включвайки общинския център и отделните населени места заедно с техните землища 
– Общ устройствен план на община (ОУПО).   

ОУПО е разработен за землищата на гр. Бяла, с. Батин, с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. 
Дряновец, с. Копривец, с. Лом Черковна, с. Пейчиново, с. Пет кладенци, с.  Полско косово, с. 
Стърмен. 

 

1.4. Съдържание и основни цели на плана 

Основните задачи на плана са: 

 Определяне на общата структура на територията, местоположението, землищните 
граници на населените места и селищните образувания, отделните урбанизирани 
територии, земеделските и горски територии, природозащитните, с културно-
историческо значение, нарушени територии и със специално предназначение и др. 

 Определяне на устройствен режим  на отделните територии, правилата и 
ограниченията за ползването им, като се съблюдават на режимите, които са 
установени със специални закони.  

 Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със 
системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво;. 

 Усъвършенстване на пространствения модел на организация на системата на 
социалната инфраструктура  

 Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на предвидими 
природни бедствия регламентиране на превантивни мерки, методи за защита и начин 
на устройство на териториите. 

 Създаване на необходимите условия за използване на потенциала на териториите 
държавна и общинска публична собственост.   

 Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в урбанизираните и 
извън урбанизираните територии, чрез поддържане на  екологично равновесие и 
опазване на околната среда.  

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно 
историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на 
допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други 
ресурси. 

 Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни 
устройствени дейности. 

 

1.5. Основни устройствени елементи, зони и територии; 

В рамките за Общината, проектантският екип фокусира внимание върху следните зони: 

 РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР – ГРАД БЯЛА 

Път 1-5 или коридор №9, който осъществява трансгранична връзка Турция – Гърция –Свиленград – 
Русе - Букурещ, преминава през землището на гр. Бяла, преминава покрай село Пейчиново и 
излиза от територията на Общината. 

Във връзка с това, прилежащата територия има сериозен потенциал в областта на общественото 
обслужване, търговия и логистика. Проектантският колектив предлага развитие на  
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 нова смесена обслужващо - производствена зона на север и на юг от път 1-5, в участъка 
град Бяла – гара Бяла 

При избора на подходящо местоположение за развитие на обществено - обслужващи територии 
е взето под внимание вече създадената урбанизирана структура (производствени и складови 
терени, спортни терени) в югоизточната част на зоната (близо до гр. Бяла); улесненото 
прекарване на техническа инфраструктура, която вече е основно изградена между двете 
населени места; 

 разширение и нови територии за производствени дейности в района на гара Бяла 

Разглеждат се имоти на север от гара Бяла, непосредствено до производствена територия в 
границите на населеното място, както и територия източно от гара Бяла южно от път I-5. 

 възстановяване на жилищните функции в изключените с регулационните планове 
територии - в североизточната част на града; 

 разширение на терените около съществуващите животновъдни ферми и обособяването 
на животновъдни комплекси, в които да се затвори цикълът за производство на млечни и 
животински продукти; 

 разширение на гробищните паркове; 

 Развитие на района на лесопарк „Беленска гора“–зона за лесопарк и рекреационни 
дейности.   

 Развитие на територията покрай Моста на Колю Фичето – като исторически парк и 
обособяване на паркинг и информационен център. 

 РАЗВИТИЕ НА КРАЙСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Разширение на населените места се предвижда основно около гр. Бяла, с. Копривец и с. 
Стърмен. В останалите, територията на населените места не нараства с повече от 10%. 
Съобразно характерните и традиционни активности за териториите, ОУПО предлага: 

• възстановяване на жилищните функции в изключените с регулационните планове 
територии: 

o с. Копривец - присъединени съществуващи жилищни територии в южната част от 
населеното място и производствени територии (П-а и  Пп) в северна част; 

o с. Стърмен - 10 имота с НТП „Жилищни територии” в съседство със строителните 
граници и терен за спорт и атракции на запад; 

o с. Полско Косово – разширение на жилищни територии на юг и югозапад от 
населеното място и разширение натериторията за животновъдни ферми.  

• разширение на терените около съществуващите животновъдни ферми и обособяването 
на животновъдни комплекси, в които да се затвори цикълът за производство на млечни и 
животински продукти; 

• разширение на гробищните паркове; 

• разширяване на съществуващите или нови вилни зони: разширение на вилна зона при с. 
Бистренци и нова вилна зона източно от с. Пет кладенци – върху общински терен. 

• Разширение на обслужваща зона покрай път I-5 при с. Пейчиново. 

Най-общо предвижданията на ОУПО са увеличаване площта на урбанизираните и горските 
територии за сметка на намаляване площта на земеделски територии.  

В таблица 1.4.-1 е представен Баланс на териториите, показващ площта на съществуващите 
елементи и площта на елементите, след прилагане на ОУПО.  
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Таблица 1.4.-1 Баланс на територията 
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА БЯЛА 

          

  Наименование на териториалния елемент 
Съществуващи Проектни 

в ха в % в ха в % 

I  Урбанизирани територии 1622,25 4,77 1748,62 5,14 
 1  Жилищни функции 1447,20 4,25 1455,21 4,28 

1,1    малка височина и плътност 1438,44 4,23 1446,45 4,25 

1,2    средна височина и плътност 8,77 0,03 8,77 0,03 

 2 Общественообслужващи функции 12,38 0,04 23,82 0,07 

 3 Производствени дейности 138,15 0,41 186,02 0,55 

 4 Складови дейности 22,50 0,07 75,03 0,22 

 5 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 2,01 0,01 8,55 0,03 

II Озеленяване 30,31 0,09 35,84 0,11 
1 Горски парк 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Горски парк в защитена територия 0,00 0,00 6,62 0,02 

3 Озеленяване, паркове и градини 6,69 0,02 7,20 0,02 

4 Спорт и атракции 8,20 0,02 1,79 0,01 

5 Комунално обслужване и стопанство 15,42 0,05 20,24 0,06 

III  Земеделски територии, в т.ч.: 24152,13 70,97 23982,00 70,47 
1 Обработваеми земи - ниви 19487,93 57,27 19520,41 57,36 

2 Обработваеми земи - трайни насаждения 598,84 1,76 466,29 1,37 

3 Пасища, ливади, мери 2837,73 8,34 2793,13 8,21 

4 Необработваеми земи 1120,39 3,29 1118,61 3,29 

5  Животновъдни 50,99 0,15 54,43 0,16 

6 Стопански и  обслужващи 56,26 0,17 29,13 0,09 

IV Горски територии, в т.ч.: 7128,03 20,95 7160,59 21,04 
1 Иглолистни гори 104,10 0,31 104,10 0,31 

2 Друг вид гори 4592,76 13,50 4663,05 13,70 

3 Горски пасища, поляни, ливади 11,72 0,03 11,72 0,03 

4 Други горски земи 64,31 0,19 26,56 0,08 

5 Горскостопански и обслужващи площи 2147,47 6,31 2147,47 6,31 

6  Голини и непригодни 207,68 0,61 207,68 0,61 

VI Водни площи 764,37 2,25 756,49 2,22 
VII Транспорт и комуникации 303,05 0,89 314,90 0,93 
VIII Техническа инфраструктура 29,17 0,09 30,87 0,09 
IX Кариери, мини, продуктохранилища 1,52 0,00 1,52 0,00 
  ОБЩО: 34030,83 100,00 34030,83 100,00 
      

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ       
  

Вид територия 
Съществуващи Проектни 

 в ха в % в ха в % 
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1 Защитени територии, зони, забележителности* 5474,32 16,09 5474,32 16,09 
1.1. Защитени територии 3,51 0,01 3,51 0,01 

1.2. Защитени зони от Натура 2000 5470,81 16,08 5470,81 16,08 

1.3. За опазване на културното наследство 10,87 0,03 14,03 0,04 

2 С особена териториалноустройствена защита 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 За възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 25,78 0,08 
4 С активни и потенциални свлачища и срутища 4,86 0,01 0,00 0,00 
5 Други нарушени и специфични територии 25,78 0,08 25,78 0,08 
 ОБЩО (с отчитане на припокриването) 5504,96 16,18 5525,88 16,24 
  

* Сумата  на площите е с препокриване! 
    

 

С ОУПО на община Бяла се предвиждат следните устройствени територии с параметри и 
устройствени показатели, съгласно Таблица 1.4.-2. 

Таблица 1.4.-2 Устройствени зони 

 Видове зони Пл% Кинт Етажност 
Кк 

Озеленя
ване% 

   ЖИЛИЩНА ЗОНА     

Жм Жилищна малоетажна зона в градска среда и в 
селата  40% 1,5 3/10 40-60 

Жк-г 
Високоетажна жилищна зона с комплексено 
застрояване – съществуващи жилищни 
комплекси  

40% 3,0 8 40-60 

Жс 

Средноетажнажилищна зона със смесен 
характер на застрояване и възможнжсти за 
развитие на обществено-обслужващи 
дейности  

35% 1,5 5 30-50 

   ЦЕНТРАЛНА СМЕСЕНА ЗОНА %   м % 

Цсм Устройствена зона главен градски център, зона 
с обитаване и обслужващи дейности 80 3 4 20 

 ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО     

 Територии и обекти на КИН Допълнителен режим- в графичната част, 
СПН за НКН 

   ВИЛНА ЗОНА %    Ет/Кк оз% 

Ов Вилна зона в крайградски територии с 
частично постоянно обитаване 20% 0,04 2 50-80 

 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ     

Пп Предимно Производствени зони  40-80% 1.0-2.5  20-40 

Пс Зона за високо-технологични производства с 
предимно-производствен характер 40-50% 1.0-1.5  20-40 

 
СМЕСЕНИ ОБСЛУЖВАЩИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ЗОНИ %   Ет/Кк Оз% 

СОП Зона за обществено-обслужване и 
производствено-складови дейности  40-80% 1.5-3.0  20-40 

 УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, 
СПОРТ И АТРАКЦИИ     

Оз Озеленяване – паркове и градини – мин. 18 
м2/жител  1-2    

 Терени за Гробищен парк – 2,20 м2/жител      

Са Терени за Спорт и атракции – 6-8 м2/жител - - - Мин 20 

Ти Терени на техническата инфраструктура     

Т-сп Специални терени      

Т-нр Нарушени терени за рекултивация      
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ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ЗОНИ В ОУПО БЯЛА  

 Урбанизирани територии 

Зона за малкоетажно жилищно застрояване (Жм)  

В населените места – съществуващи територии за малкоетажно жилищно строителство. Извън 
тях – всички територии с жилищно предназначение, отдалечени от населени места или селищни 
образувания. 

Зона за малкоетажно жилищно застрояване – селищно разширение (Жм1) 

Всички територии със съществуващо жилищно предназначение в непосредствена близост до 
граница на населено място. В ОУПО попадат в строителните граници. Присъединяване на нови 
територии без съществуващо жилищно застрояване, но с възможности за такова.  

Зона за средноетажно жилищно застрояване (Жс) 

В населените места – Гара Бяла и гр. Бяла – съществуващи територии за средноетажно жилищно 
строителство. 

Смесена многофункционална зона (Смф) 

В населените места – централна зона за обществено обслужване, кметство, поща, училище и 
т.н. Извън населените места – съществуващи територии за обществено обслужване 

Зона за вилен отдих и туризъм (Ов) 

Съществуващи вилни зони. Нова около с. Пет Кладенци и с. Бистренци 

Терени за гробищен парк (Тгп) 

Всички съществуващи гробища и разширенията към тях 

 Производствени и складови територии 

Предимно производствена зона (Пп) 

Съществуващи производствени халета, големи имоти със специфично предназначение, 
потенциално шумово натоварване . В населените места – предприятия и цехове. 

Смесена обслужващо – производствена зона (Соп) 

Производствени зони – лека промишленост, дървопреработка, складови територии 

Зона за високотехнологично производство, бизнес център (П-т) 

В северозападната част на Гара Бяла. 

Производствена зона за добивна промишленост (П-д) 

Кариери и мини за добив на полезни изкопаеми. 

Производствена зона с допустими аграрни производства (П-а) 

Стопанските дворове на населените места и всички територии, в които производството е с такъв 
характер 

 Озеленяване и спорт 

Спорт и атракции (С-а) 

Съществуващи терени за спорт и атракции. Също – керамичната фабрика на запад от с. 
Бистренци 

Зона за рекултивация и възстановяване (Зрв) 

Нерегламентирани сметища и нарушени територии 

Лесопарк или горски парк (Оз1) 
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Лесопарк „Беленска гора” 

Защитна зеленина (Оз) 

Около замърсяващи производствени зони. Засега такива не се предвиждат.  

 Земеделски територии 

Животновъдни ферми (Жф) 

Разнообразни територии, най-вече съществуващи животновъдни ферми. На някои се предвижда 
разширение. Най-големите такива зони се намират около гара Бяла и с. Стърмен. 

Зона за интензивно земеделие (Зз) 

Между Гара Бяла и Бяла. Сравнително голяма нива от южната страна на пътя. 

Земеделски земи с допустима смяна на предназначението (Зсп) 

Територии със земеделско предназначение (нива, трайни насаждения, ливада) , които остават 
такива, но може да се променя тяхното предназначение през периода на действие на ОУПО със 
съответната процедура.  

 Други  

Територии за техническа инфраструктура (Ти) 

Съществуващи съоръжения и терени за техническа инфраструктура (ПСОВ, Подстанции и т.н.) 

Територии за транспортна инфраструктура, паркинги и крайпътни обекти (Тпк) 

Това са териториите в западната част на Гара Бяла. Съществуваща ЖП гара и територии към нея. 

 

1.6. Транспортно - комуникационна и инженерно - техническа  инфраструктура, предвидена с 
ОУПО 

 Развитие на пътната мрежа: 

Републиканска пътна мрежа 

За Агенция „Пътна инфраструктура” приоритетна цел е изграждането на автомагистрала „Русе 
– Велико Търново”. Предвижда се изграждане на нова автомагистрала с габарит Г29, която да 
бъде основна транзитна връзка, свързваща предвидения втори мост над река Дунав при гр. Русе 
и бъдещ участък от автомагистрала „Хемус”. С реализацията на проекта се цели освен 
изваждане на трафика от чертите на населените места и заобикаляне на опасния участък край 
гр. Бяла, но и облекчаване интензивността на движението по път І-5 „Русе – Бяла – Велико Търново”, 
което ще доведе до рязко намаляване на пътнотранспортните произшествия по съществуващия 
първокласен път. Проектът за АМ „Русе – Велико Търново” разделен на три участъка:  Участък № 1: 
„Русе - Бяла” от км 0+400 до км 40+357; Участък № 2: „Обход на гр. Бяла” от км 40+357 до км 76+200; 
Участък № 3: „Бяла – Велико Търново” от км 76+200 до км 133+500. 

Към настоящия момент е изготвен идеен проект в три варианта /червен, зелен и син/, като 
предстои избор на вариант от компетентните органи и продължаване на проекта в следваща 
фаза. В проекта за ОУПО Бяла са показани и трите варианта на АМ „Русе – Велико Търново” 
касаещи територията на общината. 

За съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа следва да се отделят средства за 
ремонт и рехабилитация на участъците, в които пътната настилка е в лошо състояние. Това се 
отнася в най-голяма степен за третокласните пътища ІІІ-501 и  ІІІ-5101. 

Общинска пътна мрежа 
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В „Общински план за развитие на община Бяла 2014-2020 г.” са предвидени следните   дейности, 
касаещи общинската пътна мрежа: 

- Ремонт на общински път Босилковци - гара Бяла (5 км); 

- Ремонт на общински път Босилковци – Пейчиново (4,4 км); 

- Ремонт на общински път Бистренци – Дряновец - Копривец (12 км); 

- Ремонт и рехабилитация на ІV- класен път Стърмен-Ботров (4,5 км); 

 Железопътен транспорт– състояние и развитие 

През територията на община Бяла преминава четвърта главна ж.п. линия „Русе – Горна Оряховица 
- Подкова”, която в този участък е единична и електрифицирана. Дължината на железопътната 
мрежа на територията на общината е 24.400 км. Техническото състояние на релсо – 
траверсовата скара е добро и гарантира заложените в графика за движение на влаковете 
скорости. На територията на общината са разположени следните експлоатационни пунктове: 
гара Бяла, гара Моруница, спирка Полско Косово, спирка Стърмен. Па трасето на ж.п. линията 
са разположени шест прелеза: км 72.481, км 74+482, км75+228 в междугарието Моруница – Бяла, 
км 76+696 в гара Бяла, км 82+701, км 84+397 в междугарието Бяла – Полски Тръмбеш.  

В „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2020 г.” не се 
предвижда да бъдат изпълнявани проекти за развитие на железопътната мрежа на територията 
на община Бяла. В ОУП няма предвиждания за нови ж.п. линии. 

 Водоснабдяване и канализация 

Водопроводната мрежа от водоизточниците до облекчителните резервоари е в сравнително 
добро техническо състояние и е изградена основно през 1982-1991 г.  

За територията на град Бяла е изпълнен проект за Интегрирано управление на водите на 
територията на гр.Бяла, област Русе. В рамките на проекта е изпълнена реконструкция на 
водопроводите по съвпадащите улични трасета в града с дължина от 16 711 м. 

За територията на общината канализационна мрежа има изградена само на територията на 
град Бяла и гара Бяла. Канализационната мрежа в гр. Бяла се състои от 10 броя главни профили 
и 136 второстепенни, като процентът на изграденост на главните профили е 90 %, а на 
второстепенните е над 70 %. 

В квартал гара Бяла процентът на изграденост на главните профили и довеждащия колектор е 100 
%, а на второстепенните над 30 %, като общата дължина е над 5 000 м. 

Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 24 000 м. Изпълнена е от 
бетонови тръби от ф 200 до ф 600 и елипсовидни профили 60/90 и 80/120. 

За територията на град Бяла е изпълнен проект за Интегрирано управление на водите на 
територията на гр.Бяла, област Русе. В рамките на проекта е изпълнена ГПСОВ за 14 100 ЕЖ на 
територията на гр. Бяла;  Довеждащ колектор с ПСТ от Гара Бяла до ПСОВ – 4 210 м; Довеждащ 
колектор от гр.Бяла до ПСОВ, пресичане на р.Беленска – 130 м;  Доизграждане на 
канализационната мрежа на гр.Бяла – 17 007 м. 

Събирането и отвеждането на отпадните води от обектите и жилищните сгради в останалите 
населени места на общината е към септични и изгребни ями съгл. чл. 87 от ЗУТ.   

Приоритетите на Общината във Водния сектор са насочени към доизграждане, подмяна и 
реконструкция на съществуваща водоснабдителна мрежа, за да се подобри качеството на 
водата и обслужването на населението, както и намаляването на загубите.  Само така ще се 
осъвремени   съществуващата  и осигури допълнително необходимата инфраструктура за 
новите урбанизирани територии. В Общински план за развитие на община Бяла и Програма за 
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реализация са предвидени следните дейности по мярка 2.1.2: Изграждане на нова и 
реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура:  

- Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Босилковци;  

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Копривец;  

- Реконструкция на водопроводната мрежа в Гара Бяла;  

- Саниране на съществуваща канализационна мрежа;  

- Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Бяла. 

Подмяната на водопроводите е основният проблем за водоснабдяването на населените места. 
И тук Общината следва да запази активната си роля при решаване на устройствени и 
инвестиционни задачи, касаещи водопроводната инфраструктура.  

Налага се изводът, че факторите  за проблемното водоснабдяване не са липсата на 
водоизточници или техният дебит, а високите загуби на вода в системата, което води до 
изключително негативни последици. Най-високата цел трябва да бъде намаляването на  загубите 
до нормативни нива, което може да се постигне чрез последователна и целенасочена подмяна 
на водопроводната мрежа с актуални тръби и диаметри. Освен това високата степен на течове 
от водоснабдителната система увеличава обема на подпочвените води и повишава риска от 
свлачища. 

С проекта за ОУП не се предлагат нови участъци от външната водопроводна мрежа. Новите 
проектни устройствени зони не налагат изграждане на такива.   

Населените места в общината (с изкл. На общинския център град Бяла) са с население под 2 000 
екв.жители, поради което изграждането на канализационни системи и пречиствателни станции 
следва да се реши след икононическа обосновка.  

 Енергийна система и електроразпределение 

Електроснабдяването на община Бяла и цялостното стопанисване на електро-
разпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго-Про Мрежи” АД.  

“Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява единното 
оперативно планиране, координиране и управление, осигурява експлоатацията, поддръжката и 
надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните 
мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и поддържа електропроводи високо напрежение 
на територията на община Бяла.  

Всички 11 населени места на територията на община Бяла са електрифицирани и нуждите на 
населението от електропотребление са задоволени.  

С проекта за ОУП не се предлагат нови участъци от външната електропреносна мрежа. Новите 
проектни устройствени зони не налагат изграждане на такива.   

 

1.7. Връзка на плана с други съотносими планове и програми; 

В националната система от планове и стратегически документи ОУП се явява междинно звено 
между  Общинския план за развитие (ОПР), Концепцията за пространствено развитие на община 
(КПРО) и отделните Подробни устройствено планове (ПУП), касаещи предназначението на всеки 
отделен имот. С ОУП се цели визуализирането и конкретизирането в териториално измерение на 
целите, политиките, мерките залегнали в стратегическите документи от по високо ниво, а именно 
ОПР и Областната стратегия за развитие (ОСР). Също така с ОУП се детайлизират 
териториалните насоки на развитие залегнали в пространствените схеми и концепции  - КПРО и 
Регионалнате схема за пространствено развитие на ниво област (РСПР). По този начин на 
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нормативно ниво ОУП се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и 
Закона за устройство на територията (ЗУТ).   

При разработването на ОУП на община Бяла са взети предвид и съществува връзка с други 
планове, програми и проекти, определящи развитието на Европейския съюз, страната, района 
за планиране (Северен централен район за планиране), обособен, съгласно Националната 
стратегия за регионално развитие( НССР ) 2012-2022 ( NUTS1 ниво 1), областта (NUTS3 ниво 3 – 
област Русе ) и общината –ниво LAU 2.  

Цели се прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат 
прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните общности. 

Важно предварително условие е да се съгласуват целите и задачите на ОУП с целите и задачите 
на Общинския план за развитие на общината за новия програмен период 2014-2020 г. и с 
предвидените насоки за развитие в Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-
2020. 

 Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за 
регионално развитие 2012-2022 г. 

ОУП на Община Бяла е част от общата система за стратегическо планиране и програмиране 
на регионалното развитие на област Русе, установена със законодателните разпоредби и в 
рамките на националната политика за регионално развитие. Необходимо е и постигане на 
хармонизация с Кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането на единен подход и стандарти на 
планиране и програмиране на развитието, взаимната обвързаност на стратегиите и плановете 
на различните териториални нива, използването на механизми за широко партньорство и 
координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на 
общи инструменти за финансово подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за 
реализация на целите на местното развитие. 

 Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на 
съответния район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

ОУП на община Бяла е в съответствие с Общинския план за развитие на Община Бяла, с който се 
гарантира връзката между регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на 
практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”. 

Отчетена е стратегическата рамка на ЕС 2014-2020 г., която определя приоритетите за 
финансиране през следващия програмен период. Ключовите думи, определящи основните 
принципи на работа и финансиране в следващия програмен период са концентрация, 
координация, коопериране, кохезия (4К). Концентрацията предполага по-малко, но по-прецизно 
формулирани приоритети в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни 
източници, иновациите и подобряването на конкурентоспособността на МСП в районите с 
подходящи условия и ресурси. По-добрата координация означава съответствие на регионалните 
политики и инструменти с националните и европейските. Друго измерение на координацията е 
съгласуването на финансовите политики с динамично променящите се световни, европейски и 
национални икономически условия. Постигането на целите на Европа 2020 се осъществява и чрез 
по-добро коопериране на регионите, чрез разпространяване на иновативни практики, а за 
районите в България - и чрез продължаваща работа за повишаване на институционалния, 
административния и експертния капацитет в областта на регионалното и пространственото 
развитие. Териториалната кохезия се основава на по-гъвкава политика и се фокусира върху 
устойчивото градско развитие, интегрирането на проекти и програми, на териториални, човешки, 
времеви, информационни и финансови ресурси. Най-значима роля за 
конкурентоспособността на регионите се отрежда на големите градове и на метрополиите, 
които са приети за основни полюси на растеж в Националната стратегия за регионално развитие 
2012-2022. 
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 Съответствие с Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. 

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и приоритетите за 
общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат стратегическите насоки за 
разработване и общинските планове за развитие, представени в Областната стратегия за 
развитие.  

Основната стратегическа цел на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г. е 
„интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия 
за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. 
Утвърждаване на област Русе като притегателен център за България в Дунавския регион и 
движеща сила в Северен Централен район на междурегионалното, транснационалното и 
трансгранично сътрудничество”. 

Дългосрочната политика на община Бяла играе ключова роля за устойчивото развитие 
посредством постигане на баланс между различните аспекти на развитието (икономически, 
социален, екологичен и териториален). 

Акцентира се върху развитието и експонирането на основните фактори за растеж и 
сравнителните предимства на общината - суровинна и кадрова обезпеченост на 
структуроопределящите производства, човешки капитал, богато културно–историческо 
наследство и качествена природна среда. 

 Съответствие с Общински план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г. 

Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г. определя следната Визия 
„Община Бяла – утвърден промишлен и транспортно - логистичен център в Северна България, 
привлекателен за инвестиции с плодородна земя, съхранено природно и културно богатство и 
развит интегриран туризъм.” 

Формулираната визия се основава на: необходимостта от акцентиране върху традициите на 
общината;  присъствието на хората във визията;  желанието на хората за развита местна 
икономика, осигуряваща добро заплащане и възможности за реализация на образованите 
млади хора;  важността на доброто управление за осъществяването на развитието на 
общинският център и останалите селища. 

Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските процеси и да 
даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Бяла да 
възстанови икономическата си жизнеспособност и заеме полагаемото си място в област Русе, 
да навакса значимото изоставане и индустриалния упадък и създаде конкурентни предимства от 
потенциала си. 

Главната цел на Плана за развитие на община Бяла за периода 2014 – 2020 г.: 

«Устойчиво местно развитие с икономически растеж и заетост, основани на потенциала и 
ресурсите на общината, подобряване на техническата инфраструктура и преодоляване на 
демографската криза и бедността.» 

Общата цел за развитие в периода 2014 – 2020 г. е утвърждаване на облика и привлекателността 
на община Бяла за живот с повишен стандарт, изградени местни конкурентни предимства, 
повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и изградена среда в града и 
селата. Необходимо е целенасочено отваряне на пазара за стоки и услуги, като се използват 
възможностите за логистика и предимствата на гео-стратегическото положение на община Бяла 
в близост до главни пътни артерии. 

С оглед на поставената обща цел Общинския план за развитие на Община Бяла за периода 2014-
2020 г. поставя три основни  стратегически цели и четири приоритета: 
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Стратегическа цел 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на 
ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността, туризма и 
съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите; 

Стратегическа цел 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 
състоянието на техническата и социална инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и 
опазване на природното богатство и културно-историческо наследство; 

Стратегическа цел  3: Повишаване и развитие на човешките ресурси, подобряване качеството и 
стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване. 

Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели ще бъде 
насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: 

• Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж  

• привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. 

• Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между 
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, 
запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото 
наследство. 

• Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със 
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите 
училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за 
живот и работа в общината. 

На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането на 
специфични цели в различни сфери на развитието на общината. 

Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупност от мерки и дейности, които ще бъдат 
обобщени в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. под формата на приоритетни 
проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и 
възможностите на Общината. 

Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на предприемачеството и 
инвестициите с приоритети промишленост, селско стопанство, логистика и туризъм. 

Общият устройствен план на община Бяла създава планова основа за изпълнение на 
предвидените мерки, от които по-съществени са: 

Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите; 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на местното предприемачество 

2. Създаване на къщи за гости и места за настаняване 

3. Изграждане на логистични центрове 

С ОУП са разгледани и предложени територии, подходящи за обособяване на устройствени зони 
за – вили и рекреация – в землището на с. Пет Кладенци и с. Бистренци. С предложените 
територии за устройване на смесена обществено-обслужваща зона – покрай пътя Бяла-гара 
Бяла ще се създаде възможност за реализиране на логистични центрове. 

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство; 

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството  

Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти. 

С ОУП са предвидени територии за разширение на съществуващите животновъдни обекти на 
територията на общината. Такива зони са предвидени в землищата на селата Пейчиново, Полско 
Косово, Стърмен, Пет Кладенци, Бистренци, Копривец и в землището на град Бяла и гара Бяла. С 
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ОУП са урегулирани съществуващите животновъдни обекти, като по този начин се създава 
планова основа за развитие на животновъдните стопанства. 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 
популяризиране и развитие на културното и природно наследство. 

Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически 
атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;  

- Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в общината 
включена в общинска концепция за пространствено развитие;  

- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 
подобряване на транспортния достъп;  

- Изграждане на екопътеки и велоалеи. 

С ОУП е предвидена територия за обособяване на исторически парк, паркинг зона и 
информационен център в района на Моста на Колю Фичето. Това ще създаде планова основа 
за развитие на туристическата инфраструктура, подобряване достъпа и социализирането на 
културно историческото наследство. 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 
околната среда и природното богатство. 

Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и 
подобряване качествата на средата 

Мярка 2.1.1: Ремонт и поддръжка на републикански, общински пътища и улични мрежи  

- Ремонт на общински път Босилковци - гара Бяла (10 км);  

- Ремонт на общински път Босилковци – Пейчиново (4,4 км);  

- Ремонт на общински път Бистренци-Дряновец-Копривец (12 км);  

- Ремонт и рехабилитация на ІV-класен път Стърмен-Ботров (4,5 км);  

- Ремонт и поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа на територията на община 
Бяла;  

- Рехабилитация на част от уличната мрежа в град Бяла;  

- Ремонт и поддръжка на улична мрежа в селата Полско Косово, Копривец, Дряновец и 
Босилковци. 

В ОУП е проучено и анализирано състоянието на транспортната инфраструктура на общината, 
като с плана се създава възможност за изпълнение на дейностите по мярката. 

Мярка 2.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура  

- Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I;  

- Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Босилковци;  

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Копривец;  

- Реконструкция на водопроводната мрежа в Гара Бяла;  

- Саниране на съществуваща канализационна мрежа;  

- Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Бяла. 
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В ОУП е проучено и анализирано състоянието на техническата инфраструктура на общината, 
като с плана се създава възможност за изпълнение на дейностите по мярката. 

Мярка 2.1.3: Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и аварии  

- Брегоукрепване и корекция на речните корита на реките Янтра, Беленска и Шипа. 

В ОУП е проучено и анализирано разположението на урбанизираните територии спрямо плана 
за управление на риска от наводнения. Не са предвидени конкретни устройствени зони за 
осъществяване на дейностите по брегоукрепване, но са заложени мерки за реализирането им.  

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, образователни, 
здравни, социални и културни услуги.  

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности  

Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на културното 
наследство  

- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-историческото 
наследство;  

- Реставрация, консервация и експониране на Моста на Колю Фичето на р. Янтра, изграждане на 
прилежаща инфраструктура около моста и обновяване на музей „Освободителна война”  

С ОУП се създава планова основа за реализация на предвидените дейности по тази мярка. 
Планирана територия за обособяване на исторически парк, паркинг зона и информационен 
център в района на Моста на Колю Фичето. Това ще създаде планова основа за развитие на 
туристическата инфраструктура, подобряване достъпа и социализирането на културно 
историческото наследство. 

Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции  

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда. 

С ОУП се създава планова основа за реализация на предвидените дейности по тази мярка. 
Планирана територия за обособяване на исторически парк, паркинг зона и информационен 
център в района на Моста на Колю Фичето. Това ще създаде планова основа за развитие на 
туристическата инфраструктура, подобряване достъпа и социализирането на културно 
историческото наследство. 

С плана се предлага стратегия за “ускорен и устойчив растеж”, което ще позволи на общината 
и града  да бъде конкурентоспособен на европейските градове от подобен ранг. За целта трябва 
да се инвестира в човешките ресурси, инфраструктура, нови технологии, материални активи и 
оборудване и пр. 

В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана на община Бяла които 
ще повлияят върху икономическото развитие и подсистема “Труд”, включват изграждането на 
подходяща бизнес среда; подобряване качеството на човешките ресурси; развитие на 
изследователска дейност, технологично и иновационно развитие на общината; доизграждане и 
модернизиране на техническата и социалната инфраструктура и т.н.  

С проекта за ОУП са планирани подходящи територии за развитие на бизнес инфраструктура. 
Северно от гара Бяла е планирано разпирение на територията за произовдствени дейности. 

С проекта за ОУП се осигурява устойчиво развитие на общината в съответствие с природните 
дадености, културно – историческото наследство и с отчитане на приоритета на общината за 
развитие на туризма. 

С проекта за ОУП се планират територии и инфраструктура, обслужваща културния туризъм. 

В проекта за ОУП покрай пътя Бяла – гара Бяла и в района на с. Пейчиново като територия с развита 
транспортна инфраструктура, са планирани подходящи територии за обществено-обслужващи 
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и производствени дейности. С ОУП са предвидени и подходящи мерки за подобряванена 
жизнената среда в малките населени места, в т.ч. Лесопарк „Беленсиа гора“, вилни зони и др. 

 Съответствие с Програма за управление на дейностите с отпадъци на територията на 
община Бяла за периода 2014-2020 г. 

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 
отпадъците на община Бяла, обл. Русе за периода 2015‐2020 г. са направените изводи от анализа 
на състоянието за управление на отпадъците на територията на общината, препоръките и SWOT 
анализът, както и целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 
използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на 
отпадъците 2014‐2020 г. В съответствие с това са идентифицирани генерална и четири 
стратегически цели на общинската програма. 

Генералната дългосрочна цел е: Ефективно използване на отпадъците като ресурси и 
намаляване на генерирането и на депонирането им. 

Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за 
изпълнението на генералната стратегическа цел, са: 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 
намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им; 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 
среда; 

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците. 

Тези цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014‐2020 г. 

Прилагането на ОУП Бяла ще допринесе косвено за постигане на: 

- Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия 
и картон, метали , пластмаса и стъкло към подпрограма Разделно събиране и 
рециклиране на отпадъци от хартия и картон, пластамаса, метали и стъкло 

Регулирането на зони за производствени и складови дейности с ОУП Бяла ще улесни 
изпълнението на заложените мерки/дейности към оперативната цел, а именно – осигуряването 
на площадка за предаване на разделно събрани битови отпадъци, вкл. НУБА, ИУЕЕО и др. 
отпадъци от домакинства, попадащи в обхвата на чл. 38 , ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, улесняване на котрола от страна на общината към пунктовете за вторични суровини. 

- Оперативна цел: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци, в 
т.ч. биоотпадъците към подпрограма „Разделно събиране и достигане на целите и 
изискванията за битовите биоразградими и за биоотпадъците“ 

В ОУП Бяла са отразени имотите, избрани за реализация на РД-Бяла, в т.ч. за разполагане на 
предвидената в подпрограмата мярка за изпълнение на ппроект за инсталация за компостиране 
(съгласно ДОВОС за РД-Бяла инсталацията се разполага в избраната площадка към депото). 

- Оперативна цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
строителни отпадъци от строителните дейности на община Бяла, обл. Русе към 
Подпрограма за изпълнение на изискванията за строителните отпадъци и отпадъците 
от разрушаване на сгради 

Регулирането на зони за производствени и складови дейности с ОУП Бяла ще улесни 
изпълнението на заложените мерки/дейности към оперативната цел, а именно – осигуряването 
на временна  площадка за предаване на разделно събрани строителни отпадъци от малки 
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ремонтни дейности до определени количества. При изборът за местоположение на планираната 
временна площадка тя следва да бъде разположена в в зона за Пп с оглед предотвратяване на 
риска за човешкото здраве от съхранение на отпадъците. 

- Оперативна цел: Остатъчните битови отпадъци се обезвреждат съобразно 
нормативните изисквания през целия период на Програмата към Подпрограма за 
управление и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 

ОУП Бяла регулира основа за изпълнение на дейностите/мерките, заложени към тази оперативна 
цел, а именно: 

- Осигуряване на площадка за предаване и временно съхраняване на опасни битови 
отпадъци; 

- Реализация на проекта за рекултивация на старото общинско депо /отразено в ОУП 
като площ за закриване и рекултивация/. 

Постигането на гореописаните оперативните цели, заложените в подпрограмите към 
Програмата за дейностите с отпадъци на община Бяла допринася за постигането на 
Стратегически цели 2 и 3 от Програмата. 

Община Бяла е осигурена с планове на ниво ПУП, за всички урбанизирани територии, но като 
цяло те са доста остарели. За общината няма влезли в сила кадастрални и специализирани 
карти, съдържащи основните данни за границите, собствеността и предназначението на 
недвижимите имоти, както и  за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, 
топографски и други данни за цялата територия в дигитален формат, подлежащ на обработка и 
визуализация от съвременна географска информационна система (ГИС).  

Изготвените до този момент частични изменения на ПУП и плановете за застрояване на имоти 
извън строителните граници, са правени без да се отчитат всички аспекти на територията и 
връзките на по високо ниво, и без да се съблюдава устойчивост в развитието на общината и 
обитателите и. 

Обобщено може да се каже, че както за цяла България и за община Бяла, основни проблеми в 
устройственото планиране са липсата на планова осигуреност и на завършена единна ГИС за 
територията.  

Принципно до настоящия момент ОПР е давал необходимите общи насоки за развитие, но 
основен проблем до сега е липсата на териториално измерение на предвижданията му. С 
изготвянето на  заложените в последните изменения на ЗРР КПРО, се очаква да се запълни липсата 
на пространственото измерение на целите заложени в ОПР, но тези насоки на развитие няма да 
имат конкретен териториален израз на ниво устройствени зони.  

Основна роля на ОУП на общината е да осъществи подходяща връзка между стратегическите и 
плановите документи на високо ниво, довеждайки предвижданията им до възможност прилагане 
върху отделните имоти. Липсата на ОУП ограничава възможността за развитие на територията 
като  единна структура. 

Изготвянето на ОУП ще даде възможност за завършеност на йерархичната структура в 
планирането за територията и възможност за постигане на устойчивост и предвидимост в 
развитието на общината. 

 Съответствие с Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на РБългария за периода 2011-2020 г. 

От разпределението за отделните области на количествата отпадъци от строителството и 
разрушаването, които се очаква да бъдат доставени на площадки от източници в бита в 
Националния стратегически план са определени 28 региона, в които са налице достатъчно 
количества за разполагане на стационарна площадка за приемане на ОСР. Разпределението 
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на количествата ОСР, които се очаква да бъдат доставени на площадки за отделните региони е 
представено в Таблица 6 към плана. 

Община Бяла попада в регион Русе съгласно действащия Национален план. За регион Русе е 
предвидена една площадка с инсталация за рециклиране с капацитет 60 000 т/год. 

Инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци за региона е официално открита през 
2014 година. Постоянната площадка, на която е разположена инсталацията, е с площ от 22 дка, в 
местността „Под Ормана“, в землището на гр. Русе. 

Действащата инсталация е с капацитет до 120 т/час или над 60 000 т/год. 

Съгласно разработени сценарии за изграждане на система за третиране на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на РБългария са заложени три типа площадки: 

• постоянни площадки за разполагане на стационарни или мобилни инсталации – те ще са 
локализирани до големи населени места или населени места, които в дългосрочен период 
гарантират образуване на количество ОСР, което запълва годишния капацитет на инсталацията 
над 66%; 

• постоянни площадки до средно големи населени места – на тези площадки ще се извършва 
временно съхраняване на отпадъци за определен период (напр. 6 месеца) докато се събере 
достатъчно количество, което е икономически ефективно за преработване с мобилна 
инсталация  

• временни площадки за мобилни инсталации – те ще се разполагат до големи генератори, 
които образуват еднократно ОСР в количество, което е икономически ефективно за 
преработване с мобилна инсталация 

Изборът на тип площадка съгласно Националния план е според броят жители (големина на 
населеното място) и/или наличието на индустриални или инфраструктурни обекти, които е 
възможно да генерират големи количества строителни отпадъци еднократно. 

Град Бяла, като общински център, се класифицира като малко населено място (с брой жители 
под 20 000 жит.).  

От таблично представените индикатори за трите разгледани сценария се оказва, че за 
територията на община Бяла е приложимо определянето на временни площадки за приемане и 
съхранение в близост до големи инфраструктурни или индустриални обекти с потенциал за 
еднократно образуване на големи количества строителни отпадъци. 

С ОУП се урегулират зони за производствени и складови дейности, които са подходящи за 
разполагането на подобни временни площадки за СО. Съобразяването на зоните Пп с най-
близко разположените жилищни квартали на населените места и преобладаващата посока на 
вятъра за района, намалява значително риска за дискомфорт за населението и запрашаване на 
атмосферния въздух в резултат от дейностите по съхраняване на СО на площадките.  

Кметът на общината, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУО, организира управлението на строителните 
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата, приета 
от общинския съвет, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови и строителни отпадъци. 

В частност, съгласно ал. 3 на чл. 19 от ЗУО, кметът на общината отговаря за:  

- организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 
община.  

- 1) Планира, организира и контролира цялата дейност по управлението на битовите и 
строителните отпадъци образувани на територията обшината, съобразени с изискванията на 
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Закона за управление на отпадъците инаредбата, приета от общинския съвет, с която се 
определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци.  

- 2) Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на 
отпадъците.  

- 3) В изпълнение на правомощията си по чл. 19, ал. 1 по отношение на строителните 
отпадъци, кметът на общината отговаря за: 

-  a. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.  

- b. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на нерегламентирани замърсявания и организиране почистването им, когато 
замърсяванията са върху общински имоти и издаване предписания за почистване на замърсени 
с отпадъци терени, когато същите са частна собственост; c. почистването на отпадъци от 
общинските пътища в съответствие с чл.12. от ЗУО;  

- d. провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с 
широко обществено участие; e. осигуряването на информация на обществеността относно 
прилагането на разпоредбите на общинската наредба чрез интернет страницата на общината, 
както и по друг подходящ начин. 

Кметът на съответната община, на чиято територия се реализира проектът или оправомощено от 
него длъжностно лице, одобрява ПУСО за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен 
проект (чл. 11, ал. 4, т.2. от ЗУО).  

• Одобряване на ПУСО 

• Контролира Изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. 

 

1.8. Връзка на плана с други подробни устройствени планове и инвестиционни предложения 

Съгласно публично достъпна информация от сайта на РИОСВ – Русе, на територията на община 
Бяла и в обхвата на настоящия ОУП са одобрени следните инвестиционни предложения, планове 
и програми: 

Наименование на ИП/ Програма/ 
План Местоположение 

Документ на 
РИОСВ - 

Русе 
Възложител 

Промяна на начина на трайно 
ползване на имоти или части от имоти - 
публична общинска собственост с НТП 
- "пасище мера" и "пасище с храсти" 
за други земеделски нужди 

С. Босилковци ПИ 000078, 
000089, 000150, 000154, 
000196, 000197, 000201, 
000333, 000334, 000336, 
000357, 125001, 125002; 

С. Пейчиново, ПИ000004, 
000077, 000240, 000241, 
000242, 000243 

С. Стърмен, ПИ 000082 

С. Пет кладенци, ПИ 
000073, 000107 

РУ-42-ПР/2017 Община Бяла 

Ремонт на съществуваща сграда - 
свинарник и закупуване на оборудване 
за фуражна кухня към него 

Гр. Бяла, ПИ 000689 РУ-26-ПР/2017 ЗП М. Рефедов 
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Наименование на ИП/ Програма/ 
План Местоположение 

Документ на 
РИОСВ - 

Русе 
Възложител 

Създаване на трайни насаждения от 
лешници, отглеждани по интегриран 
способ и иновативна технология за 
уплътняване на площи 

Гр. Бяла, ПИ 000852; 

С. Ботров, ПИ 021006 
РУ-88-ПР/2016 

СИП 2000 
ОООД 

Изграждане на сондажен кладенец за 
обезпечаване с вода на риболюпилня 
и заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект - яз. Баниска  

имот с номер 001021 в 
землището на с. 
Копривец, общ. Бяла  

РУ-90-ПР/2016 
Бяла Фиш 

ЕООД   
203719362 

Изграждане на садково стопанство за 
култивиране на есетрови видове в 
язовир „Баниска" 

имот с номер 001022 в 
землището на с. 
Копривец, общ. Бяла  

РУ-22-ПР/2016 
Бяла Фиш 

ЕООД 
203719362 

Разработване на Подробен 
устройствен план - Изменение на план 
за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ II и УПИ 
III, кв. 35 - гара Бяла и Подробен 
устройствен план - изменение на 
плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за 
същите имоти - Изграждане на 
църковен храм, паркинг и 
обслужваща сграда 

УПИ II и УПИ III, кв. 35, гара 
Бяла, гр. Бяла 

РУ-64-ПР/2016 Община Бяла 

Водовземане от подземни води чрез 
ново съоръжение за подземни води, 
предназначено за водовземане 

ПИ № 2212 (идентичен с 
УПИ I-2212) гр. Бяла 

№ РУ-38-ПР-
2015 

ФЕШКО ФЕШЪН 
СЪРВИС 
КОМПАНИЯ 
ООД 

Изработване на Подробен устройствен 
план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за 
промяна предназначението на част от 
имот с № 000597 в землището на гр. 
Бяла с площ 20 дка и работен 
устройствен план за разширение на 
Гробищен парк 

Гр. Бяла, ПИ 000597 РУ-82-ПР/2014 Община Бяла 

Обособяване на площадка за 
извършване на дейности по третиране 
на отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), негодни за 
употреба батерии и акумулатори 
(НУБА) и на излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС) 

Гр. Бяла, УПИ III-2789, кв. 162 РУ-77-ПР/2014 Класик 88 ЕООД 

Реконструкция и преустройство на 
съществуващо ЖП разтоварище за 
мазут и светли горива, находящо се в 
имот с номер 000711 в землището на 
гр. Бяла, в разтоварище за пропан-
бутан; изграждане на подземно 
хранилище за пропан-бутан с обем 
770 куб.м. в имот с номер 000712 в 
землището на гр. Бяла; реконструкция 
на съществуващи технологични 

Гр. Бяла, гара Бяла 

ПИ 000711, УПИ XXI-148, кв. 
44 

РУ-45-ПР/2014 
Булмаркет ДМ 
ООД 
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Наименование на ИП/ Програма/ 
План Местоположение 

Документ на 
РИОСВ - 

Русе 
Възложител 

тръбопроводи и монтаж на 
тръбопроводи върху съществуваща 
естакада - от имот с номер 000711 до 
УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния 
план на Гара Бяла, град Бяла и 
изграждане на два броя автоналивни 
устройства за пропан-бутан, монтаж 
на автокантар и резервоар за пропан-
бутан с обем 87 куб.м. в УПИ ХХІ-148, кв. 
44 по регулационния план на Гара Бяла, 
град Бяла 

Разширяване на дейността на 
съществуваща площадка за събиране 
и временно съхраняване до 
предаване за последващо 
оползотворяване и/или обезвреждане 
на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, както 
и неопасни отпадъци като хартия, 
пластмаса, стъкло, излезли от 
употреба гуми и др. 

УПИ I-168, кв. 7 по 
регулационния план на 
гара Бяла 

РУ-75-ПР/2013 
Вторични 
Метали Русе 
ЕООД  

Залесяване на обща площ от 21 дка - 
част от имоти 001029 и 001041 в 
землището на село Копривец, 
община Бяла 

село Копривец, община 
Бяла, местността „Гюнето”   

РУ-18-ПР/2013 ЕЛ ЕООД  

Изграждане на хале със застроена 
площ 1000 кв. м. за отглеждане на 
птици - патици 

ПИ № 001220 в землището 
на с. Копривец, община 
Бяла 

РУ-95-ПР/2012 
„Канарекс" 
ООД 

Подготовка на проект за подобряване 
и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в град Бяла, 
област Русе 

регулационните граници 
на гр. Бяла и ПИ № 000631 в 
землището на гр. Бяла 

РУ-38-ПР/2012 Община Бяла 

Събирателен център за овце и ферма 
за отглеждане на ДРД с общ 
капацитет 500 бр. животни, ЗП - 800 
кв.м. 

ПИ № 144010 в землището 
на с. Полско Косово, 
община Бяла 

РУ-9-ПР/2012 „Теккале" ООД 

Планове и програми    

Програма за управление на 
дейностите по отпадъците на община 
Бяла за периода 2015-2020 г. 

Община Бяла РУ-2-ЕО/2016 Община Бяла 

От описаните инвестиционни предложения и планове – общо 15, най-много 3 са дейности за 
планиране и изграждане на водоснабдителна инфраструктура и хидромелиоративни 
съоръжения. Тази група предвижда дейности, каквито не би могло да се кумулират по вид на 
въздействията с предвиждания на настоящия ОУП. Две инвестиционни предложения предвиждат 
дейности за рибовъдство в съществуващи водни обекти. С ОУП всички водни обекти се устройват 
като такива без промяна. 

Две инвестиционни предложения се отнасят до залесяване или създаване на трайни насаждания, 
а едно за промяна в начина на ползване на пасища и мери в земи за земеделски нужди. 
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Четири ИП се отнасят за строителство на сгради – животновъдни ферми и църковен храм, а едно 
за изграждане на складова база за горива.   

Има одобрено инвестиционно предложение за разширение на гробищен парк на гр. Бяла и две 
инвестиционни предложения за изграждане или разширение на площадки за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци.  

На етап уведомление (не е одорено в момента) е инвестиционно предложение за 
Строителството на автомагистрала Велико Търново – Русе. 

В предварителния проект са отпразени трасетата и техните варианти и новите предвиждания на 
ОУП не са в конфликт с тях. Като важен фактор е отчетено местоположението на червения и 
зеления вариант на трасето на магистрала Велико Търново – Русе, които преминават западно от 
гара Бяла и създават потенциал за развитие на територията.  
Основната част от описаните инвестиционни предложения/планове/програми касаят 
урбанизирани територии.  

Съгласно чл. 103а от ЗУТ, в проекта за ОУП са съобразени предвижданията на заварените 
подробни устройствени планове. Всички приети и влезли в сила ПУП-ПЗ до приемането на ОУП 
запазват действието си. 

 

1.9. Етапи на реализиране на плана. 

Времевият диапазон за действие на ОУП, регламентиран в Наредба №8 е 15-20 години.  

При определяне на времевия хоризонт на действие на плана следва да се има предвид 
времетраенето на плановите периоди за развитие възприети от ЕС, а именно седем години.  

Имайки предвид необходимостта от стабилност на предвижданията на плана във време на 
действие на поне два планови периода и необходимото технологично време за изготвяне на 
настоящият и последващият ОУП следва да се приеме хоризонт на действие от 20 години. 

Този времеви хоризонт не изключва възможността от изменения на бъдещия план при промяна на 
параметрите на средата във времето. 

 

 

Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Бяла е 2025-та година. 
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2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

 

2.1. Текущо състояние на околната среда:  

Община Бяла се намира в Северна България и е разположена в най-южната част на област Русе 
по долното течение на река Янтра. От географска гледна точка Бяла заема особено 

стратегическо място. Тя е важен 
комуникационен и транспортен 
център на границата на три 
области – Русе, Търговище и 
Велико Търново.  

 В административно отношение 
общината е част от област Русе, а 
за целите на регионалното 
развитие тя е включена в обхвата на 
Северния централен планов 
район. Общинският център - гр. 
Бяла отстои на 46 км. югозападно 
от областния център – гр. Русе. 

На територията на общината са 
разположени 11 населени  места. 

 В приложената таблица са 
представени данни за тяхната 
територия, население и  
категоризация  

 

Табл. 2: Населени места по категории в община Бяла 
ЕКАТТЕ Населено място Площ на 

землището– кв.м. 

Население – 

брой 2015 г. 

Категория 

07603 гр. Бяла 86,862 7831 3 

04162 с. Бистренци 23,012 302 7 

05743 с. Босилковци 32,825 556 7 

05877 с. Ботров 16,470 307 7 

23916 с. Дряновец 27,488 661 7 

38529 с. Копривец 41,907 735 5 

05133 с. Лом Черковна 29,224 398 7 

55720 с. Пейчиново 22,178 238 7 

55988 с. Пет кладенци 14,149 52 8 

57368 с. Полко Косово 42,314 1174 5 

70130 с. Стърмен 15,603 238 7 

Източник: МРРБ, Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г. 

Териториятана общината е слабо урбанизирана. С най-голям дял са земеделските територии – 
24 152 ха, от които 22 924 ха обработваема площ, следват горските– 7 128 ха. Урбанизираните 
територии са 1 622 ха, което е 4.77 % от общата площ на общината. 
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Водните течения и водни площи имат относителен дял 2.25 %, а териториите за транспорт и 
инфраструктура 0,89%. За добив на полезни изкопаеми се използват 15.2 дка. 

През 2015 г. жителите на община Бяла са 12 492 души, от които в град Бяла живеят 7 831 души или 
около 63% от населението на общината.  

 
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2015 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

(Брой) 

Области 
Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 
страната 7 153 784 3 477 177 3 676 607 5 227 182 2 519 346 2 707 836 1 926 602 957 831 968 771 
Русе 225 674 110 278 115 396 174 653 85 111 89 542 51 021 25 167 25 854 
Бяла 12 492 6 160 6 332 7 831 3 841 3 990 4 661 2 319 2 342 

Източник: НСИ 

 Промишленост: 

Секторът на индустрията (промишлеността) е представен от предприятия работещи в сферата 
на преработващата промишленост. Промишлеността е съсредоточена около гарата. По-
големи, утвърдени на пазара и осигуряващи заетост на голяма част от населението на общината 
са следните фирми и дружества: 

Машиностроене: 

• “МОДУЛ” АД , гр.Бяла. Производител на редуктори, мотор-редуктори, съединители,  
резервни части- зъбни колела, червяци и червячни колела; 

• “Унион Кехлибар” ООД, с. Копривец. Производство на пакетиращи машини и 
опаковъчна техника за нуждите на хранително-вкусовата промишленост.  

Химическа промишленост: 

• “ГАМА” ООД, гр. Бяла. Водещ производител за северна България на технически каучукови 
изделия и сурови смеси за тях. Фирмата произвежда изделия в областта на : 
машиностроене, корабостроене,  хранително- вкусова, селско стопанство, енергетика; 

• “Химпрес” ЕТ, гр. Бяла.  Преработка на каучук и производство на технически каучукови 
изделия; 

• “Белситемс” ООД, гр. Бяла.  Фирмата е специализирана в изработката на едро - 
габаритни изделия PVC промазан брезент. Основни продукти са покривала за товарни 
и лекотоварни автомобили, тенти и сенници, технологични ръкави и транспортни ленти;  

• ЕТ "Ценко - Цветан Шишманов", гр. Бяла. Бившето ДЗС. Производство на каучукови смеси 
и изделия.  

• “Б – Контакт”, ООД, гр. Бяла . Производство на хлорсъдържащи продукти – хлорна вар, 
белина и др.  

На територията на бившия химически завод “Лактекс”, кв.”Гара Бяла” са обособени: 

• “ЕКОН-91” ООД,  гр. Бяла. Производство на матраци и възглавници от пенолатекс; 

• “ПРОТЕКС ООД”,  гр. Бяла.  Производител на широка гама изделия от каучук, потопателни 
латексови изделия; 
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• Харъб ЕООД, гр. Бяла.  Производство и търговия с каучукови смеси.  

Лека промишленост:  

Съществен дял за развитието на икономиката има шивашката промишленост, осигуряваща 
заетост на 630 души персонал. На територията на Общината има обособени 6 фирми за 
производство на горно и работно облекло: “ЯНТРА-СТИЛ” АД, гр. Бяла. “СЪРВИС ЦЕНТЪР” – ЕООД; 
“Примяна” ООД, гр. Бяла; “Фешко, фешън сървиз компания” ООД, гр. Бяла - Индустриална 
пералня. Текстилно облагородяване на готови изделия с разнообразен състав за български и 
чуждестранни клиенти- всички видове перилни обработки, багрене, специални ефекти.  

Хранително – вкусова промишленост: 

•  „ЛАКТИС” ЕООД – гр.Бяла – специализирана в производството на кашкавал, сирене и 
топени сирена, разполага със модернизирана производствена база, оборудвана със 
съвременна техника и апаратура; 

• ЕТ”ИВАН АРЪШЕВ– ИЛИЯН АРЪШЕВ” гр.Бяла - производството на мляко и млечни продукти; 

• ЕТ “Кунст - Валентин Дочев”, гр. Бяла – производство на хляб и тестени изделия; 

• ГПК” НАРКООП” БЯЛА– производство на хляб и хлебни изделия, производство на 
сладкарски изделия, търговска мрежа в цялата община; 

• ПК "Успех", с. Копривец:  - хлебопроизводство; 

• Мелничен комбинат “Алимет” ООД, гр. Бяла-  фирмата се развива в сферата на 
мелничното производство и търговията със зърнени култури.  Понастоящем това е най-
голямата и модерна мелница в област Русе; 

•  „НАДЕЖДА М” ООД гр.Бяла – производство и търговия с месо и месни продукти от 
червени меса; 

• ЕТ”ДЕКАДАНС – гр.Бяла – производство на растителни масла по метода на студеното 
пресоване; 

Винопроизводство: 

• “Винпром Бяла 2002” гр.Бяла – производител на качествени вина от местни сортове 
грозде. Традиционни пазари в Румъния и Полша. 

• - „СФК–Агро”- винарска изба „Янтра”- специализирана в производството на бели и 
червени вина. Отглежда винените сортове грозде - Мерло, Шардоне, Каберне Фран и 
Каберне Совинъон. 

Складови бази за горива: 

• “Джи ти ай петролеум” ООД, гр. София -  складова база за светли нефтопродукти с 
капацитет: 10 150 т; Складовата база е класифицирана като предприятие с нисък рисков 
потенциал. 

• “Булмаркет ДМ”  ООД, гр. Русе – складова база за пропан бутан и жп разтоварище за 
пропан-бутан с капацитет 337 тона. Складовата база е класифицирана като 
предприятия с висок рисков потенциал. 

• “Булмаркет ДМ”  ООД, гр. Русе - складова база и светли нефтопродукти и пропан бутан 
с капацитет съответно 5 902 тона и 38 тона. Складовата база е класифицирана като 
предприятия с нисък рисков потенциал.  

Разположени са в промишлена зона – гара Бяла. 
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Строителство: 

В подотрасъл строителство на територията на Общината работят фирмите "Беску" ЕООД, "Кольо 
Фичето" ЕООД и ЕТ "Илия Михайлов". Тяхната дейност е насочена основно в строителството и 
ремонта на общински обекти и на отделни фирми. В последните 10-15 години почти няма 
строителство на индивидуални жилищни сгради. 

 Земеделие: 

Площите със селскостопанско предназначение в общината по данни на  ОС “Земеделие” гр. 
Бяла  през 2015 г. са 248 421   дка, от тях 169 901.7 дка (68.4 %) са обработваеми площи. 
Разпределението на земеделските площи е: 

Ниви – 191 527 дка (77.1 %); 

Ливади и пасища – 27 157 дка (10.9 %); 

Трайни насаждения – 7515 дка (3.0 %); 

от тях: 

Трайни насаждения (овошки) – 3 219 дка (1.3 %); 

Трайни насаждения (лозя) – 4 296 дка (1.7 %); 

Детайлна картина се вижда от разпределението на площите в землищата на населени места в 
общината: най-много ниви има в гр. Бяла (41 739 дка) и с. Полско Косово (27 476 дка); най-
големите масиви от трайни насаждения (овошки и лозя) има в с. Бистренци 1421 дка, гр. Бяла  (1 
101 дка), и с. Босилковци (1 081 дка); най-големите пасища и ливади са в гр. Бяла (5 226 дка)  и с. 
Босилковци (3 65 дка). 

С най-голям размер са земеделските земи в: гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Босилковци, а с най-
малък размер е с. Пет кладенци, което е видно от по-долната таблица :   

В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, които заемат 64.6 
%. 

Маслодайните култури заемат относително голям дял от общото земеделско производство в 
общината. Те са представени от маслодаен слънчоглед, който през 2015 г. е   разположен върху 
36 864 дка (21.7 %) и маслодайната рапица 16 249 дка (9.6 %).  

Климатичните особености в общината са благоприятни за отглеждането на голям брой основни 
земеделски култури, от които по-значителните и с традиции са пшеница, царевица, маслодаен 
слънчоглед, рапица и ечемик.    

Почвено-климатичните условия са подходящи за развитието на овощарството, което е 
сравнително добре развито. Засадени са кайсии, праскови, ябълки, череши, орехи и лешници. 

Трайните насаждения са 3 241.7 дка, което представлява 1.9 % от общата обработваема земя. 
Най-големи площи заемат насажденията от орехи 887.1 дка и лещници 886.6 дка.  

Природно климатичните условия в региона са благоприятни за развитието на лозарството. През 
последните години макар и с бавни темпове започна създаването на нови лозя. Към настоящият 
момент винените сортове са 1 214 дка, а десертните 258 дка.  

В направлението трайни насаждения основно място заема дейността на ЕТ "Ценко - 95" - ООД за 
оглеждане, размножаване и търговска дейност с лозов посадъчен материал, с очертаващи се 
трайни тенденции в задоволяване, както на вътрешния пазар, така също и засилено навлизане на 
външния пазар. 

Насажденията от зеленчуци заемат символичната площ от 13.7 дка  
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Животновъдството е по-слабо развития сектор на селското стопанство в общината и е 
представено предимно от биволовъдство, говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и птицевъдство. 
В общината функционират 2 големи биволовъдни ферми. 

Ветеринарното обслужване, се осъществява от двама регистрирани ветеринарни лекари. 

Говедовъдството се осъществява в частни ферми, които са още далеч от водещите европейски 
стандарти. 

Овцевъдството и козевъдството бележи тенденция на застой през последните години, като се 
забелязва тенденция на намаляване на дребните животновъди отглеждащи до 10 овце и кози и 
увеличаване на стопанствата отглеждащи по-вече от 49 животни. 

Свиневъдството също е много слабо развито към настоящият момент. Свинефермите са малко 
на брой, намалява и броя на свинете отглеждани в личните стопанства на гражданите. 

По-голяма част от птицевъдството се осъществява в личните стопанства и по-малко птици се 
отглеждат в специализирани птицеферми.  

Производството на мед е благоприятствано от богатото видово разнообразие на растителност, 
релефа и климатичните условия. Голяма част от пчеларите се ориентират към биологично чисти 
продукти. 

Съгласно публични регистри на БАБХ, на територията на община Бяла, област Русе са 
регистрирани следните животновъдни обекти: 

«КАНАРЕКС» ООД – с. Копривец, рег. № 7120-1149 – ферма за отглеждане на патици мюлари. Към 
21.03.2017 г. – не функционира.  

Отглеждане на аквакултури – екстензивно – физическо лице – с. Копривец и "ФИШЕРИ 2009" ООД 
– с. Лом черковна, м. Домусчика. 

Кравеферми за мляко – с. Босилковци – 79 броя, гр. Бяла – две ферми с 99 и 46 броя животни. 
Малки кравеферми – до 50 животни са разположени в гр. Бяла – 4 броя, съответно с 18, 19, 17 и 22 
животни; с. Пейчиново – 16 животни; с. Ботров – 44 животни и 2 ферми в с. Копривец с 12 и 25 
животни. 

На територията на общината няма регистрирани свинеферми, ферми за отглеждане на 
бройлери и кокошки-носачки. 

Животновъдството е съсредоточено основно в личните стопанства. 

 

2.1.1. Състояние на атмосферен въздух 

2.1.1.1. Климат 

Районът на община Бяла попада в умерено-континенталната климатична област, която 
представлява продължение на Средноевропейската умереноконтинентална климатична зона. 
Климатът се формира под влияние на различно трансформираните от локалния релеф влажни 
океански въздушни маси, а през студеното полугодие и от нахлуващи от североизток 
континентални въздушни маси. Голямо е влиянието на река Дунав. Сравнително по-слабо е 
влиянието на студените арктични въздушни маси, идващи от север и на тропични въздушни маси 
от юг.  

На територията на община Бяла е разположена една метеорологична станция, сиитуирана в 
гара Бяла. Метеорологичната станця е на надморска височина 35 м. 

Температура  
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Температурата на въздуха се обуславя от една страна от радиационния и топлинен баланс и 
влиянието на въздушни маси с различни термични свойства, а от друга от влиянието на релефа и 
близостта до водни басейни. 

Географската ширина и надморска височина, на която е разположена община Бяла, е причина 
за значителната амплитуда на слънчевата радиация, която определя двата  отличаващи се в 
топлинно отношение сезона - зима и лято. Климатът е умерено континентален със студена зима 
и сухо, топло лято.  

Наблюдават се сравнително студени зими и горещи лета без рязко изразена температурна 
амплитуда. Най-студен е м. януари със средна температура до -2°С, а най-топъл – м.юли със 
средномесечна температура 23,3°С. Средната годишна температура е 11,6°С, а годишната 
амплитуда е 28°С. 

На фиг. 2.1.1.1-1 е представена графика на средните температури за територията на община 
Бяла (източник https://www.meteoblue.com) 

Фиг. 2.1.1.1-1 

Легенда: "Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната максимална 
дневна температура за всеки месец за Бяла. По същия начин "Среднодневният минимум" (плътна 
синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи 
(пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и 
средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години.  

Валежи  

Главните фактори, които определят образуването, количеството и режима на валежите са 
атмосферната циркулация, влиянието на постилащата повърхнина и вертикалното и 
хоризонтално разчленение. 
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Средногодишното количество на валежите е под средното за страната. Обезпечеността с 
валежи е разпределена неравномерно сезонно и териториално. Средногодишната сума на 
валежите е 50 мм/м2., като най-високи стойности са отбелязани през м. март, а най-ниски – през 
м. август. 

Влажността на въздуха зависи от преобладаващият атмосферен пренос, от вида, температурата 
и влажността на почвата, от условията на изпарение и др. Абсолютната влажност се 
характеризира с ясно изразен годишен ход, определен от хода на температурата на въздуха  

Брой на дните с валежи, средномесечен е представен на фиг.2.1.1.1.-2 

 
Фиг. 2.1.1.1-2 

 

Атмосферна (обща и локална) циркулация и ветрове 

Важната климатообразуваща роля на атмосферната циркулация се изразява в преноса на 
въздушни маси с различен географски произход и различни термодинамични свойства. 
Адвективният тип метеорологично време (по западно-източния зонален пренос – Исландски и 
средиземноморски циклони и Азорски и сибирски антициклони) се проявява в около 52% от броя 
на дните в годината. Неадвективният тип метеорологично време (вътрешно масово време) се 
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формира средно в 48% от броя на дните в годината, като се явява резултат от стационарен 
антициклон или размито барично поле в приблизително равен брой случаи.  

Антициклоналната циркулация, която в последните години се проявява все по-често, през 
студената част на годината създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли. 
През зимата в Дунавската равнина преобладават западните ветрове. 

 

Таблица 2.1.1.1-1 - Средна скорост на вятъра през отделните месеци по посоки за станция 
гара Бяла (m/s) 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 2.5 2.6 3.4 3.4 2.5 2.5 2.8 2.2 2.3 2.3 2.9 2.3 

NE 3.8 4.2 4.1 3.1 3.3 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8 3.5 3.3 

E 2.6 3.9 4.2 3.8 3.3 2.9 2.5 2.7 2.4 3.0 4.4 4.3 

SE 2.5 2.7 3.3 3.0 2.4 2.6 1.8 2.3 2.2 2.8 3.5 2.2 

S 2.0 2.4 2.6 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2 1.9 2.7 2.7 2.7 

SW 3.0 4.3 3.8 3.2 3.5 3.5 3.3 3.0 3.1 3.2 3.0 2.9 

W 4.3 4.5 4.3 4.0 4.1 3.6 3.5 4.0 3.4 4.4 3.5 3.2 

NW 3.8 4.0 5.0 4.9 4.4 4.3 4.7 4.0 4.0 3.5 3.0 3.2 

 

Таблица 2.1.1.1-2 - Честота на вятъра по отделните посоки (%) за станция гара Бяла 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 24.9 26.2 23.6 20.2 13.4 10.2 12.4 16.8 16.7 13.8 18.4 17.5 

NE 9.3 9.6 14.0 9.6 11.4 8.9 8.3 11.8 14.4 17.1 11.8 11.5 

E 7.8 6.4 16.4 15.6 18.3 12.5 11.9 13.0 16.5 14.5 11.8 11.0 

SE 7.2 4.9 6.1 9.2 9.3 13.0 10.6 9.3 7.9 9.4 8.8 7.8 

S 14.0 12.5 8.9 13.2 12.2 16.9 13.2 13.2 7.9 6.2 10.1 18.5 

SW 8.4 7.5 5.9 8.6 10.2 11.9 13.3 9.6 8.4 12.4 9.8 9.6 

W 19.1 20.7 13.7 11.5 14.7 17.9 18.9 12.0 11.2 14.7 16.1 17.1 

NW 9.3 12.2 11.5 12.1 10.5 8.6 11.4 14.3 16.9 11.9 13.2 9.5 

Тихо 34.6 35.4 32.8 26.0 29.9 34.9 36.9 36.8 38.4 40.2 39.4 45.3 

 

На фигури 2.1.1.1-3 до 2.1.1.1-6 е представена розата на вятъра за района по тримесечия.  
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Фиг. 2.1.1.1-3 Роза на вятъра за първо тримесечие  Фиг. 2.1.1.1-4 Роза на вятъра за второ тримесечие 

  
Фиг. 2.1.1.1-5 Роза на вятъра за трето тримесечие   Фиг. 2.1.1.1-6 Роза на вятъра за четвърто тримесечие 

 
 

 
Фиг. 2.1.1.1-7 Годишна роза на вятъра 

 

 Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 
атмосферния въздух в района на Община Бяла 

Приведените по-горе данни за климатичните и метеорологични условия за района – температура 
и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци и сезони, ветровата 
характеристика и др., трябва да се имат предвид във връзка с разпространението на въздушните 
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замърсявания в атмосферата и въздействието им върху останалите компоненти на околната 
среда. 

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния басейн най-
често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или седемстепенна скала), която 
се основава на две групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са 
пречка за очистване на атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи 
замърсяването на въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и 
вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 

А) Брой дни в годината с вятър над 14 м/сек (изразен в %), като при повече от 20% е благоприятно, 
от 5-20% е средно благоприятно и под 2% - неблагоприятно. 

Броят дните с вятър над 14 м/сек за територията на община Бяла е 12,1 дни или 3.31%. Този фактор 
може да се оцени като средно благоприятен. 

Б) Брой дни в годината с валежи над 10мм, като при повече от 23 дни е благоприятно, от 23 до 18 
дни – средно благоприятно и под 18 дни – неблагоприятен. 

За територията на общината броят на дни с валежи над 10 мм е 14,4 дни, т.е. факторът се 
определя като неблагоприятен. 

В) Отношението на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на дните с 
валежи през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 1,2 до 0,8 е средно 
благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно.  

За района броят на дните с валежи през студеното полугодия е 56,9 дни, при съответния брой дни 
с валежи през топлото полугодие 53,9. Тяхното отношение има стойност 1.1, така че влиянието на 
този фактор се оценява като средно благоприятно. 

Г) Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 800 до 500 мм е 
средно благоприятна и при сума на валежите под 500 мм е неблагоприятна. 

За района годишната сума на валежите е 595 мм. Факторът се определя като средно 
благоприятен. 

Д) Брой на случаите (%) с тихо време, като при по-малко от 25% е благоприятно, от 25% до 45% е 
средно благоприятно и при повече от 50% е неблагоприятно. За района „тихо време“ в 
средногодишен аспект е 35.88 %. Факторът е средно блогоприятен. 

Е) Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е неблагоприятно, 
от 80-150 дни е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно.  Факторът се определя като 
средно благоприятен през топлите месеци на годината и неблагоприятен през студените 
месеци. 

Заключение: Използваната балова оценка за климата в община Бяла показва, че комплексът от 
климатични и метеорологични фактори в района може да се оцени като средно благоприятен 
за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух. 

2.1.1.2. Качество на атмосферния въздух в община Бяла 

Съгласно класификацията по чл. 30, ал. 1 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление 
качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Община 
Бяла не попада в район за оценка и управление на КАВ, респ. не е включена в националната 
система за мониторинг, поради което няма и представителни данни за качеството на 
атмосферния въздух. На територията на общината няма постоянно действащи пунктове за 
контрол на атмосферния въздух. 
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В публикувания годишен доклад за състоянието на околната среда за 2016 година на РИОСВ - 
Русе няма данни за източници на емисии над допустимите, разположени на територията на 
общината.  

Контролираните от РИОСВ-Русе източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
община Бяла са: 

- «Модул» АД, гр. Бяла – производство на редуктори, разположен в землището на гр. Бяла. 
Източник на емисии в атмосферния въздух е леярският цех към производството; 

- «Харъб» ЕООД, гр. Бяла – производство на изделия от каучук, разположен в землището на 
гр. Бяла. Източници на емисии са смесителният цех и транспортните ленти; 

Справка в Регистъра на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения, 
поддържан от ИАОС, показва че на територията на община Бяла няма регистрирани такива 
обекта. 

Справка в Регистър ЕРИПЗ за площадки, докладващи по ЕРИПЗ емисии на замърсителите във 
въздуха показа, че на територията на общината не са регистрирани подобни обекти. 

За идентифициране на други източници на емисии (неподлежащи на мониторинг) от 
животновъдна дейност на територията на община Бяла са направени справки в регистрите на 
Българска агенция по безопасност на храните, както следва: 

 - Регистър на кокошки носачки отглеждани в алтернативни системи /актуализиран към 
06.03.2017 г./ 

Не са регистрирани обекти от тази категория на територията на община Бяла. 

 Регистър на стокови кокошки носачки отглеждани в уголемени клетки /актуален към 
21.04.2017 г./ 

Не са регистрирани обекти от тази категория на територията на община Бяла. 

 Регистър на ферми за бройлери, актуален към 27.12.2016 г. 

Не са регистрирани обекти от тази категория на територията на община Бяла. 

 Регистър на ферми за патици мюлари, актуален към 21.03.2017 г. 

На територията на община Бяла в землището на с. Копривец е регистрирана ферма с оператор 
«Канарекс» ООД, която към 21.03.2017 година не функционира. 

 Списък на фермите за добив на сурово краве мляко (над 50 животни), актуален към 
01.05.2017 г. 

На територията на общината са регистрирани 3 обекта: 

- 79 броя млечни крави, отглеждани от физическо лице в землището на с. Босилковци, община 
Бяла; 

- 99 броя млечни крави, отглеждани от физическо лице в землището на гр. Бяла; 

46 броя млечни крави,  отглеждани от физическо лице в землището на гр. Бяла. 

 Списък на ферми за добив на сурово краве мляко с 10 до 49 млечни крави, актуален към 
5.5.2017 г. 

На територията на общината са регистрирани 8 обекта от тази категория: 

- в землището на гр. Бяла – 4 обекта, съответно с 18 броя млечни крави,  19 броя, 17 броя и 22 броя 
млечни крави; 

- в землището на с. Копривец – 2 обекта, съответно с 12 и 25 броя млечни крави; 

- в землището на с. Ботров – един обект с 44 животни; 
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- в землището на с. Пейчиново –един обект с 16 животни. 

Справка в регистъра на процедурите по ОВОС, публикуван на официалната страница на МОСВ, 
показва че производствената и животновъдна дейност е ситуирана предимно в общинския център 
– гр. Бяла. Налични са данни за приключени процедури за изграждане/обособяване на 
животновъдни обекти за отглеждане на свине (2 броя) и овце (1 брой) в землището на гр. Бяла, 
една овцеферма в с. Полско Косово и една краферма в с. Босилковци. 

На територията на общината не е осигурено централно топлоснабдяване на домакинствата – 
чрез ТЕЦ или природен газ. Газоразпределителната мрежа в гр. Бяла обхваща предимно 
производствените предприятия. 

На фиг.2.1.1.2.-1 е представена съществуващата газоразпределителна мрежа в общинския 
център (източник: Овергаз) 

 

В заключение може да обобщим, че характерно за района е липсата на значими промишлени 
замърсители на атмосферния въздух. Производствените дейности са съсредоточени предимно в 
землището на гр. Бяла. Голям брой от регистрираните животновъдни обекти отново са 
съсредоточени в землището на общинския център.  

Липсата на централно отопление за домакинствата предполага наличието предимно на 
замърсители от битов характер – по време на отоплителния сезон. Основен проблем, както и на 
всички общини в Р България е замърсяването с прахови частици през отоплителния период на 
годината, поради използването на твърди горива за отопление от жителите на общината. 

2.1.1.3. Източници на замърсяване на територията на община Бяла. Количество на годишните 
емисии 

А) Емисии от битовия и обществения сектор 

Попради липсата на данни за количествата на използваните горива по видове за територията на 
общината, за инвентаризация на годишните количества замърсителите от отопление са 
използвани данни от официалните бюлетини на НСИ, които отразяват средногодишното 
потребление на горива и енергия от 100 домакинства.  

Към списъка на тези горива са включени електроенергията, течни горива, газ, дърва и въглища. 
През 2014-2016 година количеството горива по видове за 100 домакинства е както следва: 

- Дърва – 255.6 куб.м./100 домакинства за 2014 г.; 401 куб.м./100 домакинства за 2015 г., 386.2 
куб.м./100 домакинства за 2016 година. Средно за трите години: 347.6 куб.м./100 
домакинства 
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- Въглища – 16100 кг/100 домакинства за 2014 г.; 14300 кг/100 домакинства за 2015 г.; 15000 
кг/100 домакинства за 2016 г. Средно за трите години: 15133 кг/100 домакинства. 

- Течни горива – 36.5 л/100 домакинства за 204 г.; 20.2 л/100 домакинства за 2015 г.; 13.3 л/100 
домакинства за 2016 г.; Средно за трите години: 23 л/100 домакинства 

Представените статистически данни ни позволят да проследим тенденциите за периода при 
избор на видове гориво за отопление в сектора, и съответно да изчислим очакваните емисии през 
зимния период (отоплителен сезон) за територията на община Бяла. 

Имайки в предвид населението на Общината (12 492 души  и съответно около 4 461 домакинства), 
възможното количество на използваните горива за отопление на печки е около 675 т. на сезон 
въглища, взето като по-голям замърсител и дърва около 15506 куб.м. или 7 753 т. 

За изчисление на очакваните емисии през отоплителния сезон използваме Актуализирана единна 
методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-
165/20.02.2013 на МОСВ), SNAP CODE 020205, Не промишлени горивни инсталации – 
Топлоцентрали към жилищния сектор – Друго стационарно оборудване (печки, огнища, 
готварски печки, ...) 

Резултатите от инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на дървения материал са 
представени в Таблица 2.1.1.3-1 

 

Таблица 2.1.1.3-1 - Инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на дървен материал 

 Емисии на І група замърсители Мерна единица стойност 

1. Емисии на серни окиси Mg/y 2.842 

2. Емисии на азотни окиси Mg/y 7.069 

3. Емисии на въглероден окис Mg/y 2.915 

4. Емисии на NMVOC Mg/y 0.012 

5. Емисии на TSP Mg/y 1.603 

Резултатите от инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на въглища /приети лигнитни 
въглища от Източно-Маришкия басейн/ са представени в Таблица 2.1.1.3-2. 

 

Таблица 2.1.1.3-2 - Инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на въглища 

 Емисии на І група замърсители Мерна единица стойност 

1. Емисии на серни окиси Mg/y 9.654 

2. Емисии на азотни окиси Mg/y 0.279 

3. Емисии на въглероден окис Mg/y 0.028 

4. Емисии на NMVOC Mg/y 0.000 

5. Емисии на TSP  Mg/y 0.719 

6. Емисии на прахови частици под 10μm Mg/y 0.133 

Б) Емисии от транспорта 

В резултат на пътния трафик на територията на общината в атмосферния въздух се емитират 
замърсители от ДВГ. За оценка на замърсяването от линейни източници на територията на 
община Бяла разглеждаме два основни пътни участъка – първокласен и второкласен път от 
републиканската пътна мрежа, които преминават и през населени места. 
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По данни на АПИ за първокласната пътна мрежа на територията на страната  

Републикански път І – 5 Русе – В. Търново се  характеризира с висока интензивност на движение. 
В ситуационно положение пътя е със сложна геометрия - поредица от хоризонтални криви и 
големи надлъжни наклони между 5-7 %. По данни от преброяването - съществуващото движение 
в участъка е над  8000 МПС средно-денонощна годишна интензивност, голяма част от които са 
тежкотоварни автомобили /ТИР/.   

Републикански път II-51 – републиканският път се характеризира също с висока интензивност на 
натоварване от 1900 до 2600 МПС средноденонощно, като значителен % от тях са тежкотоварни 
автомобили. 

За инвентаризация на очакваните емисии от транспорта са разгледани описаните по-горе два 
участъка. Използвана е Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества 
от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със 
Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ. 

Поради липса на данни за вида МПС, преминаващи през разглежданите отсечки, се приема че 
60% от тях са лекотоварни, а останалите 40% - тежкотоварни камиони с ремаркета. 

Очакваните количества замърсители в средногодишен аспект за участъка от Републикански път І 
– 5 са: 

- Азотни оксиди - 0.0106341 г/(сек.*м); 

- ЛОС - 0.0021115 г/(сек.*м); 

- СО - 0.0087517 г/(сек.*м); 

- РМ - 0.0014226 г/(сек.*м); 

Очакваните количества замърсители в средногодишен аспект за участъка от Републикански път 
II-51  са: 

- Азотни оксиди - 0.0069122 г/(сек.*м); 

- ЛОС - 0.0013725 г/(сек.*м); 

- СО - 0.0056886 г/(сек.*м); 

- РМ - 0.0009247 г/(сек.*м); 

Замърсителите, емитирани от транспорта, са значителни. Имат потенциал за нарушаване на 
качеството на живот на населението, обитаващо жилищните територии през които преминават 
двата разгледани участъка. 

В) Емисии от промишлени източници 

Идентифицираните промишлени източници (с организирано изпускане на емисии) в общината 
са само два. Липсват данни за вида и количествата емитирани замърсители. Поради малкия им 
брой се приемат като източници с незначителен принос и не се разглеждат. 

Г) Емисии от животновъдни обекти 

На територията на община Бяла се експлоатират малки животновъдни обекти (предимно 
кравеферми), които са потенциален източник на неприятни миризми. Основните замърсители от 
подобни обекти са в резултат на жизнената дейност на отглежданите животни – амоняк, метан и 
др.  

Справка на официалната страница на РИОСВ-Русе, раздел „Жалби“ показва, че за периода 2012 
г. до 2017 г. са постъпили само две жалби от населението на община Бяла: 
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 Жител на село Копривец, Община Бяла е депозирал жалба за разпространение на 
неприятни миризми от животновъден обект в регулацията на населеното място. Не са 
публикувани резултатите от извършената проверка. Няма данни дали жалбата е била 
основателна. 

• Жител на град Бяла е депозирал писмена жалба за шумово замърсяване и запрашване 
на въздуха от дейността на дружество. Извършена е контролна проверка, при която е установено, 
че жалбата е основателна. На дружеството са дадени предписания да предприеме мерки за 
недопускане запрашаване на въздуха и шумово натоварване на околната среда.  

От представените данни за текущо количество на замърсителите в атмосферата може да се 
направи заключение, че качеството на атмосферния въздух в района на община Бяла е добро. 
Не са налични значителни промишлени източници на емисии, които да доведат до наднормени 
нива в атмосферния въздух с потенциал за влияние върху здравето на населението. 

 

2.1.2. Състояние на повърхностни и подземни води 

2.1.2.1. Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на община Бяла са представени основно от средното 
поречие на р. Янтра – основна дренираща артерия за региона и от леви притоци на р. Русенски 
Лом – р. Баниски Лом. 

Територията на община Бяла попада почти изцяло в поречието на река Янтра. Малка част от 
землището на общината – югозападно (с. Копривец, с. Дряновец и с. Лом Черковна) попада в 
поречието на р. Русенски Лом. 

Река Янтра е най-големият старопланински дунавски приток. Дълга е 285 км, с водосборната 
област с площ от 7 869 км2. Води началото си от подножието на връх Х. Димитър при кота 1 340 м.  
Реките, които образуват хидрографската мрежа на р. Янтра са къси, маловодни и с непостоянен 
воден режим. Средния многогодишен отток на р. Янтра при устието й възлиза на 49.9 м3/сек. 
Модулът на оттока е 6.35 л/сек/км2, а екстремалните количества се изменят от 15.83 (минимален 
отток) до 96.02 м3/сек (максимално отточно количество). Землището на общината попада в 
долното течение на реката. 

Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели с Черни Лом. Р. Бели Лом води началото 
си южно от гр. Разград, а р. Черни Лом — югоизточно от гр. Попово. 

Поречието на р. Русенски Лом има изцяло равнинен характер като средната надморска 
височина на басейна е 272 м. н. в., като средните наклони на реките са малки. За поречието е 
характерна малка гъстота на речната мрежа, което се обуславя от равнинния му характер.  
Средногодишния отток на р. Русенски Лом при с. Божичен е 5.851 куб.м/с, при колебания на 
месечните стойности в диапазоан 2.266-15.392 куб.м/с. 

Съгласно становище на Басейнова Дирекция Дунавски район – гр. Плевен, представено в хода 
на консултациите, община Бяла попада на територията на следните повърхностни водни тела, 
съгласно План за управление на речните басейни 2016-2021 г.: 

Повърхностен воден обект „Река Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие“ с 
код BG1YN130R1029. Химичното състояние на водното тяло е умерено, с добър екологичен 
потенциал. 

Повърхностно водно тяло „Река Баниски Лом след яз. Баниска до вливане в р. Черни Лом, вкл. 
Приток р. Курканарка“ с код  BG1RL200R1005.  

Повърхностно водно тяло „Река Баниски Лом до яз. Баниска, вкл. притоци Дюлгердере и Каяджик 
след яз. Бойка“ с код  BG1RL200R003.  
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Повърхностно водно тяло „Язовир Баниска“ с код BG1RL200L1004V Химичното състояние и 
екологичния потенциал на водното тяло са неизвестни. 

Повърхностно водно тяло „Язовир Бойка“ с код BG1RL200L1002V Химичното състояние на водното 
тяло не е добро, екологичното състояние е неизвестно. 

На територията на общината се намират и следните (микро) язовири (язовирите „Кенеза” и 
„Тифчева гора” са недействащи, поради неизправни съоръжения):  

- яз. „Кърча” – с. Бистренци – площ 22 дка; полезен обем 18500 м3 ; 

- яз. „Кенеза” – с. Бистренци – 32 дка; полезен обем 10000 м3 ;  

- яз. „Тифчева гора” – с. Бистренци – 36,7 дка; полезен обем 34000 м3 ;  

- яз. „Пет кладенци” – с. „Пет Кладенци” – 14 дка; полезен обем 16900 м3 ;  

- яз. „Радева чешма” – с. Лом Черковна – 45,9 дка; полезен обем 47000 м3 ;  

- яз. „Пазвантска чешма” – с. Лом Черковна – 19,5 дка; полезен обем 22000 м3 ;  

- яз. „Бахчите” – с. Босилковци -163,4 дка; полезен обем 154000 м3 ;  

- яз. „Карашлъка” – с. Пейчиново – 203 дка; полезен обем 205000 м3 .  

Територията на община Бяла, както и почти целия Дунавски басейн попада в т.нар. „уязвима зона” 
и „чувствителна зона“. На територията на община Бяла няма зони за защита на питейни води от 
повърхностни водни обекти. 

 Мониторинг на повърхностни води 

За водните тела BG1RL200R007 и BG1YN307R027 няма определени пунктове за мониторинг в  
Програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните водни тела на територията 
на Дунавски район. 

За водно тяло BG1YN130R1029 „Река Янтра“, качеството на водите се  наблюдава в 5 пункта за 
мониторинг, от които нито един не е разположен на територията на общината. Най-близко е 
пункта при с. Долна Студена, община Ценово.  

Данни за извършен мониторинг в пунктовете за изминалата 2016 година са представени на 
следните фигури: 

 
 

Мониторинг I-III-2016     Мониторинг IV-VI - 2016 
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Мониторинг VII-IX-2016   Мониторинг Х-ХII-2016 

 
 
Съгласно данни от проведен мониторинг на повърхностни води през 2016 година, публикувани на 
сайта на БДДР, за река Янтра се наблюдават превишения по показатели амониев и нитратен 
азот.  

Извършения мониторинг на водите на яз. Бойка и яз. Баниска показва повишено съдържание на 
БПК5, а за язовир Баниска са установени и превишения по показател амониев и нитратен азот. 

За другите две повърхностни водни тела не са установени отклонения от типово специфични 
референтни стойности за добро състояние на физикохимични елементи за качество, съгласно 
Приложение 6, чл.12, ал.4 от Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води. 

 Чувствителни зони  

За чувствителни зони се определят тези водни обекти, в които се цели защита от еутрофикация – 
явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието във водите на биогенни елементи 
– азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени  растения  във  водите.  Това  от  своя  
страна  води  до  изчерпване  на  разтворения кислород във водоприемника и предизвиква 
вторично замърсяване на водите. Съгласно районирането на Дунавски район за управление на 
водите, територията на община Бяла попада в чувствителна зона. 

 Уязвими зони 

Територията на община Бяла, както и почти целия Дунавски басейн попада в т.нар. „уязвима 
зона”. Тези зони обхващат райони с интензивно растениевъдство и животновъдство.  За 
опазването на водите от замърсяване с нитрати е изключително важно, земеделската дейност да 
е обвързана с конкретни специфични  изисквания  за провеждане на земеделски дейности и 
създаване на Програма от мерки за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници. 

 

 

 

 

Обшина 
Бяла 

Община 
Бяла 

Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА     45/178 



 Зони за защита на водите, предназначени за консумация от човека: 

Територията на община Бяла не попада в зона за защита на повърхностните води, предназначени 
за консумация от човека. 

 Райони със значителен потенциален риск от наводнения: 

По отношение на управление на риска  от наводнения  по смисъла на ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕС, 
изменение в националното законодателство чрез Закона за водите от м. август 2010 г., е 
извършена предварителна оценка на риска. 

Със Заповед № РД-744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени 
районите със значителен потенциален риск от наводнения по смисъла на чл. 146г от Закона за 
водите. На територията на община Бяла попада район с код BG1_APSFR_YN_011 р. Янтра между 
градовете Полски Тръмбеш и Бяла, с дължина 42,8 км В района попадат землищата на гр. Бяла и 
с. Стърмен. Определен е като район с висок риск.  

В района на евентуалните наводнения не попадат водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване.  

 
Фиг. 2.1.2.1 Райони със значителен потенциален риск от наводнения – поречие Янтра, означени 

- с висок риск - червено; със среден риск - оранжево; с нисък риск - жълто.  

За района е определена ниска степен на риск по отношение на опазване на човешкото здраве. 
За района няма минали значими наводненеия. В засегнатия район попада „Моста на Колю 
Фичето“ над р. Янтра, поради което е определена висока степен на защита по отношение на 
критична инфраструктура и бизнеса.  

В Плана за управление на риска от наводнения за територията на община Бяла са предвидени 
следните 2 конкретни мерки: 
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Възстановяване на компрометирани диги. Тази мярка се налага най-вече поради слабости в 
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване целостта на дигите вследствие 
преминаване на селскостопански или горски пътища, изграждане на други инфраструктурни 
съоръжения, водопроводи, газопроводи и др. По дължината на целия участък на р. Янтра, до 
южната част на гр. Бяла има изградени предпазни диги, които са в доста занемарено състояние.  

Реконструкция и поддържане на корекциите. Реконструкциите на корекциите се налагат поради 
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или изтичане на периода на тяхната 
експлоатация и промяна в отточните условия водещи до невъзможност да изпълняват своето 
предназначение. Подпорна стена  - аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена 
на път II-51 Бяла - Попово; участък от реката в урбанизираната територия-- дължина 40 м. 

 Източници на замърсяване на повърхностни води 

На територията на община Бяла, канализационна система и селищна пречиствателна станция 
за отпадъчни води е изградена само в град Бяла и за района на гара Бяла. В останалите населени 
места няма изградени канализационни системи и селищни пречиствателни станции за 
отпадъчни води.  

Като точкови източници на замърсяване на повърхностните води се разглеждат зауствания на 
канализационни системи или площадкови канализации в повърхностни водни обекти: 

Данни за ГПСОВ – Бяла: Изпълнена е по проект № DIR-51011116-19-58 „Интегрирано управление на 
водите на територията на гр. Бяла, област Русе”. Капацитетът на ГПСОВ е 14 100 ЕЖ и в нея се 
пречистват отпадъчни води от територията на град Бяла и гара Бяла.  Пречистените отпадъчни води 
заустват в р. Беленска река, приток на р. Янтра.  

Друг точков източник на замърсяване на повърхностните води са производствени предприятия с 
издадени разрешителни за заустване – предимно в река Янтра на територията на град Бяла. 

Земеделсдките дейности, и по-специално наторяване на земеделски земи в близост до водните 
обекти и при нарушение на правилата за добра земеделска практика, могат да доведат до 
отмиване на азотни торове и отнасянето им в близките повърхностни обекти. Това е причината за 
повишеното съдържание на амонив и нитратена азот в повърхностните водни тела на територията 
на общината. 

 

2.1.2.2. Подземни води. Водоизточници за питейно-битови нужди. СОЗ. 

Община Бяла попада в района на разпространение на следните подземни водни тела: 

BG1G0000QPL026 - Порови води  в Кватернера – между реките Осъм и Янтра. Химичното състояние 
на водното тяло е лошо, количественото добро.  

BG1G0000QAL020 - Порови води в кватернера – р. Янтра. Химичното и количественото състояние 
на водното тяло е добро. 

BG1G0000K1B041 - Карстови води в Русенската формация. Химичното състояние на водното тяло 
е лошо, а количественото – добро. 

BG1G0000K1B041 - Карстови води в Разградска формация. Химичното състояние на водното тяло 
е лошо, а количественото – добро. 

BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм - Валанжския басейн. Химичното и количественото 
състояние на водното тяло е  добро. 

 Зони за защита на водите, предназначени за консумация от човека 

И петте подземни водни тела са обявени за зона за защита на питейни води от подземни водни 
тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.  

Състоянието на зоните за защита е добро. 
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 Мониторинг на подземни води 

На територията на община Бяла няма определени мониторингови пунктове за наблюдение на 
количественото и качествено състояние на подземните води. 

Пунктовете за мониторинт на подземно водно тяло BG1G0000QAL020 са два - ШК2 ПС "Раданово" 
с. Раданово, община Павликени и, ШК 1 ПС-ПБВ "Бяла черква" с. Бяла черква, община Полски 
Тръмбеш. За 2016 година се наблюдава повишено съдържание на нитрати – стойностите са в 
диапазона 20,3 – 62.1 мг/л, при стандарт 50 мг/л. 

Пунктовете за мониторинт на подземно водно тяло BG1G0000QРL026 са четири - ШК ПС "Вързулица" 
– с. Вързулица, община Полски тръмбеш; дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец", с. Козловец, 
община Свищов;  Дренаж-Глава река-ВиК Плевен-Козар Белене – с. Козар Белене, община 
Левски и  Др. Гюр чешма Стар дренаж- ВиК Йовковци В.Търново – Павликени. За 2016 година се 
наблюдава повишено съдържание на нитрати – стойностите са в диапазона 2,11 – 86 мг/л, при 
стандарт 50 мг/л, повишено съдържание на фосфати – стойности в диапазона 0,043-0,629 мг/л, 
при стандарт за качество 0,5 мг/л и съдържание на магнезий в диапазона 35,2-92,6 мг/л при 
стандарт за качество 80 мг/л. 

Пунктовете за мониторинт на подземно водно тяло BG1G0000К1В041 са три - ЕС1 ПС „Цветница“ , 
гр. Русе, община Русе;  ШК ПС“Топчии“, с. Топчии, община Разград; ТК „Ердуван Чакъров“, с. Побит 
Камък, община Разград. За 2016 година се наблюдава повишено съдържание на нитрати – 
стойностите са в диапазона 10,2 – 65,6 мг/л, при стандарт 50 мг/л и повишено съдържание на 
фосфати – стойности в диапазона 0,044-1,1 мг/л, при стандарт за качество 0,5 мг/л. 

Пунктовете за мониторинт на подземно водно тяло BG1G0000К1НВ050 са четири -, КИ резерват 
"Воден" с. Малък Поровец, община Исперих;  КИ ПС - ПБВ "Малък Поровец", с. Малък Поровец, 
община Исперих; ШК "Лакане" ПС "Кацелово", с. Кацелово, община Две могили и Каптаж 
„Мировци“ с. Мировци, община Нови пазар. За 2016 година се наблюдава повишено съдържание 
на амониеви йони в диапазона 0,006- 0,9 мгл, при стандарт  мг/л; повишено съдържание на 
нитрати – стойностите са в диапазона 19,9 – 132 мг/л, при стандарт 50 мг/л. 

Пунктовете за мониторинт на подземно водно тяло BG1G0000J3К1051 са девет броя: ТК 
"Картингписта 1" - ПС "Младост" – Попово; ТК Цани Гичево, община Никола Козлево; сондаж 
Росица, с. Росица, община Генерал Тошево; ДС ПС Кардам, с. Кардам, община Генерал 
Тошево; ТК Братя Томови – Попово; Р180х-Брестак, община Вълчи дол; ТК1 – ВиК Силистра – 
Професор Иширково, община Силистра; ТК Клас олио – Карапелит, община ДобричВН-22-ВиК 
Шумен, с. Каолиново. За 2016 година се наблюдава повишено съдържание на амониеви йони в 
диапазона 0,006- 0,7 мгл, при стандарт  мг/л; повишено съдържание на нитрати – стойностите са 
в диапазона 0,62 – 112 мг/л, при стандарт 50 мг/л и повишено съдържание на желязо – в диапазона 
14 - 570 µг/л при стандорт 200 µг/л. 

За територията на община Бяла като значими източници на замърсяване на подземните води са:  

- Липсата на канализации в населените места  

Всички населени места на територията на общината, с изключение на общинския център - град 
Бяла са без канализация. За отвеждане на водите в населените места се ползват локални 
съоръжения – филтрационни кладенци или изгребни ями, които са източници на дифузни 
замърсявания на подземните води. Възможни емитирани замърсявания от този вид натиск към 
подземните води са повишените концентрации на амоний, нитрати и фосфати. 

- Земеделие 

Голяма част от територията на община Бяла е заета от обработваеми земи. Интензивното 
земеделие включва използванито на азот и фосфор съдържащи торове, необходими за 
развитието на културите. При неспазване правилата за добра земеделска практика, обилните  
валежи и снеготопенето,  чрез инфилтрация  през почвения слой се повишават концентрациите 
на нитрати, нитрити и фосфати в подземните води. 
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- Индустриални площадки 

Промишлеността е друг значим източник на замърсяване към подземните води. В зависимост от 
спецификата на производството, прилаганите технологии и използваните суровини и материали 
възможните замърсявания могат да бъдат от разнороден характер. Замърсяване от 
индустриалните производства към подземните води може да се получи вследствие от: 

• неправилно съхранение на суровини и материали; 

• разливи и течове; 

• аварийни замърсявания; 

• нерегламентирано заустване на непречистени производствени отпадъчни води. 

Във всеки един от изброените случаи замърсителите чрез инфилтрация през почвения слой 
постъпват към подземните  води. 

-  Депа за отпадъци и нерегламентирани сметища 

На територията на Община Бяла все още не е изпълнена рекултивация на селските сметища, 
които са източници на дифузно замърсяване на подземните води. 

 Нитратно уязвими водни тела 

Съгласно Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, като 
подземно водно тяло, което е замърсено или е застрашено от замърсяване с нитрати на 
територията на община Бяла е определено подземно водно тяло „Карстови води в Русенска 
формация“.  

 Водоизточници за питейно-битови нужди. Санитарно-охранителни зони. 

Основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води  на територията 
на Община  Бяла с издадени разрешителни  за водовземане на "ВиК" Русе са: 

• с. Полско Косово - поречие Янтра 

Др. Бабун геран ВиК Русе – Полско Косово 

Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – Порови води 
в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. Подземният воден обект е обявен за зона за защита 
на питейни води от подземни водни тела. 

• с. Пейчиниво – поречие Янтра 

ШК Пейчиново - ВиК Русе 

ТК Пейчиново- ВиК Русе 

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – Порови 
води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра.  

• с. Копривец - поречие Русенски Лом 

ШК 1 Копривец - ВиК Русе; 

Др Куруджу дере - ВиК Русе – Копривец;  

Др Чатал дере - ВиК Русе – Копривец. 

Водоизточниците разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - Карстови 
води в Разградска формация.  

• с. Босилковци - поречие Янтра 

Др 1 Голям Тетарлък - ВиК - Русе – Босилковци 

Др 2 Голям Тетарлък - ВиК - Русе - Босилковци 
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Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – Порови 
води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. 

• с. Лом Черковна -  поречие Русенски Лом 

ТК-ВиК Русе-ВС Острица-Острица 
Др Дорука-ВиК Русе-Лом черковна 

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - Карстови 
води в Разградска формация. 

• Гр. Бяла – поречие Янтра 

Др Напоя - ВиК Русе - Бяла 

Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - Карстови 
води в Разградска формация.  

• с. Дряновец – поречие Русенски Лом 

ТК 1 ПС Дряновец 

ТК 2 ПС Дряновец  

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - Карстови 
води в Разградска формация. 

Освен посочените каптирани извори и сондажни кладенци  на територията на общината  частни 
стопани ползват множество местни водоизточници. Дебитът им е променлив. 

Основните водоизточници на подземни води се подхранват от порови води в Кватернера между 
реките Осъм и Янтра и Карстови води в Разградската формация. Оценките за химичното, 
количественото и това в зоната на защита състояние  са негативни за първите  и добри  за 
последните карстови води.  

Всички водоизточници имат проектни санитарно-охранителни зони.  Учредена санитарно 
охранителна зона по реда на Наредба № 3/2000 г. има само за Дретаж Напоя. СОЗ е учредена 
със Заповед № СОЗ-134/12.06.2007 г. 

Належащите  действия следва да са насочени към предотвратяване на санитарния риск и 
опазване чистотата на водоизточниците, както и снижаване загубите на вода, което ще гарантира 
резерв за надеждното водоснабдяване в перспектива.  

Освен посочените каптирани извори и сондажни кладенци  на територията на общината  частни 
стопани ползват множество местни водоизточници. Дебитът им е променлив. 

Съгласно разпоредбите на Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ 88/2000 г.)  

Пояс I се учредява с цел строга охрана непосредствено около водоизточника и/или 
съоръжението от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода. Разрешават само 
дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението.  

Пояс II - за охрана на водоизточника от: замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи 
се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на 
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; други 
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на 
водоизточника.   

В пояс II се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 
подземните води; Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.: - на 
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земната повърхност - и между земната повърхност и водното ниво; Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. - между земната повърхност и водното ниво; 
Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци; Добив на подземни богатства, 
в т.ч. инертни и строителни материали: под водното ниво; Торене при съдържание на нитрати в 
подземните води: - над 35 мг/л (mg/l); Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и 
разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и 
вредни вещества. 

Пояс III - за охрана на водоизточника от: замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно 
разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване 
на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; в) други 
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на 
водоизточника. 

В пояс III се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 
подземните води; Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. - между 
земната повърхност и водното ниво; Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и 
отпадъци; Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали: под водното ниво.  

Предвид преобладаващата земеделска дейност в района, извършването на наторяване на 
земеделските земи, както и обработка с препратати за растителна защита на посевите, 
учредяването и маркирането на СОЗ е от особена важност за предпазване на водоизточниците, 
разположени в нитратно уязвима зона. 

 

2.1.3. Състояние на почви и земни недра 

Според схемата за почвено - географско райониране на страната, община Бяла попада в 
Севернобългарска лесостепна почвена зона. Тя заема платовидна, дълбоко нарязана част от 
Лудогорието. Почвообразуващите материали са представени предимно от глинест льос и 
льосовидни глинести материали. Най-разпространени почви са сивите горски почви, които по 
свойства и особености са сходни с аналозите си от съседните райони. Известна част от тях са 
засегнати от средна степен на ерозия. В североизточната част на района се срещат доста 
обширни площи деградирани черноземи и тъмносиви горски почви. Те се отличават със 
средномощен хумусен хоризонт (около 50cm), мощен профил, тежко песъчливо-глинест 
механичен състав и средна текстурна диференциация (текстурен коефициент 1.1-1.3), средна 
запасеност с органично вещество (1.5-2.4% хумус) и неутрална до слабо кисела реакция. Част от 
площите им са засегнати от слаба до средна степен на ерозия. 

На територията на община Бяла са разположени два пункта за мониторинг на почви, част от 
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), в подсистема „Земи и 
почви”, а именно Пункт № 343 – с. Полско Косово, община Бяла и пункт № 261 – с. Бистренци, 
община Бяла.  

При извършените анализи до момента, в пробовземните пунктове не са регистрирани наличия на 
тежки метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от 
земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на 
пестициди и торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено съдържание на тежки 
метали от автотранспорт, което е показател за ползването на безоловен бензин. 

 Засоляване и вкисляване на почвите 

На територията на РИОСВ- Русе са определини два пункта за засоляване в село Новград, Община 
Ценово и един за вкисляване в село Раковски, Община Разград. 
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Степента на развитие на процесите на засоляване се определят от климатичните, хидроложките 
и стопанските условия. Голяма част от засолените почви, представляват главно изоставени 
земеделски ниви и не се обработват поради намалено плодородие.  

Засоляването на почвата е процес, при който се увеличава съдържанието на водоразтворимите 
соли и /или обменен натрий в почвата в количества, влияещи негативно на техните свойства, 
респективно на продуктивния им потенциал. Засолените почви са типичен представител на 
почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на растенията. Към тях се отнасят т.н. 
солончаци (същински засолени почви), чиято най-съществена педогенетична особеност е 
значителната концентрация на водоразтворими соли в почвения профил и т.н. солонци (алкални 
почви), съдържащи и в по-малко количество хидролизно-алкалния нормален натриев карбонат 
/сода/ и натрий в обменно състояние (над 20% от Т-сорбционен капацитет). 

На територията на Община Бяла няма установени територии със засолени и вкислени почви. 

 Ерозия на почвите 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивен протичащ деградационен процес върху 
почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е безвъзвратното 
разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за селскостопанско производство, 
така и като основа на природната среда.  

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са гаранция 
за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата.  

Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока 
степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост 
на почвите към дефлация.  

 

Табл. 2.1.3.-1  Оценка на риска от ерозия на почвите на територията на община Бяла 
ОБЛАСТ РУСЕ    

БЯЛА 
Ниви Други 

територии 

Общо за цялата 
територия на 

общината 
0 Без риск и неидентифицирани площи 0.0 17 153,924 17 153,924 
1 Слаб действителен риск 19 505,9 0 19 505,9 
2 Слаб до умерен действителен риск 0,0 0 0 
3 Умерен действителен риск 0,0 0 0 
4 Умерен до висок действителен риск 0,0 0 0 
5 Висок действителен риск 0.0 0 0 
6 Много висок действителен риск 0.0 0 0 
Площи (ha) 19 505,9 17 153,924 36 659,792 
Почвени загуби (t) 1957,7 0 1957,7 

Източник: РИОСВ – Русе 
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Табл. 2.1.3.-2 Степени на тензивност на действителния риск от водоплощна ерозия (легенда): 
Област Русе 

Бяла     
STEPEN2015 Площ (ha) Почвени загуби (T) СГИ (t/ha/yr) СГИО (t/ha/yr)  

0 8728 0 0.0 7.1  
1 4555 7530 1.5   
2 4966 18454 3.6   
3 6276 48608 7.6   
4 7218 97960 13,9   
5 1835 48302 27.9   
6 427 21625 54,6   

Източник: РИОСВ - Русе 

 Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

На територията на Община Бяла има едно находище на подземни богатства – находище 
„Копривец“. Съгласно данни от Национален концесионен регистър: Кариера за добив 
на  строителни материали - варовици, годни за добавъчни материали за пътно строителство, 
намираща се в землището на с. Копривец, община Бяла, Акт за изключителна държавна 
собственост № 1278/19.01.2012 г. с площ 179 192 кв.м.  Концесионер: "ТЕРЕКС И КО" АД – София, 
Решение за определяне на концесионер № 670/07.08.2012 г. и концесионен договор от 04.12.2012 
година със срок на действие до 04.12.2047 г. 

 Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди 

Националната система за мониторинг на околната среда предвижда мониторингова дейност и 
е подситема «Земи и почви». Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвените 
проби са постоянни и са определени в зависимост от източника и вида на замърсяването. 
Мониторинговата система е определена на база един квадратен километър, като целта е 
обхващане на големи територии от почвено различие на територията на цялата страна. 
Пунктовете са съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се 
използват.  

На територията на община Бяла има определени два пункта за почвен мониторинг от 
Националната система за мониторинг на почви. Съгласно данни от РИОСВ – Русе (Годишни  
доклади за състоянието на околната среда) на територията на Община Бяла не са регистрирани 
наличия на тежки метали над ПДК, не е констатирано и наднормено съдържание на тежки метали 
от автотранспорт, което е показател за ползването на безоловен бензин. 

 Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди) 

При извършваните контролни проверки от страна на РИОСВ – Русе на територията на област Русе, 
Разград и Силистра не са констатирани замърсявания с продукти от растителна защита. 
Земеделските производители не съхраняват на производствените си площадки препарати за 
растителна защита. Ползват дози, които са им необходими за третиране. 

Залежалите растително защитни препарати са събрани в ББ кубове. Тези, разположени на 
територията на Област Русе, са преместени на Регионално депо за твърди битови отпадъци–град 
Русе.   

 Поземлени ресурси. Земеделски обработваеми земи на територията на общината 

Територията е слабо урбанизирана. С най-голям дял са земеделските територии – 24 152 ха, от 
които 22 924 ха обработваема площ, следват горските – 7128 ха.  

Урбанизираните територии са 1622 ха, което е 4.77 % от общата площ на общината. 
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Площите със селскостопанско предназначение в общината по данни на  ОС “Земеделие” гр. 
Бяла  през 2015 г. са 248 421   дка, от тях 169 901.7 дка (68.4 %) са обработваеми площи. 
Разпределението на земеделските площи е: 

Ниви – 191 527 дка (77.1 %); 

Ливади и пасища – 27 157 дка (10.9 %); 

Трайни насаждения – 7515 дка (3.0 %); 

от тях: 

Трайни насаждения (овошки) – 3 219 дка (1.3 %); 

Трайни насаждения (лозя) – 4 296 дка (1.7 %); 

Детайлна картина се вижда от разпределението на площите в землищата на населени места в 
общината: най-много ниви има в гр. Бяла (41 739 дка) и с. Полско Косово (27 476 дка); най-
големите масиви от трайни насаждения (овошки и лозя) има в с. Бистренци 1421 дка, гр. Бяла  (1 
101 дка), и с. Босилковци (1 081 дка); най-големите пасища и ливади са в гр. Бяла (5 226 дка)  и с. 
Босилковци (3 65 дка). 

С най-голям размер са земеделските земи в: гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Босилковци, а с най-
малък размер е с. Пет кладенци. 

Площтта на земеделските земи в община Бяла, съгласно категоризацията им е представена в 
таблица 2.1.3.-3. 

Таблица 2.1.3.-3. Категории земемеделска земя в Община Бяла 

 

 

 

 

 

 

 

Категория 
зем. земя Площ (дка) 

II 5 969,376 
III 64 719,366 
IV 68 574,459 
V 73 871,358 
VI 13 790,615 
VII 18 115,934 
IX 2 495,207 
X 5871,693 

Няма данни 89 913,271 

II категория
2% III категория

19%

IV категория
20%

V категория
21%

VI категория
4%

VII категория
5%

IX категория
1%

Х категория
2%

некатегоризирана
26%

площ, дка

II категория III категория IV категория
V категория VI категория VII категория
IX категория Х категория некатегоризирана
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От таблицата и представената диаграма се вижда, че с най голям дял е некатегоризираната 
земеделска земя 26%, следвана от земите с V категория 21%. Най-малък е делът на II и IX категория 
– около 2 %.  

 

2.1.4. Състояние на биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони  

Община Бяла попада Севернобългарски биогеографски район (по Груев, 1988), Дунавски 
подрайон. Този район обхваща цялата територия на България северно от Стара планина и 
достига на изток до Черноморския район. Фауната на района е доминирана от европейско-
сибирските, средноевропейските, холарктичните и холопалеарктичните видове, но има и не 
малка част степни форми, както и единични субмедитерански видове. 

Северните, западните и югозападните части на община Бяла попадат в Дунавски подрайон. Той 
обхваща териториите край река Дунав, ограничени на юг от Предбалкана и Лудогорието, а на 
изток – от Добруджа. Тук е характерно, че първичната лесостепна растителна покривка е силно 
редуцирана. Остатъци от някогашните горски формации, съставени предимно от благун 
(Quercus frainetto), цер (Quercus cerris), вергилиев дъб (Quercus virgiliana), летен дъб (Quercus robur) 
и др. се откриват само по бреговете на реките. Във фаунистично отношение Дунавският 
подрайон ясно се отделя от останалите райони и подрайони главно с характеризиращите го 
водни или свързани с водата животни. В крайдунавските блата и по средното и долно течение на 
дунавските притоци се срещат рибите дунавски щипок (Sabanejewia bulgarica), дунавска мряна 
(Barbus barbus), блескавец (Alburnoides bipunctatus), морунаш (Vimba vimba), сабица (Pelecus 
cultratus), голяма вретенарка (Zingel zingel), малка вретенарка (Zingel streber), бибан 
(Gymnocephalus cernuus) и др. 

От земноводните характерни за подрайона са обикновената чесновница (Pelobates fuscus), 
червенокоремната бумка (Bombina bombina) и балканската (сирийска) чесновница (Pelobates 
syriacus). Влечугите са по-слабо представени, отколкото в южните райони на България. Освен 
широко разпространените в цялата страна видове тук са установени още кримският гущер 
(Lacerta taurica), горският гущер (Lacerta praticola), пясъчната боа (Eryx jaculus), а в източната част 
на подрайона – и ивичестият гущер (Lacerta trilineata). 

От бозайниците характерни за Дунавския подрайон са видрата (Lutra lutra), степният пор (Mustela 
eversmanii), черногръдият златист хомяк (Mesocricetus newtoni), водният плъх (Arvicola amphibius) и 
др. 

 Характеристика на флористичното разнообразие 

На територията на община Бяла преобладават обработваемите площи. Те заемат 59,03 % от 
територията и за тези земи типичната растителна покривка е заменена изцяло със 
селскостопански култури. Отглеждат се предимно оборотни култури, като делът на трайните 
насаждения е под 2 % от територията на общината. Естествена растителност, макар също 
подложена на стопанско ползване се среща по ливади, пасища и необработваеми земи. 
Тревните фитоценози са еднотипни с няколко основни доминантни видове, които се редуват в 
зависимост от мощността на почвата и локалните условия на месторастенето – наклона и 
изложението на склоновете и общия воден баланс на територията. 

Големи горски масиви се срещат в южната част на общината, а за останалата територия са 
разпръснати в малки горски територии сред обработваемите земи. 

По бреговете по р. Янтра основните дървесни видове са върба, бяла топола, а също така са 
създадени на места тополови култури. Срещат се гори с основен дървесен вид сребролистна 
липа, която се среща в чисти и смесени издънкови насаждения в чийто състав участва зимен дъб, 
летен дъб, благун, габър, цер, клен, бряст и др. Акациевите култури също са с голямо процентно 
участие. 
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От естествената тревна растителност в района преобладават асоциации с участие на белизма 
(Dichanthium ischaemum), едногодишната метлица (Poa annua), троскота (Cynodon dactylon), 
полската паламида (Cirsium arvense), млечката (Euphorbia glareosa), австрийския пелин (Artemisia 
austriaca) и др. По пасищата се срещат разпръснато няколко храстови вида главно обикновен 
глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spina-christi), шипка (Rosa 
canina),  келяв габър (Carpinus orientalis) и смрадлика (Cotinus coggygria). 

От трените видове типични са балдаран (Chaerophyllum bulbosum), балур (Sorghum halepense), 
бяла детелина (Trifolium repens), глухарче (Taraxacum officinale), див овес (Avena fatua), дребна 
кощрява (Setaria glauca), козя брада (Rumex acetosella), коноп (Cannabis sativa), коприва (Urtica 
dioica), лобода (Chenopodium album), обикновен камшик (Agrimonia eupatoria), обикновен лапад 
(Rumex patientia), обикновен магарешки бодил (Carduus acanthoides), обикновен пелин (Artemisia 
absinthium), обикновен райграс (Lolium perenne), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), 
полска паламида (Cirsium arvense), полска поветица (Convolvulus arvensis), разстлана лобода 
(Atriplex patula), репей (Arctium lappa), свиница (Xanthium strumarium), синя жлъчка (Cichorium 
intybus), слез (Malva sylvestris), татул (Datura stramonium), тлъстига (Portulaca oleracea), тревист бъз 
(Sambucus ebulus), троскот (Cynodon dactylon) и щир (Amaranthus blitum). 

 Лечебни растения 

Състоянието на находищата от лечебни растения в община Бяла може да се определи, като 
благоприятно, но неустойчиво. Извън границите на населените места голям процент от 
територията е заета от обработваеми земи, а ливадите и пасищата са малък процент. 

Законът за лечебните растения (ЗЛР) изисква разработването на специален раздел за лечебните 
растения към програмата за опазване на околната среда (ОПООС) на всяка община; към 
плановете за управление на защитените територии, както и към горскостопанските планове и 
програми. Целта на раздел „Лечебни растения” е да планира ползването, така че то да бъде 
устойчиво и да осигури опазване на лечебните растения. 

Разделът трябва да включва информация за видовете лечебни растения, местоположението и 
състоянието на находищата, за количествата суровина, на които може да разчита местната 
икономика. Разделът трябва да представя анализ и да предвижда необходимите мерки за 
опазване на лечебните растения и техните местообитания и находища. С предимство се включват 
видовете лечебни растения, които се събират за стопанско ползване, както и такива под 
специален режим на опазване и ползване или представляващи интерес от природозащитен или 
научен характер. 

Ползването на лечебните растения от естествени находища, представляващо стопанска дейност, 
се извършва въз основа на позволително издадено от собственика на територията. 

Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти – 
държавна и общинска собственост.  

Билките за лични нужди в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден могат да 
бъдат до: 

– 1 кг – корени, коренища, луковици или грудки; листа; и талус; 

– 0,5 кг – кори; цветове; и пъпки; 

– 0,1 кг – семена; 

– 2 кг – стръкове; и 

– 10 кг – плодове. 

Лечебни растения в горски територии от община Бала: 

– От дървесните видове широко и повсеместно са разпространени бялата акация (Robina 
preudoacacia L.), сребролистна листната липа (Tilia argentea DC.), бялата върба (Salix alba), 
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орех (Juglans regia L.). Те се срещат предимно в горски територии и от тях се събират цвят, 
листа, кори и плодове. 

– От храстите се срещат обикновения дрян (Cornus mas L.), обикновен глог (Crataegus 
monoguna Jacq), обикновена леска (Corylus avelana L.), трънка (Prunus spinosa L.), 
смрадлика (Cotinus coggygria Scop), шипка (Rosa canina L.), черен бъз (Sambucus nigra L.) и 
люляк (Syringa vulgaris L.). Трънката е разпространена предимно из селскостопанските 
площи и покрайнините на горите на изток от село Копривец. Смрадликата е 
разпространена повсеместно из Беленската гора, в горския масив на изток от село Пет 
кладенци. Дрян и глог има в землищата и горите на селата Дряновец, Бистренци, Копривец 
и Лом Черковна. 

– От тревистите лечебни растения повсеместно се срещат багрилното подрумиче (Anthemis 
tinctoria L.), бударица (Galeopsis tetrahit L.), ветрогон (Eryngyum campestre L.), вратига 
(Tanacetum vulgare L.), глухарче (Taraxacum officinale Web.), еньовче (Calium verum L.), жълт 
кантарион (Hypericum perforatum L.). По влажните и сенчести места се срещат 
великденчето (Veronica officinalis L.), и върбинката (Verbena officinalis L.). По сухите 
каменливи и припечни места се срещат вълнестия напръстник (Digitalis lanata Ehrh.), и 
бабини зъби (трабузан) (Tribulus terrestris L.). За разлика от дървесните и храстови видове с 
лечебни качества, тревистите лечебни растения (билки) не се срещат концентрирано като 
находища, а най-често са мозаично пръснати из горските масиви. 

Лечебни растения в земеделските земи и населените места. 

В земеделските земи и териториите на населените места се събират лечебни растения, цветове, 
листа, кори, плодове и корени за билкозаготвителите и за собствени нужди на населението от 
следните видове: 

– Дървесни – разпространени са липата във всичките й разновидности, бялата акация, орех 
и черница (Morus nigra L.). 

– От храстите се ползват глог, дрян, леска, бъз, смрадлика, шипка, трънка и люляк. 

– От тревистите лечебни растения се срещат: коприва (Urtica dioica L.), мащерка (Thimus sp.), 
теснолист жиловляк (Plantango lanceolata L.), бъз нисък /бъзак/ (Sambucus ebulus L.), троскот 
(Conodon dastylon (L.) Pers), овчарска торбичка (Capsella bursa – pastoria (L.) Medic), камшик 
(Agrimonia eupatoria L.), бял равнец (Achillea millefolium L.), риган (Origanum vulgare L.), 
змийско мляко (Chelidonium majus L.), глухарче, царевица /за царевична коса/ (Zea majus 
L.), магарешки бодил (Onopordum acantium L.), Репей (Arctium lappa L.), зимзелен (Vinca 
minor L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.), магданоз (Petrozelinum sativum Hoffm.), чубрица 
(Satureja hortensis L.), сминдух (Trigunella foenum-graecum L.), пащърнак (Pastinaca sativa L.), 
подбел (Tussilago farfara L.), чесън (Allium sativum L.), копър (Anethum graveolens L.), секирче 
(Lathyrus satuvus L.), вълча ябълка (Aristolochia clematitis L.), градински чай (Salvia officinalis L.), 
дилянка /валериана/ (Valeriana officinalis L.), мента /лютива мента, джоджен/ (Mentha 
piperita L., Menta pulegium L.), див джоджен (Menta spicata L.), мъртва коприва – бяла 
(Lamium album L.), пелин – бял (Artemisia absinthium L.), пелин-черен (Artemisia vulgaris L.), 
синап-черен (Brassica nigra (L.) Koch.), татул (Datura stramonium L.), хвощ – полски (Equisetum 
arvense L.), горска ягода (Fragaria vesca L.), червено подъбиче (Teucrium chamaedrus L.), бяло 
подъбиче (Teucrium polium L.), маточина /лимонче/ (Melussa officinalis L.), лечебен жаблек 
(Galega officinalis L.), лайка (Matricaria chamfmilld L.). 
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В раздел „Лечебни растения“ на ОПООС на Община Бяла са описани следните находища на в 
грениците на общината: 

Вид Местообитания Срещаемост Добив 

Мащерка Тревисти места, ливади, равнини 
Поединично и 

на петна 
За лични  и 

промишлени нужди 

Черен бъз 
Покрай реки, из храсталаци и 

населени места 
Поединично и 

на петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Смрадлика Гори, сухи и каменисти места На петна 
За лични  и 

промишлени нужди 

Шипка 
Редки гори, край реки, по тревисти 

склонове, равнини 
На петна 

За лични и 
промишлени нужди 

Коприва Ливади, пасища На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Бъз нисък 
/бъзак/ 

Край селища, пътища, храсталаци На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Теснолист 
жиловляк 

Поляни, ливади, покрай реки 
Поединично и 

на петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Риган Сухи тревисти и каменисти места 
Поединично и 

на петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Камшик Пасища, ливади Поединично 
За лични и 

промишлени нужди 

Бял равнец 
Ливади край пътища, по тревисти 

места 
На петна и 

разпръснато 
За лични и 

промишлени нужди 

Градински 
чай /салвия/ 

Из градините /като градинско 
растение/ 

Поединично За лични нужди 

Жълт 
кантарион 
/звъника/ 

По тревисти места, край пътища, из 
нивите 

Поединично и 
на петна 

За лични и 
промишлени нужди 

Овчарска 
торбичка 

По тревисти места, пасища, ливади, 
край пътища 

На петна и 
масиви 

За промишлени 
нужди 

Босилек Дворове На петна За лични нужди 

Градинска 
чубрица 

Из градините На петна За лични нужди 

Липа Гори, улици На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Репей 
Из гори, поляни, по влажни места, 

около и в селищата 
Поединично и 

на петно 
За лични и 

промишлени нужди 

Див чесън Ливади Поединично За лични нужди 

Мъртва 
коприва 

Пасища,  ливади, дворове На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Глухарче 
По песъчливи места, ливади, 

пасища, край пътища, по зелените 
Разпръснато 

За лични и 
промишлени нужди 
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Вид Местообитания Срещаемост Добив 

площи на паркове и градини 

Лайка 
Пасища, ливади, поляни, край 

пътища и населени места 
На петна 

За лични и 
промишлени нужди 

Иглика Гори, ливади, из храсталаци Разпръснато За лични нужди 

Магарешки 
бодил 

По сухи и каменисти места, край 
пътища и пустеещи земи 

Поединично и 
на петна 

За лични и 
промишлени нужди 

Копър Из градината Поединично За лични нужди 

Пелин бял 
Тревисти и каменисти места, из 

храсталаци, градини и край  пътища 
На петна и 

поединично 
За лични и 

промишлени нужди 

Маточина 
/лимонче/ 

Реки, гори, по тревисти и каменисти 
места, из дворове и градини 

На петна и 
поединично 

За лични и 
промишлени нужди 

Бяло 
подъбиче 

Из храсталаци, поляни 
На петна и 

поединично 
За лични и 

промишлени нужди 

Горска ягода Гори, поляни, из храсталаци Разпръснато 
За лични и 

промишлени нужди 

Червено 
подъбиче 

Из храсталаци, поляни 
На петна и 

поединично 
За лични и 

промишлени нужди 

Слез 
Тревисти места, край пътища и 

огради 
На петна 

За лични и 
промишлени нужди 

Лечебен 
жаблек 

Из влажни и сенчести места, в 
изкопи, край канали 

На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

Синя жлъчка Сухи места и ливади Разпръснато 
За лични и 

промишлени нужди 

Лечебните растения в община Бяла са разпространени мозаично из цялата територия, а такива 
като копривата, акацията, липата и много други са в значителни масиви, позволяващи събирането 
им в по-големи количества, без увреждане на ресурса. 

 Характеристика на фаунистичното разнообразие 

Фауната в района на община Бяла е с видов състав типично представителен за Евро-сибирския 
регион на Палеарктика. Разглежданият терен по зоогеографско райониране попада в Дунавски 
район. Срещат се предимно евросибирски и европейски видове повечето от които толерират 
човеко присъствие и са типични за селскостопански и крайселищни територии, където намират 
изобилие от храна. Много от тези животински видове и птици са привикнали към човешко 
присъствие, а обичайните повтарящи се шум и вибрации не ги прогонват. Срещат се следните 
видове птици: червеногърба сврачка (Lanius collurio), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сврака 
(Pica pica), гугутка (Streptopelia decaocto), домашно врабче (Passer domesticus), селска лястовица 
(Hirundo rustica), полска чучулига (Alauda arvensis) и др. 

От представителите на бозайната фауна се срещат полска мишка (Apodemus agrarius), сив плъх 
(Rattus norvegicus), белогръд таралеж. (Erinaceus concolor), европейска къртица (Talpa europaea) 
и заек (Lepus europaeus) и няколко вида едри бозайници, които са предмет на лов. 

 Защитени територии 

На територията на община Бяла се среща единственото описано находище в България на 
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кримска какула. За опазване на същото е обявена защитена територия в землището на с. Полско 
Косово. 

  
Фиг.2.1.4-1  
Изглед от ЗМ „Eстествено находище на кримска какула“ 
 

Фиг.2.1.4-2  
Salvia scabiosifolia - цвят 

Защитена местност „Естествено находище на кримска какула (Salvia scabiosifolia)“ е с площ 3.51 
хектара и се намира в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе. Тя е обявена 
със Заповед No.РД-91 от 16.02.2006 г. (ДВ бр. 28/2006) с цел опазване на единственото в страната 
находище на защитения растителен вид Кримска какула (Salviа scabiosifolia) и съхраняване на 
уникален ландшафт, включващ характерни варовикови форми с хазмофитна растителност и 
типични крайречни растителни съобщества. 

На територията са в сила следните забрани: 

- Забранява се всякакво строителство, производствените дейности, разкриването на 
кариери и други дейности, с които се изменя естественият ландшафт; 

- Забранява се паленето на огън; 

- Забранява се пашата на домашни животни; 

- Забранява се ловът и ловностопанските мероприятия; 

- Забранява се използването на изкуствени торове, продукти на растителна защита и 
други химически вещества и препарати; 

- Забранява се внасянето на неместни за района растителни и животински видове. 

Кримската какула (Salvia scabiosifolia Lam.), семейство Устноцветни (Lamiaceae ) е многогодишно 
тревисто растение до полухраст, с възходящи, разклонени и гъстооблистени стъбла, високи до 50 
cm. Листата сиво-зелени, перестонасечени, простовлакнести и с точковидни жлези. Прешлените 
6–10-цветни. Чашката дълга 10–18 mm, от зелена до лилава. Венчето дълго 25–35 mm, 
бледовиолетово, горната устна права, дълбоко врязана, долната с полузакръглени странични 
дялове и обратнояйцевиден врязан, увиснал среден дял. Орехчетата гладки, тъмнокафяви, 
обратнояйцевидни. Цъфти в периода април до юни, плодоноси в периода юли до август. 
Опрашването ентомофилно. Размножава се със семена. Естественото възобновяване е добро. 
Видът обитава каменливи, слънчеви места с излужен карбонатен чернозем. Влиза в състава на 
степни храстово-тревни съобщества на Amygdalus nana, Linum tauricum, Haplophyllum thesioides . 
Популацията е с добра численост и с площ 35 дка. 
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В Червената книга на България фигурира със природозащитен статут „критично застрашен вид“. 
Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

 Вековни дървета 

В регистрите на обявените вековни дървета е включено едно дърво, което попада на територията 
на община Бяла – летен дъб с № в регистъра 986. 

На територията на община Бяла под защита е поставено едно вековно дърво. 

№ в 
регистъра 
на ИАОС 

Дървесен вид Документ за 
обявяване ДВ Местоположение 

Висо-
чина, 

м 

Оби-
колка, 

м 

986 Дъб (летен) 
Quercus robur 

Заповед 343  
от 4.7.1978 г. 

69 
/1978 

с. Полско Косово, м. 
Балгора. Имот 
стопанисван от ДГС Бяла 

19 3,45 

Всички дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното 
състояние на защитените дърветата са забранени. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие собствениците на имотите, в които се намират 
дърветата са задължени: 

– Да ги опазват от унищожаване или увреждане; 

– Да уведомяват Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за 
настъпили промени в състоянието на обекта; 

– Да съгласуват с Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе 
дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на 
обекта; 

– Да осигуряват достъп на представители на Регионалната инспекция по околната 
среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените 
дървета. 

 
 Защитени зони 

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури 
дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински 
видове, както и местата, които обитават. 

Част от територията на община Бяла попада в границите на две защитени зони по Натура 2000 – ЗЗ 
„Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ 
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Фиг.2.1.4-3 Разположение на ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ спрямо населените места от 
територията на община Бяла 

 

Защитена зона „Беленска гора“ с код BG0000231 е определена по директивата за природните 
местообитания и е включена в Решение на МС No.122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 21/2007 г. Тя е с обща 
площ 7 312.21 хектара. 

Местоположение: 

• Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: с. Стрелец 

• Област: Велико Търново, Община: Полски Тръмбеш, Населено място: с. Каранци, с. 
Орловец 

• Област: Велико Търново, Община: Стражица, Населено място: с. Виноград 

• Област: Русе, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Бистренци, с. Дряновец, с. 
Полско Косово 

 

Защитена зона „Река Янтра“ с код BG0000610 е определена по директивата за природните 
местообитания и е обявена със Заповед No.РД-401 от 12.07.2016 г., ДВ бр. 62/2016 г. и заповед за 
промяна на режима на дейностите – Заповед No.РД-966 от 20.12.2013 г., ДВ бр. 9/2014 г. Защитената 
зона е с обща площ 13 899.88 хектара. 

Местоположение: 

• Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Велико Търново, с. 
Ветринци, с. Леденик, с. Никюп, с. Пушево, с. Самоводене, с. Шемшево 

• Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: гр. Горна 
Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. Драганово, с. 
Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра 

• Област: Велико Търново, Община: Лясковец, Населено място: гр. Лясковец, с. Козаревец 
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• Област: Велико Търново, Община: Полски Тръмбеш, Населено място: гр. Полски 
Тръмбеш, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово 

• Област: Велико Търново, Община: Стражица, Населено място: с. Бряговица 

• Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Гръблевци, с. 
Мичковци 

• Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Гостилица, с. Каломен, с. 
Скалско, с. Славейково, с. Чуково, с. Янтра 

• Област: Русе, Община: Борово, Населено място: с. Брестовица 

• Област: Русе, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Ботров, с. Пейчиново, с. Полско 
Косово, с. Стърмен 

• Област: Русе, Община: Ценово, Населено място: с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. 
Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово. 

Защитена зона „Река Янтра“ е обявена със следните цели: 

• Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на 
посочени в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната за 
постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;  

• Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, 
посочени в т. 2.1, и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2; 

• Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, 
местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: Типовете природни местообитания -1530* Панонски солени степи и 
солени блата, 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. , 6110 * 
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210 * 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 
местообитания на орхидеи), 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества, 6250* Панонски 
льосови степни тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и 
в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади, 8210 Хазмофитна растителност 
по варовикови скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери, 9180 * Смесени гори от съюза 
Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), 
91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0 * Панонски гори с Quercus 
pubescens, 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 91M0 Балкано-панонски церово-
горунови гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа; 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 2.2.1. бозайници: Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilu scitellus), 
Пъстър пор (Vormela peregusna), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 
*Европейски вълк (Canis lupus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Остроух нощник 
(Myotis blythii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългоух 
нощник (Myotis bechsteinii); 2.2.2. земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina 
bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
Пъстър смок (Elaphe sauromates); 2.2.3. риби: Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), 

Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА     63/178 



Распер (Aspius aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis 
taenia), Белопера кротушка (Gobio albipinnatus), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer), Виюн (Misgurnus fossilis), Сабица (Pelecus cultratus), Европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Малка вретенарка 
(Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Украинска минога (Eudontomyzon mariae), Голям 
щипок (Cobitis elongata); 2.2.4. безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus), Лицена (Lycaena dispar), 
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Ценагрион 
(Coenagrion ornatum), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 

Режим на дейности: 

• Забранява се въвеждане на неместни растителни видове в ливади, пасища, мери, 
естествени водни обекти, блата, мочурища и дерета, както и умишлено внасяне на чужди 
видове; 

• Забранява се употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски 
територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди освен разрешените за 
биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 

• Забранява се движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, 
селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен за провеждане 
на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности или по 
предварително съгласувани по съответния ред маршрути; 

• Забранява се промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и 
превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, мочурища, както и на други 
тревни площи (обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече 
години) в границите на местообитания по т. 2.1, при ползването на земеделските земи като 
такива;  

• Забранява се разораване и залесяване на поляни и други естествени открити 
пространства в горските територии в границите на негорските природни местообитания 
по т. 2.1; 

• Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични 
и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на 
земеделските земи като такива; 

• Забраняват се промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, 
преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания; изключения 
се допускат в урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за дейности, 
подобряващи природозащитното състояние на местообитанията по т. 2.1; 

• Забранява се усвояване на повече от 30 % от средно-годишния отток на р. Янтра и притоците 
є за ВЕЦ, намиращи се в процедура по издаване или продължаване на действието на 
разрешително по Закона за водите към датата на издаване на заповедта; 

• Забранява се съгласуване на инвестиционни предложения за нови ВЕЦ, вкл. чрез 
надграждане и/или реконструкция на съществуващи бентове, прагове и други 
съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение, с изключение на тези, за които 
е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;  

• Забранява се съгласуване на строителството на ветрогенератори и фотоволтаици извън 
урбанизирани територии освен като собствени източници на електрическа енергия и с 
изключение на тези, за които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
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разнообразие; 

• Забранява се търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми 
(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на 
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни 
и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата 
на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за 
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и/или за предоставяне на 
концесия за добив по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и по Закона за концесиите, или 
е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, или е подадено 
заявление за регистриране на търговско откритие; 

• Забранява се чупене, повреждане, събиране и/или преместване на пещерни и скални 
образувания. 

 

2.1.5. Сътояние на ландшафт 

Община Бяла се намира в централните части на Северна България. Релефът е слабо до средно 
нагънат, а земното покритие е предимно земеделски земи и пасища. 

За района на са дефинирани ландшафтни типове с особено значение. Не бяха установени 
ландшафтни типове и елементи, които да са с висока социална културна или природна 
стойност. На територията на общината няма класифицирани ландшафтни типове, които да 
изискват специален режим на опазване с изключение на надгробните могили, описани като 
паметници на културата. 

По класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на община Бяла са разпространени 
7 ландшафтни типа. На изображението е показано разпространението им върху сателитна 
снимка на района. Ясно изразен е доминиращия характер на Ландшафтен тип „Неполивни 
земеделски територии“ с код 211, а в релефните понижения се среща и ландшафтен тип с код 
243 „Хетерогенни земеделски територии. 
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Типовете земно покритие в границите на община Бяла по класификацията Corine Land Cover 2012 
са представени на фиг. 2.1.5 -1. 

Фиг. 2.1.5. Типове земно покритие в границите на община Бяла по класификацията Corine Land Cover 2012 
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Селищата в общината са свързани с околната природна среда в по-голяма степен, отколкото 
градовете. Тяхното отношение към природните елементи са непосредствени. Този факт намира 
отражение и в оформянето на зелените и свободни  площи в самите селища. Зелените площи 
за широко обществено ползване в селищна среда са ограничени. Използваните декоративни 
видове са малко на брой и преобладават видове от типичните местни растителни съобщества.  

Зелените площи за ограничено ползване в населените места като озеленяване около 
обществени сгради, културни домове, читалища, училища, детски градини и пр., са изпълнявани 
по същия начин, както и тези в града. Местата за почивка и игрищата за деца в самите селища 
са с по-скромни размери, като се има в предвид по-малкия брой ползватели. Те са разположени 
предимно в близост до други обществени обекти, като например читалище, селски клуб и др. 

Зелената система на общината изпълнява следните функции: 

– дооформяне и доизграждане на селищните силуети; 

– подчертаване на композиционната идея на селищните планове; 

– изграждане на селищните паркове и кварталните градини и свързването им с 
уличните озеленявания и крайселищните територии в единна зелена система; 

– подчертаване местата на държавните и обществените сгради; 

– осигуряване на озеленена среда на терените за спорт и отдих в селищните и край 
селищни зони; 

– изграждане на мелиоративното озеленяване в и извън селищата. 

Общата нужда от зелени площи в границите на населените места се покрива от 
съществуващата зелена система. 

По отношение на зелените площи върху цялостната територия на общината, функцията на зелена 
система играят горите, както и частичните крайпътни насаждения, покрай свързващите отделните 
села пътища и наличието на наченките на ветрозащитни пояси покрай някои земеделски 
територии. 

По отношение на зелените площи за ограничено ползване е характерно и т. нар. ,,дворищно 
озеленяване‘‘. То се наблюдава както в гр. Бяла, така и за селата в общината и се характеризира 
обикновено с декоративна (украсна) градина. Тя е разполагана най-често в отстъпа от към 
уличната линия между нея и жилището и пред входа на къщата, около терасите и жилищните 
помещения. 

Наблюдават се дворни овощни градини, които заемат периферно или линейно подреждане 
(обикновено по очертание на парцелите или  на членящите ги прегради), или на компактно 
изпълване най-често във вътрешната част на парцела. Забелязва се и тенденция към обединяване 
на декоративната с овощна градина. Забележима е и тенденция за нарастване на украсната 
градина за сметка на стопанските устройства. С това все повече се налага функцията на 
обитаване пред стопанските изисквания и на декоративно-украсното предназначение на 
озеленяването на двора. Това важи най- вече за гр. Бяла. 

Зелените площи със специално предназначение в селищата на общината са гробищните 
паркове. 
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2.1.6. Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо наследство 

Стратегическото положение на Община Бяла и близостта и до р. Янтра са причина за нейното 
разнообразно обитаване от праисторическата епоха и античността, през средновековието до 
наши дни. Изключително богато и разнообразно е културно - историческото наследство в община 
Бяла. 

• град Бяла 

Мост над р. Янтра – построен 1865 – 1867 година от самоукия български майстор Колю Фичето, 
украсен с барелефи, представляващ забележителна творба и художественно произведение от 
Възрожденската епоха. Обявен е за архитектурно-строителен и художествен паметник на 
културата с национално значение. 

В землището на града, на 6 км югозападно в 
местността Пуста Бяла е открито Антично 
селище - археологически паметник, а на 1 км 
северозападно е открито Късно антично 
градище - архитектурно – строителен 
паметник от Античността и Средновековието.  

Последното е разположено на високо плато на 
1,4 км от центъра на града, точно срещу моста 
на Колю Фичето. Височината е ограничена от 
Беленското дере от юг и десния бряг на река 
Янтра от запад. Има неправилна четириъгълна 
форма, с дължина на стените: северна – 308 
м, южна – 198 м, източна 208 м. Западната е 

силно унищожена. Натрупаните камъни на североизточния и югозападния ъгъл, показват, че тук са 
се издигали кули.  

Исторически паметници 
снационално значение са 
Къща-музей "Освободителна 
война", ул. Юлия Вревская № 2 
/военно-исторически музей 
— Александър III; Паметник 
на Юлия Вревская и Мария 
Неелова в двора на музея 
"Освободителна война"; 

Лобно място и паметник на Панайот Волов, Георги Икономов и Стоян 
Ангелов, 2 км северно. 

Градска часовникова кула – построена на централния площад на гр. 
Бяла през 1872 година и  Църквата „Свети Георги”  – построена на 
централния площад на гр. Бяла през 1910 – 1915 година, дело на арх. 
Димитър Шойлев са обявени за архитектурно строителни паметници 
с местно звачение. На територията на града за архитектурно-
строителни паметници са обявени 6 сгради, такъв паметник е и 
чешмата при джамията.   

• село Бистренци 

В землището на селото е открито праисторическо селище в местността Бунар дере, 2 км южно. 
Обявено е за  археологически паметник на културата.  

Църквата "Св. Иван Рилски" - започната преди Освобождението, изографисана е обявена за 
архитектурно-строителен паметник на културата през 1981 г. Такъв паметнк е и Училище "Христо 
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Ботев" в стария център, сега районна болница на гр. Бяла - строено 1928-1931 г. в комплекс с 
църквата, чешма  „Света Неделя“ и 4 къщи. Те са разположени в чертите на селото. 

• село Дряновец 

В землището на селото са разположени  Средновековно селище, с. Дряновец, м. Кенез мезарла, 
3 км сз и могила „ккра“, обявени за археологически паметници на културата. Антично селище и 
некропол, с. Дряновец, м. Дюзе, 700 м юз и Антично селище, м. Кюрдалан, 100 м южно са обявени 
за Аритектурно-строителни паметници от Античиността и Средновековието през 1968 година. 

Църквата „Св. Димитър", строена през 1880 г. и Сградата на училището, сега детска градина, 
строена през 1884 г. са обявени за архитектурно-строителни паметници на културата. 

• село Копривец 

В землището на селото са разположени  Антично селище,  юи и Късноантична крепост, м. Кашла 
дере, 6 км югоизточно, обявени за археологически паметници на културата.  

На територията на селото са обявени 11 къщи за архитектурно-строителни паметници на 
културата. Алрхигектурно-строителни паметници в селото са Старата община, към 1981г. - 
"Народния съвет" /строена 1935г./; Училище "Н. Рилски" /строено 1926 г./; Църква "Св. Архангел 
Михаил"и Възрожденска църква в комплекс с килийно училище, обявени през 1981 г. 

• село Полско Косово 

На територията на селото са обявени 23 къщи за архитектурни паметници на културата. Такива 
са и Воденица,  Църквата "Св. Константин и Елена" –изографисана, Жилищно-търговска сграда 
на Главната улица /на пътя/. 

В землището на селото за аритектурно-строителни паметници от Античиността и 
Средновековието, с местно значение са обявени: Късно римско и средновековно селище, с. 
Полско Косово, м. Кадигьол, 1.5 км юи; Антично и средновековно селище, с. Полско Косово, м. 
Саков геран, 3 км и; Късно римско градище, с. Полско Косово, м. Съзлъгьол, 4 км и; Неолитно 
селище, с. Полско Косово, м. Саков геран, 3.5 км и; Антично и средновековно селище, с. Полско 
Косово, м. Тузлуджа, 3 км с. 

На 3 км северозападно от селото в местността Тузлуджа е открит некропол, а на 2км южно 
Праисторическо и антично селище. Те са обявени за археологически паметници през 1981 г. 

• село Стърмен 

В землището на селото, на 3 км северно от с. Стърмен е открито Тракийско антично и 
средновековно градище, обявено през 1968 г. за архитектурно-строителен паметник от 
Античността и Средновековието, с местно значение. 

От направеното проучване и анализ на цялото културно наследство в община Бяла, може да се 
направят следните изводи: 

-  Обектите на археологическото наследство са с относително ниска степен на проученост; 

- Липсват специализирани планове, карти и схеми на Община Бяла с локализирани обекти 
на недвижимото културното наследство, на природните забележителности, на 
историческите места, локални и регионални културни маршрути; 

- За голяма част от обектите на недвижимото културното наследство не са определени 
режими за опазване по смисъла на чл. 79, ал.1 и ал. 2 от ЗКН, което възпрепятства 
изпълнението на разпоредбите на чл. 80 от ЗКН; 

- Не са вземани мерки за определяне на устройствените параметри, защитата и 
опазването на обектите на културно-историческото наслдество и експозиционната им 
среда. 
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- Липсва изградена туристическа инфраструктура, способстваща експонирането и 
социализацията на тези обекти. 

 

2.1.7. Текущо състояние на материални активи, в.т.ч. инфраструктурни и инженерни 
съоръжения 

 

2.1.7.1. Състояние на пътна мрежа и жп-мрежа 

 Републиканска пътна мрежа / РПМ / 

През територията на община Бяла преминават и се стопанисват от ОПУ Русе шест пътя от 
Републиканската пътна мрежа.  

Р П № Трасе на пътя 
Километраж на 
територията на 

община Бяла 

Дължина на 
територията 
на община 

Бяла 

І-3 Гара Бяла – о.п. Плевен – Луковит –  Ботевград 
    от км  0+000 

до км 7+000 

 

7.000 км 

I-5 /Е85/ 
Русе – Бяла – В. Търново – о.п. Дебелец – 
Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. Стара 
Загора – Хасково – Кърджали – Маказа 

    от км 45+900  

до км 65+200 
   19.300 км 

II-51 
Бяла – Копривец – Водица – о.п. Попово – 
Дралфа – о.п. Лозница – Мировец – 
(о.п.Разград – о.п. Шумен) 

    от км   0+000 

до км 30+000 
    30.000 км 

IІ-54 
(Бяла – Полски Тръмбеш) кв. Гара Бяла – 
Ценово – Пиперково – Караманово – Вардим  
– (Новград – Свищов) 

    от км 48+000  

до км 52+610 
     4.610 км 

III-501 Русе – Иваново –Две могили – Бяла 
    от км   0+000  

до км 12+350 
   12.350 км 

III-5101 
(Бяла – Копривец) – Пет Кладенци – Борово – 
(Русе – Бяла) 

    от км  0+000 

до км 2+600 
     2.600 км 

Пътища ІІІ-514 и ІІІ-4072 не се стопанисват от ОПУ Русе и поради периферното си 
местоположение не оказват влияние на транспортната обстановка. 

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа възлиза на 65.710 км. 

Най- важен за общината е първокласният път І-5 / Е85 /. Той е част от Европейски транспортен 
коридор № ІХ: „Букурещ – Русе – Велико Търново – Хасково – Александруполис”. Пътят е важна 
транспортна връзка между северна и южна България.  Той свързва общината с областния център 
гр. Русе. Това е и пътят с най - много пътнотранспортни произшествия в общината. Състоянието на 
пътната настилка е добро за 2.00 % от пътя, от км 51+634 до км 51+986, средно за 68.00 % от пътя, от 
км 51+986 до км 65+200 и лошо за 30.00 %, от км 45+900 до км 51+634. Ширината на пътното платно 
варира от 7.50 м до 14.50 м. 

Път І-3 дава връзка на  общината към гр. Плевен и столицата гр. София. Състоянието на пътната 
настилка е добро за 46.74 % от пътя, от км 0+000 до км 0+882 и от км 3+310 до км 5+700 , средно за 
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15.36 % от пътя, от км 5+700 до км 6+775 и лошо за 37.90 %, от км 0+882 до км 3+310 и от км 6+775  
до км 7+000. Ширината на  пътното платно е 7.50м. 

Път ІІ-51 дава връзка на общината със съседната област Търговище и източните части на страната. 
Състоянието на пътната настилка е добро за 93.10 % от пътя, от км 0+000 до км 27+930 и лошо за 
6.90 % от пътя от км 27+930 до км 30+000. Ширината на пътното платно варира от 6.80 м до 9.00 м. 

Път ІІ-54 е връзка към гр. Свищов. Състоянието на пътната настилка е средно за 15.91% от пътя, от 
км 1+850 до км 2+200 и лошо за 84.01 % от пътя от км 0+000 до км 1+850. Ширината на пътното 
платно варира от 6.50 м до 7.00 м. 

При третокласните пътища ІІІ-501 и ІІІ- 5101 настилката е в лошо състояние. Ширината на пътното 
платно и при двата пътя е 6.00 м. 

 Общинска пътна мрежа 

Важна съставна част от пътната инфраструктура е Общинската пътна мрежа. Общинските 
пътища са 16 броя с обща дължина 59.460 км.  Чрез тях се осъществяват връзките между 
населените места в рамките на общината. Тези пътища са: 

Път № Трасе на пътя Дължина 
км 

RSE1003 
/І-5, Обретеник – Бяла/ Волово – Гр. община (Борово – Бяла)  – 
Ботров – Бяла/І-5/ 

10.700 км 

RSE1022 /II-51, Бяла - Копривец/ – Бистренци – Дряновец - Копривец/ II–51/  12.900 км 

RSE1210 /II-54/Ценово – Долна Студена – Гр. община (Ценово – Бяла) – 
Ботров/RSE1003/ 

0.400 км 

VTR1233 /IIІ-407/Павел – Гр. община (Полски Тръмбеш – Бяла) – Босилковци 
– Бяла, кв. Гара Бяла - /II-54/ 

10.000 км 

VTR1289 / ІІІ-407, Лозен – Орловец / – Гр. община (Стражица – Бяла) – 
/RSE1022/ 

2.900 км 

RSE2020 / I-3, Бяла – п. к. Страхилово/ - Пейчиново – Босилковци / VTR1233/ 4.800 км 

RSE2028 /І-5, Бяла – Полски Тръмбеш/ – м. Старите лозя – Полско Косово – 
гробищен парк 

2.750 км 

RSE3021 /II-51, Бяла - Копривец/ – Почивна станция „Гората” 5.600 км 

RSE3023 /RSE1003, Ботров – Бяла/ – Депо ТБО Бяла 0.500 км 

RSE3027 /VTR1233, Босилковци –  кв. Гара Бяла / – м. До село 0.920 км 

RSE3029 /II-54, кв. Гара Бяла – Ценово/ кв. Гара Бяла – гробищен парк 1.030 км 

RSE3030 /RSE1022, Бистренци – Копривец /Дряновец – гробищен парк 1.210 км. 

RSE3032 /RSE1022, п.к. Пет Кладенци – Дряновец/ Бистренци – Керамична 
фабрика 

1.200 км 

RSE3033 /II-51, Копривец – Водица/Лом Черковна – гробищен парк 0.550 км 

RSE3035 /II-51, Копривец – Водица/Лом Черковна – лесопарк Боаза 2.900 км 

RSE3037 /І-5, Бяла - Полско Косово/ - х. Балтора 1.100 км 
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Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без осигурен 
транспортен достъп. Общата дължина на общинските пътища е 59.460 км, което дава плътност от 
0.1689 км/км2 малко над средната за страната 0.1614 км/км2. 

Повечето от пътищата са в лошо състояние, като се нуждаят от рехабилитация, а пътят от 
Босилковци до Пейчиново и от разширение. 

Общата плътност на Републиканската и Общинската пътни мрежи е 0.3556 км/км2 по–голяма от  
средната за страната 0.3380 км/км2. 

 Железопътен транспорт 

През територията на община Бяла преминава четвърта главна ж.п. линия „Русе – Горна Оряховица 
- Подкова”, която в този участък е единична и електрифицирана. Дължината на железопътната 
мрежа на територията на общината е 24.400 км. Техническото състояние на релсо – 
траверсовата скара е добро и гарантира заложените в графика за движение на влаковете 
скорости. На територията на общината са разположени следните експлоатационни пунктове: 
гара Бяла, гара Моруница, спирка Полско Косово, спирка Стърмен. Па трасето на ж.п. линията 
са разположени шест прелеза: км 72.481, км 74+482, км75+228 в междугарието Моруница – Бяла, 
км 76+696 в гара Бяла, км 82+701, км 84+397 в междугарието Бяла – Полски Тръмбеш.  

  
2.1.7.2. Състояние на водопроводната мрежа и съоръжения 

Всички села на територията на Община Бяла са водоснабдени. Водоснабдяването се 
осъществява от:  

Водопровод от Батинската водоснабдителна група;  

Водопровод от с. Баниска, община Две могили;  

Собствени водоизточници.  

Водоснабдителната и водопреносната мрежа се стопанисва и поддържа от “Водоснабдяване и 
канализация” – ООД гр. Русе, чрез ПЕР(производствено-експлоатационен район) в гр. Бяла. 
Водопроводната мрежа от водоизточниците до облекчителните резервоари е в сравнително 
добро техническо състояние и е изградена основно през 1982 - 1991 г. Поддържането и 
рехабилитацията и са елементи от инвестиционната програма на експлоатационното 
дружество. По-лошо е състоянието на водоснабдителната и водопреносната мрежа в града – в 
централната част е амортизирана, което е предпоставка за непрекъснати аварии и загуба на 
питейна вода. Изпълнена е предимно от етернитови тръби ø 60 и ø 80. През периода 1990 - 2000 
год. е изпълнявана от стоманени тръби ø 80 и ø 100, а последните години и от ПЕВП ø 80 и ø 100.  

Само в Общинския център – гр. Бяла е изградена цялостна канализационна смесена система 
за събиране и отвеждане на отпадните води.  

Канализационната мрежа се състои от 10 броя главни и 136 броя второстепенни профили. 
Канализацията е смесена – за дъждовни и битови води. 

През 2013 г. е започнато изпълнението, а през 2016 г е завършено строителството на проекта за 
изграждане на воден цикъл – ПСОВ, подмяна на водопроводи и изграждане на канализация в 
гр.Бяла и гара Бяла. ПСОВ е с капацитет за 12000 екв.жители. При реализирането на проекта е 
направена рехабилитация и доизграждане на уличната водоснабдителна и водопреносна 
мрежа по улиците на град Бяла, доизграждане на канализационната мрежа в град Бяла, 
изграждане на довеждащ колектор за отпадни води от гара Бяла с прилежащи към него помпени 
станции, преминаване на същия през река Янтра чрез окачване по мостовата конструкция и 
довеждането му до ПСОВ. 

Изградени са 20.6 км нова канализационна мрежа, а реконструираната или подменена 
водоснабдителна мрежа е 16.9 км. 
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2.1.7.3. Състояние на канализационната мрежа и съоръжения 

Само в Общинския център – гр. Бяла е изградена цялостна канализационна смесена система 
за събиране и отвеждане на отпадните води.  

Канализационната мрежа на града се състои от 10 броя главни и 136 броя второстепенни 
профили. Канализацията е смесена – за дъждовни и битови води. 

През 2013 г. е започнато изпълнението, а през 2016 г е завършено строителството на проекта за 
изграждане на воден цикъл – ПСОВ, подмяна на водопроводи и изграждане на канализация в 
гр.Бяла и гара Бяла. ПСОВ е с капацитет за 12000 екв.жители. При реализирането на проекта е 
направена рехабилитация и доизграждане на уличната водоснабдителна и водопреносна 
мрежа по улиците на град Бяла, доизграждане на канализационната мрежа в град Бяла, 
изграждане на довеждащ колектор за отпадни води от гара Бяла с прилежащи към него помпени 
станции, преминаване на същия през река Янтра чрез окачване по мостовата конструкция и 
довеждането му до ПСОВ. 

Изградени са 20.6 км нова канализационна мрежа, а реконструираната или подменена 
водоснабдителна мрежа е 16.9 км. 

На територията на общината няма други населени места с повече от 2 000 еквивалентни жители, 
за които е необходимо изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за 
отпадъчни води.   

 

2.1.7.4. Състояние на енергийната система 

Електроснабдяването на община Бяла и цялостното стопанисване на електроразпределителната 
мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго-Про Мрежи” АД.  

“Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява единното 
оперативно планиране, координиране и управление, осигурява експлоатацията, поддръжката и 
надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните 
мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и поддържа електропроводи високо напрежение 
на територията на община Бяла.  

Всички 11 населени места на територията на община Бяла са електрифицирани и нуждите на 
населението от електропотребление са задоволени.  

Улично осветление е изградено във всички населени места. Съгласно разработената програма 
за енергийна ефективност всички осветителни тела в Общината са подменени и са монтирани 
осветителни тела НXВН – 70 W.  

В Община Бяла съществуват благоприятни условия за използване на енергия от възобновяеми 
източници, най-вече слънчева енергия, но няма изградени източници на ел. енергия от регионално 
и Републиканско ниво. 

Мрежата  110 kV е добре развита и е в добро състояние. Има предвидени трасета със сервитути 
за обслужване на електропроводите.  

 

2.1.7.5. Състояние на жилищния сектор 

Жилищният фонд в община Бяла  към 31.12.2015 г. наброява 7 267 жилища, разположени в 6 179 
сгради.  

Жилищния фон в общината е сравнително “стар”, като след 2001 г. са построени само 61 
жилища от жилищата в общината, или 0.8  % от жилищния фонд. В периода до  1945 г. са 
построени 23.0 % (1 670 жилища) от жилищата в населените места на общината.  Най-голям е 
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делът на фондът построен в периода 1946-1960  (с възраст около 60 години), има дял  от 28.3 % (2 
054 жилища).  Висок е делът на построените жилища в периода 1961-1970 – 17.2 % (1 204 жилища) 
и 1971-1980 г.- 17.9 % (1 300 жилища).  Възпроизводството на жилищата след началото на прехода 
е било значително по-малко в сравнение с предходния период.  

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след 2001 г. по-
голямо строителство има само в отделни селища: гр. Бяла 42 жилища, с. Пет кладенци 14 
жилища, с. Стърмен 3 жилища и с. Пейчиново 2 жилища. В останалите селища, жилищното 
строителство не е извършвано.  

 

Табл. 2.1.7.5. Жилища към 31.12.2015 г. по период на построяване (брой) 

Населени места 
Жили
ща 

общо 

Периоди на построяване 
до 

 1918 г. 
1919 - 
 1945 г. 

1946 - 
 1960 г. 

1961 - 
 1970 г. 

1971 - 
 1980 г. 

1981 - 
 1990 г. 

1991 - 
 2000 г. 

2001 - 
 2015 г. 

Община Бяла 7267 139 1531 2054 1247 1300 766 169 61 
 с. Бистренци 277 15 129 100 7 9 13 4 0 

 с. Лом 
Черковна 350 1 197 135 14 2 1 0 0 
 с. Босилковци 431 6 119 216 66 12 10 2 0 
 с. Ботров 139 5 47 47 14 17 5 4 0 
 гр.Бяла 3808 44 203 748 852 1126 654 139 42 
 с. Дряновец 323 1 100 188 28 2 1 3 0 
 с. Копривец 607 7 184 235 114 48 18 1 0 
 с. Пейчиново 285 31 129 96 16 4 4 3 2 

 с. Пет кладенци 173 21 52 28 12 22 20 4 14 

 с. Полско 
Косово 673 5 309 193 87 41 30 8 0 
 с. Стърмен 201 3 62 68 37 17 10 1 3 

Източник: НСИ 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

Гр. Бяла , с. Пет кладенци и с. Ботров  имат  сравнително млад – със средна възраст на 
фонда под  40 г.  съответно (51.4 %), (34.7 %) и  (18.7 %); 

Отделни селата в община са с относително стар, респективно, амортизиран фонд със 
средна възраст над 70 години – с. Лом Черковна 56.6 %, с. Пейчиново 56.2 %, с. Бистренци 
52.0 % и с. Полско Косово 46.6 % .  

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 20.8 % спад за 
последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на необитаваните 
жилища. В общината той варира от около 21.1 % (за гр. Бяла) до над 79.8 % (с.Пет кладенци), 56.7 
% (с. Бистренци) и 55.7 % (с. Лом черковна). Повечето от тези жилища се обитават само през 
летните месеци, т.е. използват се като вилни имоти.   

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени категории – панели, 
стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или гредоред), други 
(паянтови). Панелните жилища са само 5.6 % (407 бр.), разположени  изцяло в гр.Бяла, където в 16 
сгради има 401 жилища, които се обитават от 694 лица, в другите селища отчетени те 6 панелни 
жилища са едно и двуетажни сгради. Стоманобетонните са с незначителен дял  от - 3.6 % (258 
жилища) и са разположени основно в гр. Бяла 249 жилища.  Категорията «масивни» има дял от 
близо 81.2 % (5 895 жилища) и са разположени повсеместно във всички селища, от тях 26.7 % са 
тухлени с бетонна плоча и 54.5 % са тухлени с гредоред. Делът на другите (паянтовите) жилища – 
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9.7 %, където достигат 43.5 % в с. Ботров  и 27.0 % в с. Пейчиново. Отчитайки и възрастта на фонда, 
може да се направи обобщена оценка, че жилищният фонд в някои селата е амортизиран. Една 
част е за снос около 9 %, а други около 50-60 % - за обновяване (включително енергийно 
саниране). 

2.1.8. Вредни физични фактори – шум 

Съгласно Наредба No6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по показателите за 
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 58/2006 г.) и са 
представени в Таблицата. 

Гранични стойности на шум за устройствените зони 

No. Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум, dBA 

Ден Вечер Нощ 

1. Жилищни територии и зони 55 50 45 

2 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

3 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Нивата на шумови емисии се влияят от следните фактори: 

- Пропускателна спосбност на наличната пътна мрежа; 

- Състояние на пътната настилка; 

- Наличието на зелени екрани около пътните артерии. 

Съгласно данни от публични регистри на ИАОС, на територията на общината са разположени 
три предприятия, включени в годишен график на МОСВ за контролни измервания, като едно от тях 
– „Екон-91“ провежда и собсвен мониторинг на шум с периодичност – веднъж на две години.  

Производствена площадка на „Модул“ АД в гр. Бяла с предмет на дейност производство на 
редуктори и резервни части за тях. Данните от извършения мониторинг са:   

Дата на измерванията 

Период на 
измерванията 

Гранична 
стойност на 

показателите 
на шума 

(dB(A)) 

Измерено 
ниво на 

шум 
(dB(A)) 

Съответствие с 
нормативната 

уредба 

2012 година 
Контролен мониторинг дневен 70 61.3 Да 

Производствена площадка на „ЕКОН-91“ АД – Русе в гр. Бяла с предмет на дейност производство 
на пенолатексови изделия. Данните от извършения мониторинг са:   

Дата на измерванията 
Период на 

измерванията 

Гранична 
стойност на 

показателите на 
шума (dB(A)) 

Измерено 
ниво на шум 

(dB(A)) 

Съответствие с 
нормативната 

уредба 

2012 година 
Контролен мониторинг дневен 70 57 Да 

2009 година 
Собствен мониторинг дневен 70 56,2  Да  

2011 година 
Собствен мониторинг дневен 70 53,5  Да  

2013 година  
Собствен мониторинг  дневен 70 52,8 Да  
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Производствена площадка на „Алимет“ АД – Русе в гр. Бяла с предмет на дейност производство 
на пенолатексови изделия. Данните от извършения мониторинг са:   

Дата на измерванията 

Период на 
измерванията 

Гранична 
стойност на 

показателите 
на шума 

(dB(A)) 

Измерено 
ниво на 

шум 
(dB(A)) 

Съответствие с 
нормативната 

уредба 

2014 година 
Контролен мониторинг дневен 70 50 Да 

2014 година 
Контролен мониторинг дневен 70 43,4 Да  

На територията на общината няма други промишлени източници на шум.  

Представените данни в горните таблици посказват, че промишлените източници на шум не 
превишават допустимите нива на шум за производствени територии, в които са разположени. Те 
не се разглеждат като значими източници на шум в околната среда и не биха оказали въздействие 
върху жилищни територии, поради отдалечеността им от тях. 

На територията на община Бяла не са извършвани измервания на шум от транспорт и не е 
правена оценка на граничните стойности на този шум за критични зони.  

 

2.1.9. Управление на отпадъците 

С Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (разработена 
на основание чл.28, ал.4 от отменения ЗУО) са определени регионите, включващи общините, 
които ползват общо регионално депо. 

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават регионална система за 
управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за 
третиране на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово 
(Бяла, Русе) включва следните съоръжения за третиране на отпадъци: 

• Регионалното депо за неопасни отпадъци; 

• Инсталацията за сортиране на отпадъци (Съоръжение за сортиране на материали); 

• Инсталацията за компостиране на отпадъци.  

Регионалната система ще обслужва общините Борово, Бяла, Две могили, Опака, Полски 
Тръмбеш и Ценово. Шестте общини са разположени в три области – Русе, Велико Търново и 
Търговище. Избраната площадка за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за 
регион Борово/Бяла, в т.число инсталации за сортиране и компостиране, е площадка № 5 Бяла-
север-I, разположена в имот 000960 с площ 100 дка, находящ се в землището на гр. Бяла, 
местност „Трапито”.  

Площадка № 5 Бяла-север-І се намира на около 2 км североизточно от гр. Бяла. Южната граница 
на площадката е ситуирана северно от основно дере в района, десен приток на р. Янтра, с 
непостоянен воден отток. На около 1 км западно от площадката се намира действащото 
общинско депо на гр. Бяла. Най-близко разположеното населено  

Към момента регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла не е 
завършена.  

По данни на водещата община – Бяла степента на изпълнение/изграденост на регионалната 
система (депо, сортираща инсталация, компостираща инсталация и др.) към 31.12.2015 г. е 
около 9%.  
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Регионалната система няма да се доизгради в рамките на Оперативна програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.”. За доизграждане на съоръженията ще се търсят средства от други източници 
до 2017 г., които РСУО за регион Борово/Бяла ще осигури от държавен бюджет, собствени 
средства и др.  

С Решение №119 по Протокол от 23.05.2012 г. на Общински съвет – Бяла приема ПУП-ПЗ за обект 
„Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, 
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”. 

За депото има издадено Решение по ОВОС №4-2/2011 на МОСВ, с което е одобрено 
осъществяването на инвестиционно предложение Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците за регион Борово/Бяла за общини Бяла, Борово, Две могили, Ценово, 
Полски Тръмбеш и Опака на площадка №5 Бяла-север-I. 

Съгласно Решение по ОВОС № 4-2/2011 на МОСВ инвестиционното предложение обхваща обща 
система за интегрирано управление на отпадъците, която се състои от три основни части: 

1. Изграждане на система за събиране и транспортиране на БО до площадката на 
регионалното депо; 

2. Изграждане на система за третиране и оползотворяване на отпадъците (сепариране, 
компостиране и пр.) на площадката на регионалното депо; 

3. Изграждане на регионално депо с две клетки за депониране на битови отпадъци, клетка 
за инертни отпадъци и съответната инфраструктура. 

Клетката за строителни (инертни) отпадъци с била предвидена с капацитет от 4 285 т/год. с 
период на експлоатация 20 години.  

За депото е издадено КР №499-Н0/2014 г. 

Съгласно Условие 2 от КР №499-Н0/2014 Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 на 
ЗООС са: 

• Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, 
Полски Тръмбеш и Опака, включващо Клетка 1 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС 

1.Инсталация за сепариране на отпадъци (Балираща преса) 

2. Инсталация за компостиране на отпадъци (Зелени отпадъци) - Шредер  

Общият капацитет на клетката за битови отпадъци е 65450 т или 82 000 м3 с площ на клетка 1 от 
16,06 дка. Предвиденият годишен капацитет на депото е 9 350 тона/година отпадъци за 
депониране, в т.число 236 тона/год. отпадъци от ПСОВ от региона. Експлоатационният срок на 
депото – Клетка 1 е 7 години при 240 работни дни годишно. В този случай максималното 
количество отпадъци, които могат да бъдат депониране на ден е 39 т/ден.  

 Съществуващо състояние 

На територията на община Бяла към момента се експлоатира съществуващото общинско депо 
за битови /неопасни/ отпадъци, неотговарящо на нормативните изисквания. 

Територията на община Бяла е обхваната на 100% от действащата система за сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци. Събраните ТБО се транспортират до общинско депо, гр. 
Бяла, където се обезвреждат посредством депониране – операция с код D1 Подземно или 
наземно депониране (например депо и др.). Същото ще се експлоатира до въвеждане в 
експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, 
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. 
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Дейността се извършва от „Комунални дейности и услуги“, общинска фирма, притежаваща 
регистрационен документ за транспорт 10-РД-715/2016 г. Фирмата събира и транспортира 
битовите и строителни отпадъци от територията на общината. 

 Закриване и рекултивиране на селски сметища  

Процесът по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци и селските 
сметища, които не отговарят на нормативните изисквания стартира през 2009 г. в съответствие с 
ПМС №209/20.08.2009 г.  

За територията на община Бяла са налични 121 броя отредени селски сметища, в това число не 
е включено експлоатираното към момента общинско депо.  

За всяко от тях е изготвен  План за закриване и рекултивация, но към момента плановете не са 
изпълнени. Разработени са проектирани за закриване и рекултивация, за които към настоящия 
момент не е осигурено финансиране. 

Липсва документация по реда на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване 
на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Терените не са 
категоризирани по реда на чл.21 на тази Наредба. 

Списък на отредените сметища, статута им и площта, която заемат е представен в табличен вид 
– Таблица 2.1.9.1 -1 

 

Таблица 2.1.9  -1 Сметища на територията на община Бяла 

№ Площ на 
имота, дка 

Местоположение Статут 

1 20.176 

 

Гр. Бяла, имот 
000338, м-ст 
Полето 

 

Площ заета от отпадъци – 16.973 дка 

С протокол № 1/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

2 4,984 Общ. Бяла, с. 
Полско Косово,  
имот 000102, м-
ст „Вехтите лозя" 

Площ заета от отпадъци – 13.423 дка /засегнат е и 
имот 000115/ 

С протокол № 7/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

3 35.348 Общ. Бяла, с. 
Копривец, имот 
001333, м-ст „До 
ливадите“ 

Площ заета от отпадъци – 9.718 дка  

С протокол № 5/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

4 5,114 Общ. Бяла, с. 
Дряновец, имот 
000219, м-ст 
„Чакълени“ 

Площ заета от отпадъци – 6.867 дка /засегнат е и 
имот 078003/ 

С протокол № 3/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 
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№ Площ на 
имота, дка 

Местоположение Статут 

5 21.777 Общ. Бяла, с. Пет 
кладенци, имот 
000043, м-ст 
„Голям Куз“ 

Площ заета от отпадъци – 4,607 дка  

С протокол № 9/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

6 65,876 Общ. Бяла, с. 
Стърмен, имот 
000126, м-ст „До 
село“ 

Площ заета от отпадъци – 15,043 дка  

С протокол № 8/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

7 438,187 Общ. Бяла, с. 
Ботров, имот 
000139, м-ст 
„Боруна“ 

Площ заета от отпадъци – 4,607 дка  

С протокол № 11/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

8 51,981 Общ. Бяла, с. 
Бистренци, имот 
034001, м-ст 
„Вардашлъка“ 

Площ заета от отпадъци – 2,806 дка  

С протокол № 6/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

9 355,033 Общ. Бяла, с. 
Пейчиново, имот 
000258, м-ст 
„Кованлък 
Чъкуру“ 

Площ заета от отпадъци – 7,662 дка  

С протокол № 2/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

10 8,999 Общ. Бяла, с. 
Лом Черковна, 
имот 090001, м-
ст „Дозлука“ 

Площ заета от отпадъци – 10,334 дка /засяга и имоти 
090002, 09003/ 

С протокол № 10/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

11 158,300 Общ. Бяла, с. 
Босилковци, 
имот 000076, м-
ст „До село“ 

Площ заета от отпадъци – 4,553 дка  

С протокол № 4/2009 г. е взето решение за да бъде 
рекултивирано. 

Преустановена експлоатация. Терен, подлежащ 
на рекултивация и прекатегоризация. 

12 21,754 Общ. Бяла, гр. 
Бяла, имот 
000320, м-ст 
„Трапито“ 

Действащо до въвеждане в експлоатация на 
Регионално депо-Бяла. 
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 Проекти, в процес на реализация 

Претоварни станции за отпадъци - планиране 

Изготвените ПИП са показали, че не е икономически целесъобразно да се изградят претоварни 
станции за общините от регион Борово / Бяла.  

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла предвижда 
оползотворяване на битовите биоотпадъци да се осъществява посредством: 

 Инсталация за компостиране – за оползотворяване на биоразградимите отпадъци се 
предвижда на площадката на регионалното депо да бъде изградена инсталация за 
компостиране на зелени биоразградими отпадъци с капацитет около 3 000 т/годишно.  

 Домашно компостиране – препоръчителна опция за отклоняване на зелени отпадъци от 
депониране. Чрез домашното компостиране по най-евтин начин се намалява 
количеството на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране без това да 
доведе до разходи, каквито се налагат при разделното събиране и транспортиране на 
зелени отпадъци. 

Съоръжение за сепариране по материали (ССМ) 

Рециклируемите материали, събирани в „сух” контейнер, ще се сортират в чисто съоръжение за 
сепариране по материали (ССМ). Механичното разделяне на отпадъците има за цел: 

 - Отделяне на рециклируемите отпадъци; 

 - Подготвяне на отпадъчния поток по-нататъшно третиране (термично, физично и химично); 

 - Рафиниране на изходните фракции отпадъци; 

 - Премахване на проблемни за последващото третиране съставки от потока на 
отпадъците 

Разделно събрани отпадъци от домакинства 

Съгласно чл.19, ал.3, т 11. от ЗУО кметът на община има задължение за осигуряването на 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-
голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени 
места. 

Всички населени места на територията на община Бяла са с население под 10 000 души, поради 
което такива площадки не са изграждани и не се предвижда да бъдат изградени.  

Разделно събрани битови отпадъци – специфични потоци  

На територията на община Бяла няма площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло.  

Дейността се извършва от действащи площадки на юридически лица, притежаващи 
разрешителни документи по реда на Закона за управление на отпадъците. 

Община Бяла няма сключени договори за сътрудничество с организации за оползотворяване на 
МРО и договори с лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци по реда на чл.35 ЗУО 
за разделно събиране на всички видове масово разпространени отпадъци, както следва:  

• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

• Излезли от употреба моторни превозни средства; 

• Отпадъчни масла и нефтопродукти; 

• Негодни за употреба батерии и акумулатори; 

• Излезли от употреба гуми. 
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На територията на община Бяла няма обособени площадки / места за предаване на ИУЕЕО, 
излезли от употреба гуми, негодни за употреба акумулатори, отработени масла, включени в 
системата на организации за оползотворяване на МРО или индивидуално изпълняващи цели за 
МРО.  

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

В одобрените от МОСВ прединвестиционни проучвания се препоръчва въвеждането на система 
за събиране на опасните отпадъци от домакинствата чрез мобилен събирателен пункт 
(специализиран камион), който да покрива всичките шест общини от регион Борово/Бяла. 
Мобилният събирателен пункт ще покрие цялото население, което ще бъде редовно обслужвано 
на всеки 6 месеца с приблизително 180 фиксирани спирания на специализиран камион (Хаз-
мобил). 

Обслужването ще бъде предоставено на места за паркиране с едно спиране сутринта от 6.00 
до 13.00 ч. и друго вечерта от 14.00 до 20.00 ч. Очаква се всяко спиране да покрива минимум 1 000 
жители. Възможно е тази услуга да бъде предоставяна и през уикендите или дори да бъде 
преимуществено през уикендите, осигурявайки по-добра достъпност за хората. 

За да бъде системата достатъчно ефективна, населението трябва да бъде запознато не само 
със съществуването на системата, но също и с важността от опазване на околната среда. 
Кампаниите за повишаване на информираността на населението са много важен аспект за 
ползотворното функциониране на системата, като тези кампании трябва да бъдат периодично 
повтаряни. 

Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци след изграждане на РСУО за 
регион Борово / Бяла  

Прединвестиционното проучване разглежда четири сценария за управление на отпадъците в 
регион Борово/Бяла, като е избран Сценарий 4, включващ система за събиране с два контейнера 
– контейнер за смесените отпадъци и „сух” контейнер за разделно събиране на рециклируеми 
материали, включени в регионалната система за събиране на отпадъците. Събирането, 
транспортирането и третирането на рециклируемите материали ще са отговорност на 
Регионалното сдружение. 

Системата за събиране на отпадъци ще бъде организирана с два контейнера, един „сух” 
контейнер за разделно събиране на рециклируеми материали при източника на отпадъци и един 
контейнер за остатъчните отпадъци (смесени битови отпадъци) и разделно събиране на зелени 
отпадъци. Събиране с два контейнера като основна система за събиране на смесени битови 
отпадъци е поради липсата на интерес от организациите по оползотворяване за обслужване на 
общините от район Борово/Бяла, което се дължи на факта, че количествата на рециклируеми 
отпадъци и като цяло количеството на образуваните отпадъци, са много ниски. Събраните 
отпадъци от населените места на общините от регион Борово/Бяла ще се транспортират по 
националната пътна мрежа директно до площадката на регионалното съоръжение за третиране 
на отпадъците. 

Третирането на рециклируемите отпадъци ще се извършва в сортираща инсталация - „чисто” 
съоръжение за сепариране по материали (ССМ). Сценарият не предлага събирателни пунктове 
за отпадъци от домакинствата, тъй като ще се извършва разделно събиране чрез предлагания 
„сух” контейнер при източника на образуване.  

Зелените отпадъци ще се събират разделно и след това ще се третират в открито съоръжение за 
компостиране. В регион Борово/Бяла, поради неговия силно изразен селски характер и големите 
количества генерирани органични отпадъци в сравнение с другите потоци отпадъци, се предлага 
също и домашно компостиране на 40 % от органичните отпадъци в селските райони с цел 
повишаване процента на рециклиране на битовите отпадъци. 
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Съдове за събиране на битови отпадъци в Община Бяла след въвеждане в експлоатация на 
РСУО за регион Борово / Бяла  

Параметрите на оптимизираните системи за сметосъбиране и сметоизвозване на смесени 
битови отпадъци във всяка една от общините в регион Борово/Бяла са представени по-долу. 
Данните са от извършеното през 2008 г. ПИП и същите са залегнати в изготвения през декември 
2010 г. Доклад по ОВОС за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за 
регион Борово/Бяла.  

Техническа съоръженост на контейнерния парк: 

1. Еднофамилни метални кофи с обем 0.11 м3 – предвижда се при функционирането на 
системата за сметосъбиране да се запази броят на еднофамилните съдове с обем 0.11 м3, 
които са 1 462 бр. 

2. Еднофамилни пластмасови кофи с обем 0.12 м3 – предвижда се при функционирането 
на системата за сметосъбиране да се запази броят на еднофамилните съдове с обем 0.12 м3, 
които са 1579 бр. 

3. Метални контейнери тип „Бобър” с обем 1.1 м3. 

Наличните в общината 194 бр. контейнери са напълно достатъчни за покриване и осигуряване на 
съдове за останалото население в общината.  

4. метални контейнери с обем 4 м3 – 93 броя. 

При стартиране на експлоатацията на Регионално депо-Бяла се предвижда наличните 93 броя 
контейнери да бъдат подменени с контейнери тип „Бобър“. 

Честота на обслужване на съдовете за събиране на битови отпадъци 

Контейнерите с обем 0.12 м3 ще се извозват 1 пъти седмично при 5 дневен режим на работа на 
техниката и 1 смяна дневно. Контейнерите с обем 0.11 м3 ще се извозват 1 път на седмично при 
5 дневен режим на работа на техниката и 1 смяна дневно. Предвидената кратност за вдигане на 
контейнерите с обем 1.1 м3 е веднъж седмично. 

Сметосъбираща техника 

За осигуряване вдигането на всички контейнери при зададената им кратност, необходимият брой 
сметосъбиращи автомобили за община Борово е изчислен на три, с товароносимост 8 т (16 м3).  

В табличен вид по-долу е представена информация за население, капацитетни възможности и 
брой съдове в системата за събиране на смесени битови отпадъци в община Бяла. 

 

Таблица № 2.1.9-2 Система за събиране на смесени битови отпадъци в община Бяла 

Година 2020 2023 2026 2031 2036 2040 

Население 12252 11521 10827 9741 8767 8059 

Капацитет смесени 
отпадъци за събиране от 
системата (тона) в града 1404 1358 1309 1221 1139 1074 

Капацитет смесени 
отпадъци за събиране от 
системата (тона) в селата 547 517 487 438 393 361 

Необходими контейнери с 
обем 1.1 м3  в общински 
център 87 144 133 115 98 86 
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Необходими контейнери с 
обем 1.1 м3  в селата 73 68 64 57 50 45 

Необходими контейнери с 
обем 0.12 м3 в общински 
център 1427 1427 1427 1427 1427 1427 

Необходими контейнери с 
обем 0.12 м3 в селата 152 152 152 152 152 152 

Необходими контейнери с 
обем 0.11 м3 общински 
център 1402 1402 1402 1402 1402 1402 

Необходими контейнери с 
обем 0.11 м3 в селата 60 60 60 60 60 60 

Разделно събиране на зелени отпадъци 

Предвижда се събирането на зелени отпадъци да започне при стартиране експлоатацията на 
площадката за компостиране на регионалното депо за отпадъци. При въвеждането на новата 
система се предвижда да бъдат поставени контейнери за разделно събиране на зелени 
отпадъци. В съдове за разделно събиране на зелени отпадъци ще се събират: 

 - зелени отпадъци при поддържането на тревните площи за обществено ползване; 

 - отпадъци от пазари за плодове и зеленчуци; 

 - зелени отпадъци от градини.  

За община Бяла като част от регион Борово/Бяла необходимия брой контейнери за разделно 
събиране на зелени отпадъци е даден в таблицата по-долу. Транспортирането на събраните 
зелени отпадъци ще се извършва разделно с автомобилите, облсужващи съдовете за смесени 
битови отпадъци за съответните общини от региона. 

 

Таблица 2.1.9.-3  Контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци в община Бяла като 
част от регион Борово/Бяла 

Година  2013 2014 2015 2016 2020 2023 2026 2031 2036 2040 

Брой контейнери 
за събиране на 
зелени отпадъци в 
община Бяла 

0 0 0 0 25 24 22 20 19 17 

В рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Борово/Бяла” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
приоритетна ос 2 „Подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” регионалното сдружение е организирало доставките на 
съдове за разделно събиране на битови отпадъци (включващи рециклируеми отпадъци и битови 
биоотпадъци) и специализирани превозни средства за транспортирането им до регионалната 
система. Оборудването е съобразено с избрания Сценарий 4, описан по-горе.  

Община Бяла като водеща община в РСУО за регион Борово/Бяла е провела обществена 
поръчка по реда на ЗОП, подписан е и е изпълнен договор с предмет: „Доставка на контейнери 
и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци по проект 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, 
област Русе)”, с две обособени позиции: 1.„Доставка чрез покупка на транспортни средства за 
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разделно събиране на рециклируеми отпадъци“; 2. „Доставка чрез покупка на контейнери за 
рециклируеми и зелени отпадъци”.  

Домашно компостиране 

Домашното компостиране е препоръчителна опция за отклоняване на зелени отпадъци от 
депониране. Чрез домашното компостиране по най-евтин начин се намалява количеството на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране без това да доведе до разходи, 
каквито се налагат при разделното събиране и транспортиране на зелени отпадъци. 

Предвижда се домашното компостиране да бъде въведено в населените места на общините от 
регион Борово/Бяла. Препоръчва се общините от региона да предлагат и насърчават домашното 
компостиране както в краткосрочен план така и в последствие да поддържат участието и 
интересът към него. За общините от регион Борово/Бяла необходимия брой компостери за 
домашно компостиране на биоразградими отпадъци  е даден в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.1.9.-4 Необходими компостери за домашно компостиране на биоразградими 
отпадъци в община Бяла като част от регион Борово/Бяла 

Година  2013 2014 2015 2016 2020 2023 2026 2031 2036 2040 

Необходими 
компостери в 
община Бяла 

2369 2352 2330 2302 2164 2053 1937 1744 1568 1440 

Анализът на съществуващото положение в Община Бяла по отношение на управление на 
отпадъците позволява да се изведат следните недостатъци и положителни страни: 

Положителни страни 

• Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в населените места на 
територията на община Бяла обхваща всички населени места в общината; 

• Остарелите и амортизирани съдове своевременно се подменят с нови – това е 
задължение на изпълните по договори за обществени поръчки за дейността по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци; 

• Собствеността на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци в населените места 
от Община Бяла е изцяло частна – съдовете са на изпълнителите по договори за 
обществени поръчки, които осъществяват услугите по събирането и транспортирането на 
отпадъците; 

• Видът и броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци и специализираните 
превозни средства, при определената честота на обслужване осигуряват качествено 
предоставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, без да се допуска 
препълване на съдовете и да се създават предпоставки за замърсяване на прилежащите 
им площи; 

• Доставени са съдовете за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и 
специализирано превозно средство за обслужването им за община Бяла. Системата за 
разделно събиране на рециклируеми материали ще бъде изградена и ще започне да 
фукционира след въвеждане в експлоатация на регионална система за управление на 
отпадъците за регион Борово / Бяла; 

• След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на 
отпадъците за регион Борово / Бяла ще се прилага йерархията за управление на 
отпадъците – ще се увеличи дела на оползотворените отпадъци за сметка на 
намаляването на обезвредените посредством депониране такива. 
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• Община Бяла съвместно с другите общини в регион Борово е предприела необходимите 
действия за осигуряване на законосъобразното третиране на битовите отпадъци на 
територията й. 

Недостатъци 

• Не са предприети действия по отношение на закриване и рекултивация на селските 
сметища на територията на общината и прекатегоризирането им по реда на Наредба 
26. 

• Необходимо е осигуряване на финансови средства за доизграждане на регионалната 
система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла 

Управление на строителните отпадъци на територията на община Бяла 

Съществуваща практика в момента е строителните отпадъци, образувани на територията на 
общината от домакинствата да се събират смесено с образуваните битови отпадъци и 
впоследствие да се обезвреждат чрез депониране на действащото общинско депо Бяла. 

Не се води отчетност за количествата строителни отпадъци, събрани от домакинства. 

Общински съвет Борово е приел Наредба  за управлението на отпадъците на територията на 
община Бяла. С действащата наредба е регламентирано управлението на строителните 
отпадъци, генерирани на територията на общината. 

Съгласно чл. 17 на Наредбата извършването на дейностите по третиране и транспортиране на 
строителните отпадъци  и излишните земни маси е задължение на собственика, инвеститора или 
изпълнителя на дейността, от която са формирани. 

Извозването на строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти от 
домакинствата до общинското депо се извършва от фирмата, изпълняваща услугата 
сметосъбиране и сметоизвозване, на база подадена заявка към общината. 

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или 
реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от 
изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен 
договор, като кметът на Община Бяла определя маршрута за транспортиране на строителните 
отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им.  

Разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси, 
се издава за всеки отделен обект.  

Според Рамковата Директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за повторна употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 
разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 
незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са 
залегнали в ЗУО, който определя поетапно по години целите, за да се достигне крайната цел през 
2020 г.: 

 - до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 - до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 - до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

Прогнозните данни показват, че очакваните количества строителни отпадъци от домакинства, за 
които кметът на общината има задължение да организира дейностите по събирането, 
оползотворяването и обезвреждането им, представляват по-малко от 10% от общото прогнозно 
количество на строителните отпадъци от територията на общината. 
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Положителни страни 

• С действащата Наредба за отпадъците на ОбС Бяла са регламентирани правила и 
изисквания към дейностите по управление на строителни отпадъци на територията на 
общината; 

• Регламентираният контрол на дейностите по управление на строителни отпадъци за 
територията на общината осигурява спазване на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите му нормативни актове, свързани с управление на строителните отпадъци; 

• При осъществяване на ефективен контрол от страна на общинска администрация ще се 
постигнат поставените цели за оползотворяване на СО; 

• За регион Русе е изградена и въведена в експлоатация инсталация за рециклиране на СО 
с капацитет, достатъчен за обхващане на потоците образувани СО от територията на 
област Русе 

Недостатъци 

• При стопански инициативи на територията на община Бяла, свързани с генериране на 
големи количества строителни отпадъци еднократно, е необходимо предприемане на 
своевременни действия от страна на възложителя/изпълнителя на строителните дейности 
за обособяване на временна площадка за събиране на генерираните строителни 
отпадъци до събиране на икономически изгодни количества за транспортирането им до 
регионалната инсталация за рециклиране на СО 

 

2.1.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Основен показател за здравно-социалния статус на населението е демографското му 
състояние, разпространението на социално-значимите заболявания, които са основна причина 
за смърт, и регистрираните и новооткрити заболявания.  

Настоящата част от доклада анализира здравните и демографски фактори за област Русе и в 
частност за община Бяла.  

Данни от Национален статистически институт за демографската характеристика на 
населението са представени в следните таблици: 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2016 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Общини 
Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Бяла 12 319 6 045 6 274 7 705 3 765 3 940 4 614 2 280 2 334 
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ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ 

Области 
Общини 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 
страната 64 984 33 375 31 609 107 580 56 122 51 458 -42 596 -22 747 -19 849 
Област 
Русе 1 772 919 853 3 703 1 977 1 726 -1 931 -1 058 -873 
Община 
Бяла 90 35 55 258 149 109 -168 -114 -54 

 

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА 
ЗАВИСИМОСТ КЪМ 2016 ГОДИНА 

Статистически 
райони 
Области 

Структура на 
населението  

по местоживеене 

Полово 
съотношение 

Отношение на 
населението на 
възраст под 15 и 
на 65 и повече 

години към 
населението на 
възраст от 15 до 

64 години 

Отношение 
на 

населението 
на възраст 65 

и повече 
години към 

населението 
на възраст от 

15 до 64 
години 

% брой жени на 
1000 мъже % % 

град село общо общо общо 

Общо за 
страната 73.3 26.7 1 059 53.4 31.8 
Русе 

77.6 22.4 1 047 54.5 35.1 
 

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2016 Г. ПО ОБЛАСТИ,ОБЩИНИ И 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

Области 
Общини 
Възрастови 
категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

ОБЩО за 
страната 7 101 859 3 449 978 3 651 881 5 204 385 2 506 628 2 697 757 

Под 
трудоспособна 
възраст 1 062 705 546 706 515 999 791 542 406 935 384 607 
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НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ* КЪМ 31.12.2016 Г. ПО ОБЛАСТИ,ОБЩИНИ И 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

Области 
Общини 
Възрастови 
категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

В 
трудоспособна 
възраст 4 304 436 2 262 326 2 042 110 3 256 593 1 682 191 1 574 402 

Над 
трудоспособна 
възраст 1 734 718 640 946 1 093 772 1 156 250 417 502 738 748 

Област Русе 223 489 109 192 114 297 173 505 84 546 88 959 

Под 
трудоспособна 
възраст 29 770 15 416 14 354 23 989 12 415 11 574 

В 
трудоспособна 
възраст 134 243 71 814 62 429 108 004 57 079 50 925 

Над 
трудоспособна 
възраст 59 476 21 962 37 514 41 512 15 052 26 460 

Община Бяла 12 319 6 045 6 274 7 705 3 765 3 940 

Под 
трудоспособна 
възраст 1 782 911 871 970 505 465 

В 
трудоспособна 
възраст 6 787 3 714 3 073 4 438 2 394 2 044 

Над 
трудоспособна 
възраст 3 750 1 420 2 330 2 297 866 1 431 

Здравното състояние на населението се обуславя от голям брой фактори на околната и 
работната среда, социалното благополучие, наследствени фактори.  

По отношение на здравния статус на жителите в общината, значение оказват генетичното 
наследство, което населението притежава, и отклонения в здравословното състояние в резултат 
на емисии на вредни вещества от различни дейности в общината. 
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Анализ на структурата на заболеваемостта и болестността по причини за област Русе е показана 
на следните две фигури: 

 
2013 година      2014 година 

Фиг. 2.1.10-1 Структура на болестността по причини в област Русе – 2013 и 2014 г. Източник РЗИ-
Русе 
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2013 година      2014 година 

Фиг. 2.1.10-2 Структура на заболеваемостта по причини в област Русе – 2013 и 2014 г.-Източник 
РЗИ-Русе 

 

Смъртност в област Русе и РБългария на 1000 души население през периода 2010 – 2014 година 

година Област Русе Р България 

2010 15.31 14.6 

2011 16.08 14.7 

2012 16.32 15.0 

2103 16.10 14.4 

2014 16.75 15.1 

Източник: Здравеопазване на населението на област Русе – РЗИ-Русе, 2013, 2014 година. 

 

Обобщената оценка на демографските показатели, смъртността, болестността и  
заболеваемостта по причини показва, че основните проблеми на здравето на населението в 
общината са в пряка зависимост със застаряване на населението и със широкото 
разпространение на рисковите фактори, породени от икономическото развитие и стила на 
живот. 

Като водещи и социално значими заболявания в областта се определят: болести на дихателната 
система, болестите на пикочо-половата система, болестите на органите на кръвообръщението. 

Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в общината са: 

От социално-икономическите фактори, заетостта е най-сериозния фактое с влияние върху 
здравния статус на населението в общината. Безработицата е фактор за обедняване и социално 
изключване на цели групи от населението. Бедността се явява като най-важна детерминанта на 
влошените здравни показатели. 

Ниска здравна култура на част от населението – особено за населени места с преобладаващо 
ромско население. 

Характеристика на заболеваемостта: тенденция на повишаване на общата заболеваемост; 
задържащ се висок относителен дял на болестите на дихателната система, сърдечно-съдовите 
заболявания, тези на пикочо-половата система, новообразувания и др. в структурата на общата 
и хоспитализирана заболеваемост; 

Недостатъчна обезпеченост на областта с висш и среден медицински персонал; 

Липса на болнични структури за долекуване и хосписи. 
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 Рискови фактори и рискови зони, влияещи неблагоприятно върху здравето на 
населението  

Рискови обекти на територията на общината 

На територията на общината и по точно в град Бяла и гара Бяла са разположени пет предприятия, 
класифицирани като предприятия с рисков потенциал: 

 „Складово стопанство за пропан-бутан и светли горива“, с оператор „Булмаркет ДМ“ ООД, 
разположено в промишлена зона на гара Бяла; - нисък рисков птоенциал 

„Петролна база“ с оператор „Джи ти ай петролеум“ ООД, разположено в промишлена зона на 
гара Бяла – нисък рисков потенциал; 

„Складово стопанство за пропан бутан“ с оператор „Булмаркет ДМ“ ООД, разположено в 
промишлена  зона на гара Бяла; - висок рисков потенциал 

„Предприятие за производство на хлор съдържащи продукти за дезинфекция“ с оператор „Б-
контакт“ ООД, разположено в промишлена зона на гара Бяла – нисък рисков потенциал; 

„Склад за препарати за растителна защита“ с оператор „999-Ивало Асенов“ ЕООД, 
разположено на път Русе - Бяла – нисък рисков потенциал. 

Описаните обекти разполагат с утвърдени от компетентните органи – Изпълнителна агенция по 
околната среда и Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе доклади за политика 
за предвотвратяване на големи аварии и прилагат мерки за управление и безопасност. 

Всички предприятия са разположени в предимно производствени зони, а „Б-контакт“ – в Соп, 
съществуващи и с новия ОУП се запазва устройствения статут на тези зони. 

На фиг. 2.1.10-3 е показано местополжението им и устройствените територии в които попадат, 
както и планираните устройствени зони в близост. 

 

Фиг. 2.1.3.-10 Местопложение на обекти с рисков потенциал – жълт цвят – нисък, червен цвят - 
висок 

Както се вижда от представената фигура, в района на тези обекти, ОУП не предвижда 
разширение на жилищни територии. 

Предвидените територии 3Соп – на север от гара Бяла и 4 Соп – на юг от пътя Бяла-гара Бяла са с 
устройствен статут Смесена обслужващо – производствена зона (Соп). Допустимите дейности в 
тях са - ека промишленост, дървопреработка, складови територии. На този етап – планиране на 

Б-контакт 

Джи ти ай петролеум 

Булмаркет ДМ 

Булмаркет ДМ 

999-Ив. Асенов 

Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА     91/178 



утройствените зони не може да се определи категорично, дали в тези територии ще възникнч 
инициатива за изграждане на складови бази с нисък или висок рисков потенциал. Все пак, като 
се има предвид значителната площ на тези нови устройствени зони, може да се очаква, че 
евентуалното рзполагане на нови обекти с нисък или висок рисков потенциал ще е възможно, без 
да се засягат границите на аварийно планиране на съществуващите обекти. 

Поради гореизложеното, с новия Оуп не се очаква да се повиши риска за населението. 

Замърсяване на атмосферния въздух  

Стопанските дейности в общината са предимно селскостопански, както и такива, свързани с 
търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са значими източници за 
замърсяване на атмосферния въздух. Един от основните източници, замърсяващи атмосферния 
въздух е автомобилният транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. 
Основните пътни артерии преминават през населени места. Тези пътни артерии са линейни 
източници на атмосферни замърсители като въглероден двуокис, въглероден оксид, 
въглеводороди, азотни окиси, серен двуокис, прах от пътното плътно и други. В комбинация с 
шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано въздействие върху 
човешкия организъм. Тези зони, където има комбинация от два или повече фактори, следва да 
бъдат разгледани по-детайлно с оглед минимизиране нивата на факторите и с цел 
минимизиране на здравния риск за населението, живущо в непосредствена близост до пътни 
артерии.  

Екологичният статус на общината е много добър – липсват значими замърсители на водите, 
почвите и въздуха. Наличието на масиви от широколистни и иглолистни видове гарантира 
изключителната чистота на атмосферния въздух, а климатичните условия – топли слънчеви дни и 
прохладни нощи. 

Физични фактори (шум, електромагнитни, радиационни и други лъчения, климат) 

Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. Електромагнитни и радиационни 
лъчения с наднормено въздействие върху населението в общината не се отбелязват. 
Електропреносните системи са разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут 
спрямо обекти, подлежащи на здравна защита. 

Психологични и социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт, 
нерегламентирани сметища, гробищни паркове и др.) 

Социалните, социално-битовите и психологични фактори са важни и в много случаи водещи при 
формиране на здравния статус на населението в община Бяла. Ниските доходи и 
икономическата несигурност са значими стресови фактори, които в голяма степен са повлияли 
за снижаване на имунитета на хората, развитието на хронични заболявания, преждевременна 
смъртност, ниска раждаемост и други неблагоприятни здравни и демографски показатели. Като 
се отчете развиващата се в страната финансова криза, повишаване на безработицата и 
снижаване на доходите на населението, определено може да се очаква, че социалните и битови 
фактори ще имат все по-значима роля през следващите години за повишаване на здравния риск 
на населението в общината.  

Здравното обслужване на населението в общината се осъществява от МБАЛ «Юлия Вревская» в 
град Бяла. Болницата разполага с филилал за спешна медицинска помощ. На територията на 
общината действат 7 амбулатории за първична медицинска помощ, и 7 амбулатории за 
дентална медицина. На територията на град Бяла е разположена Държавна психиатрична 
болница.   

Важни в здравно-хигиенен аспект зони са санитарно-охранителните зони на водоизточниците за 
питейна вода. Задължително е стриктно да се спазва регламентирания от законодателството 
начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването 
на питейна вода към населението, която да отговаря на БДС „вода за пиене“.  
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Територията на общината се водоснабдява от 11 водоизточника, като само за 1 от тях има 
учредени санитарно-охранителни зони с въведени режими на опазване, забрани и ограничения. 

Като основен източник на замърсяване във вододайните зони, по-точно пояс 2 и 3, за територията 
на ощина Бяла, може да се определи сектор „земеделие“. Липсата на утвърдени и обозначени 
зони със забрани за торене с нитрати и използване на препарати за растителна защита, би могло 
да доведе до влошаване качеството на водата, доставяна до населението. 

Липса на канализационна система и пречистване на отпадъчните води във всички населени 
места на общината (с изключени на гр. Бяла) води до използване на изграбния ями, 
филтрационни кладенци и други локални системи за отвеждане на отпадъчните води 
посредством филтрация в почвите. По този начин се поражда риск от замърсяване на 
подземните води от дифузни замъсрсители. 

Нерегламентирани сметища – На територията на общината все още са налични отредените 
селски сметища, като те не са рекултивирани. Това би могло да създаде предпоставки за 
дифузно замърсяване на подземните води, както и за струпване на отпадъци от населението на 
нерегламентираните места.  

 

Основен риск за здравето и комфорта на населението на територията на общината са: 

• недоизградена инфраструктура за третиране на отпадъци; 

• липса на приети режими за опазване на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване. Учредени са СОЗ само за един от единадесетте водоизточника, с които 
се водоснабдява населението на общината. 

 

2.2. Развитие на аспектите на околната среда, без прилагането на ОУПО.  

Без прилагане на ОУП, развитието на общината ще бъде чрез планиране и строителство на 
парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в единна концепция спрямо 
променените икономически и социални условия. Не би могло да се постигне устойчивост в 
развитието на общината, без интегриране на икономическите бизнес интереси, при 
подобряване на социалните условия на живот и при съхраняване на природна среда и културно 
историческо наследство. 

Неприлагането на ОУП ще запази тенденциите на фрагментарност при решаване на 
проблемите на отделните компоненти и фактори на околната среда без йерархична 
обвързаност. Ще продължи поединичната промяна на предназначението на ценни земеделски и 
горски имоти, няма да бъдат създадени условия за разнообразяване на формите на туризма и 
съответно ще продължи претоварването на природните рекреационни ресурси. Влошаването на 
един компонент се отразява на останалите тъй като те са взаимообвързани. 

Без реализиране на ОУП , вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават негативните 
прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат засегнати интересите на 
населението.  

Развитието на общината ще бъде неадекватно на съвременните изисквания и стихийно. Напълно 
ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната среда в интерес на 
населението:  

С ОУП ще развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното 
стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето ще бъдат 
вземани при пълно отчитане на възможните последици за околната среда и здравето, в 
съответствие с изискванията на устойчивото развитие. Чрез подобен механизъм да се гарантира 
решенията относно икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно 
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познаване на техните последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и 
консултации, не само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото 
развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните 
резултати от решението.  

Ще се забави икономическото развитие и на общината, ще се пропуснат ползи от финансиране 
и инвестиции, от усвояване на целеви средства от Европейските фондове, което ще забави 
подобряването качеството на живот и осигуряване на адекватна околна среда. 

Анализ за развитие на аспектите на околната среда, без прилагане на ОУП е представен в 
таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2. - Развитие на аспектите на околната среда, без прилагането на ОУПО 

Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, без прилагането на плана 

Атмосферен 
въздух 

Климата като цяло ще се запази. Възможна е промяна на някои 
локални климатични условия поради загуба на свободни 
пространства и зелени площи, ограничаване на условията за 
естествена вентилация на територията, ерозия и опустяване на почви и 
др.  

Възможно е влошаване на КАВ вследствие основно на ФПЧ от линейни 
и транспортни източници, както и от развитие на функции без 
необходимата устройствена мотивация, липса на устройствени 
инструменти за управление на източниците на вредни емисии във 
въздуха  

 

Повърхностни 
води 

Планираните устройствени зони са съобразени със съществуващите 
водни и бекти на територията на общината и с ОУП се гарантира тяхното 
опазване. 

Подземни води Без прилагането на плана няма да се въведе устройствена защита на 
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Би могло да 
възникне риск от замърсяване в СОЗ, тъй като същите не са отразени на 
кадастралните крати на общината.  

Няма да се извърши рехабилитация, ремонт и реконструкция на 
съществуващата водоснабдителна мрежа и съоръжения по нея, с което 
ще продължат загубите на вода по мрежата. 

Земи и почви Тенденция към хаотична смяна предназначението на 
селскостопанските земи;  

Липса на планова готовност и устройствени изисквания при смяна 
предназначението на селскостопанските земи;  

Очаква се, че без прилагането на ОУП по отношение на почвите да се 
запази тенденцията за намаляване замърсяването на почвите, което до 
голяма степен се дължи на липса на големи промишлени предприятия, 
както и използването на безоловни бензини от автотранспорта 

 

Биологично 
разнообразие 

Защитени зони 

Без прилагането на плана, при наличие на инвестиционна инициатива 
няма да се гарантира ефикасна защита на територията. Промените, 
които биха настъпили в условията на неодобрен Общ устройствен план 
ще са непредвидими. 
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Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, без прилагането на плана 

Неприлагането на ОУП ще направи невъзможно реализирането на 
пакета мерки за подобряване на зелената система, разширяването на 
горските територии и опазване на биологичото разнообразие. Без 
реализация на ОУП няма да има конкретен устройствен регламент на 
територията на общината. 

Ландшафт Неприлагането на плана няма да предизвика пряко съществени 
изменения в характера на ландшафта. 

ОУП предвижда конкретни площи към които да се разширяват жилищни 
и производствени територии. Без прилагането на плана създаването на 
нови такива територии се оставя на преценката на отделните 
възложители и  не би могло да доведе до устойчиво развитие за 
общината. 

Налице е възможност за значително намаляване относителния дял на 
ландшафтите с високи естествени качества. Съществува опасност от 
увеличаване на пустеещи земи и нарушени терени. 

Културно-
историческо 
наследство 

Без прилагане на плана, няма да се стигне до проучване на 
неизследваните исторически обекти. 

Няма да се реализират изискващите се устройствени защити на 
обектите на КИН. 

Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни 
фактори и от безконтролно поведение на хора. 

Материални 
активи 

Не се очаква развитие на материалните активи и инфраструктурата 

Ще доведе до липса на инвестиционен интерес към територията. 

Ще усложни реализирането на евентуални бъдещи инвестиции 

Ще се ограничи възможността за изграждане на ДМА с екологично 
предназначение 

Запазване на същите тенденции 

Без прилагане на ОУП се очакват все по- високи шумови емисии от 
транспортните потоци в околната среда. 

Вредни физични 
фактори - шум 

Преминаването на натоварени пътни и жп-артерии през населените 
места ще продължава да създава наднормени шумови емисии. 

Отпадъци  Без прилагане на плана организираната система за сметосъбиране ще 
продължи да съществува. 

Очаква се увеличаване на посетителския поток в резултат от 
целенасочената политика на общината за развиване на туризма. 
Увеличаването на човекопотока и неурегулираното (хаотично) 
застрояване биха могли да доведат до неефективност на въведената 
система за организирано сметосъбиране. 

 Ще нарастне потока на образуваните битови отпадъци. 

Ще се увеличат разходите за поддържане чистотата на територията. 
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Компоненти и 
фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, без прилагането на плана 

Здравно-
хигиенни аспекти 
на средата 

Епидемиологична опасност от потенциално замърсяване на питейна 
вода, почвите и земните недра от отсъствието на пречистване на 
отпадъчните води от населението, поради неотразени СОЗ и режими 
на ограничения и забрани в тях, нерегламентирани сметища. 

Няма да се създаде възможност за развитие на производствени и 
селскостопански зони около населените места, при спазване на 
екологичните норми. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО 
ЗАСЕГНАТИ 

За целите на Доклада за ЕО са разгледани териториите с нови проектни предвиждания. Оценката 
е извършена за горски територии, пасища и мери, санитарно – охранителни зони и обекти на 
културно-историческото наследство, както и по отношение на качеството на атмосфериня въздух.  

 

3.1. Санитарно – охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

Целта на оценката е да се провери попадат ли новите устройствени територии в границите на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и ако попадат съвместими ли са 
проектните предвиждания със забраните и ограниченията в СОЗ. 

На територията на община Бяла са учредени СОЗ само около 1 водоизточник – Дренаж „Напоя“, 
разположен в землището на гр. Бяла, а за останалите 10 водоизточника „ВиК“ ООД Русе 
разполага само с проектни зони. 

На графичния материал ОУП Бяла е отразено местоположението на всички водоизточници с 
нанесени граници на проектни СОЗ, предоставени на община Бяла от ВиК ООД - Русе. 

Предоставената информация с картен материал на разположението на СОЗ около 
водоизточниците показва, че: 

Проектните СОЗ около водоизточниците в землищата на гр. Бяла, с. Босилковци, с. Полско Косово, 
с. Дряновец, с. Копривец се разпростират в земеделски и горски територии и в границите им 
няма предвиждания на ОУП за нови устройствени зони. 

Водоизточници ШК Пейчиново и ТК Пейчиново  

Двата водоизточника имат общи граници на 
СОЗ. Разположени са в съществуваща 
територия – стопански двор, която с новия ОУП 
се устройва като 8Пп – предимно 
производствена зона. Границите на санитарно 
охранителните им зони – пояс 2 и 3 се 
разпростират върху тази производствена 
територия и земеделски обработваеми земи. 

За водоизточниците не са учередени СОЗ и 
няма заповед, определяща конкретните 
забрани и ограничения за територията.  

Съгласно разпоредбите на Наредба 3 за 
условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ 88/2000 г.)  

Пояс II - за охрана на водоизточника от: замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи 
се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на 
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; други 
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на 
водоизточника.   

В пояс II се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 
подземните води; Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.: - на 
земната повърхност - и между земната повърхност и водното ниво; Дейности, които водят до 
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непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. - между земната повърхност и водното ниво; 
Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци; Добив на подземни богатства, 
в т.ч. инертни и строителни материали: под водното ниво; Торене при съдържание на нитрати в 
подземните води: - над 35 мг/л (mg/l); Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и 
разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и 
вредни вещества. 

Пояс III - за охрана на водоизточника от: замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно 
разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване 
на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; в) други 
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на 
водоизточника. 

В пояс III се забранява пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в 
подземните води; Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. - между 
земната повърхност и водното ниво; Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и 
отпадъци; Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали: под водното ниво.  

В изброените забрани няма конкретна – за извършване на производствени дейности.  

При одобряване на инвестиционни предложения, за устройствена зона 8Пп следва да се отчетат 
забраните за пояс II и III на СОЗ.  

ТК Лом Черковна – в регулация 

 

Водоизточникът е разположен в 
регулацията на селото. По този начин I и II 
зона на СОЗ се разпростират в жилищни 
територии. 

Трета СОЗ на водоизточника обхваща 
земеделски територии. 

Проектните СОЗ на водоизточника не се 
засягат от нови предвиждания на ОУП. 

 

 

 

3.2. Пасища и мери 

При направения с към ОУП баланс на територията пасищата и мерите намаляват от 2837,73 ха 
на 2793,13 ха, което е изменение с 0,13 % от площта на цялата община.  

Пасища и мери се засягат по два основни начина: 

- Преизчисляване на общата площ и отстраняване на неточности – при изработването на 
ОУП е установена препокриване на имоти в следствие промяна предназначението на 
част от имот. При отстраняване на неточностите механично е получена разлика в 
площта на пасищата и мерите. 

- Предвиждана промяна на предназначението на земята – разширяване на населени 
места. Разширение на населени места върху съществуващи пасища и мери се 
предвижда за град Бяла на север от съществуващите граници на града. Такова се 
предвижда и за село Полско Косово в запад-югозападните части на селото. Източно от 
с. Пет кладенци е определена атрактивна локация за създаване на вилна зона.  
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Засегнати участъци с пасища и мери са с относително малки площи, а проектната промяна се 
обосновава със значителните промени на съседни устройствени зони – съседство с жилищни 
територии. Новите устройствени зони в близост до населените места в общината се предвиждат 
с цел указване посоката за териториалното развитие на жилищните и производствени функции 
на селищата. 

Основно нови производствени и обслужващи територии са предвидени върху обработваеми 
земи, въпреки това общият дял на пасищата и мерите за цялата община намалява от 8,31 % до 
8,21 % от територията. Анализите са довели до заключените, че намалелият дял на пасищното 
животновъдство води до по-екстензивното използване на пасищата и до изоставяне на ливадите. 

 

3.3. Горски територии 

При изработването на ОУП максимално са запазени съществуващите горски територии. 

Нови устройствени елементи засягат единствено територия източно от гр. Бяла, която е предвидена 
за разширение на жилищните територии. 

В общия баланс на територията са отстранени открити неточности и стойностите в таблицата се 
различават от получените изходни данни. Общата стойност на горските площи е по-голяма в 
предвижданията на ОУП с 0,09 % от общата плащ тна общината. 

На територията на защитена зона „Беленска гора“ съществува развита мрежа от туристическа и 
посетителска инфраструктура, които традиционно се ползват за отдих от населението на 
общината. Съществуват асфалтови пътища, паркинг за посетителите и алеи. Изградени са 
няколко почивни станции, които са електро и водоснабдени. На територията на горският парк има 
трафопостове, парково осветление по протежение на алеите, стъпала, подпорни стени, беседки 
и други. За нуждите на съществуващите обществени сгради има организирано сметоизвозване. 
Тази територия е известна сред населението като лесопарк „Беленска гора“. ОУП определя зона, 
в която попадат всички съществуващи обекти и я дефинира като „Лесопарк или горски парк“ 
(Оз1). 

Територията е горски фонд и за нея не се предвижда разрешаване изграждането нови на 
масивни сгради. Целта е да се даде статут на съществуващи дейности в момента, като се улесни 
процеса на вземане на решения по отношение поддържане на посетителската 
инфраструктура. 

 

  
Фиг. 3.3-1 Съществуващи сгради на територията на 
лесопарк „Беленска гора“ 
 

Фиг. 3.3-2 Сгради на територията на лесопарк 
„Беленска гора“ 
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Фиг. 3.3-3 Пътят за достъп до парка е в добро 
състояние 

Фиг. 3.3-4 Организирано сметоизвозване 

  
Фиг. 3.3-5 Съществуваща алейна мрежа Фиг. 3.3-6 Асфалтиран паркинг за посетители на 

лесопарка 

 

 

Фиг. 3.3-7 Трафопаст за нуждите на лесопарка  

 

 Статут на територията на лисопарк „Беленска гора“ 

По предложение на ОНС-Русе и ГНС- гр. Бяла с Протокол от 10.06.1971 г. от Комисията по чл. 12 от 
Закона за горите, е взето решение отреждане и изграждане на лесопарк върху 208,1 ха залесена 
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и незалесана горска площ, в землището на гр. Бяла. Обособяването на лесопарка е с цел 
създаване на зона за отдих за жителите на гр. Бяла и района на гр. Русе. Със Заповед № 350 от 
28.12.1971 г. Министъра на горите и опазване на природната среда разрешава на ГНС-гр. Бяла 
да изгради лесопарк върху 228.2 ха залесена и незалесена горска площ в местност „Беленска 
гора“. 

 

3.4. Защитени територии и зони 

В землището на с. Полско Косово се намира единствената защитена територия в община Бяла – 
защитена местност „ Eстествено находище на кримска какула“. ОУП не предвижда 
устройствени промени за територията на защитената местност. 

В община Бяла попадат части от две защитени зони по Натура 2000 - ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ 
„Беленска гора“. Подробен анализ на въздействията върху защитените зони е направен с доклад 
на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, който е представен като приложение. 

 

3.5. Крайречни зони 

През територията на общината преминава река Янтра и нейните притоци. 

В община Бяла крайречни зони се срещат по протежение на река Янтра и в уширенията на 
меандрите и старите речни корита – естествени и изкуствено създадени при изграждане на 
защитени диги. Това са влажни зони с и без открита водна повърхност, които притежават висока 
природна стойност. Източните брегове на Янтра са стръмни и предсталвяват варовикови сипеи, 
но на места има и равнини територии, пазволяващи разливане на речните води. 

ОУП няма предвиждания за промени в тези територии и не предвижда нови устройствени зони в 
съседство на такива. 

 

3.6. Обекти на КИН 

Проектните предвиждания за нови устройствени зони не засягат обекти на културно-
историческото наследство.  

За осигуряване на възможност за посещения на моста на Колю Фичето се предвижда устройване 
на зона за паркинг и информационен център, както и възможност за изграждане на еко-пътека, 
свързваща моста с късно-античното градище, разположено в близост до него. Предвидените с 
ОУП зони не засягат самите обекти на КИН, а само създават възможност за социализацията им.  

 

3.7. Проектни устройствени зони  около населените места, имащи отношение спрямо 
качеството на атмосферния въздух и въздействие върху населението 

Целта на настоящата оценка е да се анализират предвижданията на ОУП Бяла спрямо 
очакваните въздействия върху атмосферния въздух и населението. 

3.7.1. Урбанизирани територии 

С проекта на ОУП Бяла се предвижда урегулиране на съществуващи територии и устройване на 
нови територии със статут за жилищни територии, обществено-обслужващи зони, смесени 
обществено-обслужващи зони, отдих и рекреация. 
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С ОУП не се предвижда значително увеличение на жилищните територии (виж Баланс на 
територията на община Бяла). Запазват се и се урегулират съществуващите жилищни зони.  

Предвидено е разширение на урбанизираните територии: 

- с жилищни функции (80,1 дка); 
- обществено обслужващи функции (с 114.4 дка); 
- за рекреационни дейности (с 65,4 дка). 

От предвидените разширения потенциал за увеличаване на натоварването върху атмосферния 
въздух в резултат на използване на горива за отопление имат обществено-обслужващите зони и 
зоните с жилищни функции. 

Плътността на застрояване за зони с обществено обслужващи и жилищни функции се определя 
съгласно Наредба 7 ( за Оо е определена от 20 до 60%, а за жилищни ниско и средно 
строителство – от 40 до 50%). За целите на анализа приемаме средна плътност на застрояване 
за жилищните – 45%, а за Оо – 40%, тогава разглеждаме следните площи от разширенията, които 
ще бъдат застроени: 

- с обществено-обслужващи функции – 45 760 кв.м. 
- с жилищни функции – 36 045 кв.м. 

Съгласно данни, публикувани на официалния сайт на НСИ едно домакинство в област Русе 
обитава 80 кв.м. площ средно.  

Тогава при оптимистичния вариант за увеличение на жителите на община Бяла и заселване на 
всички новопроектирани зони е възможно домакинствата на територията на общината да се 
увеличат с 1022 домакинства.  

При този вариант на реализация на плана и без отчитане на тенденцията за обезлюдяване на 
общината домакинствата ще станат 5 483 домакинства, като количествата горива за отопление 
ще се увеличат на 830 т. на сезон въглища, взето като по-голям замърсител и дърва около 19059 
куб.м. или 9 530 т. 

Тогава емисиите на замърсители от битовото отопление за района на община Бяла ще се 
увеличат незначително. Данните от преизчисление на очакваните годишни емисии на 
замърсители от битово отопление са представени в Таблици 3.7.-1 и 3.7.-2  

Резултатите от инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на дървения материал са 
представени в Таблица 3.7.-1. 

 

Таблица 3.7.-1. Инвентаризация на замърсителтие от изгаряне на дървен материал 

 Емисии на І група замърсители Мерна единица стойност 

1. Емисии на серни окиси Mg/y 3.494 

2. Емисии на азотни окиси Mg/y 8.689 

3. Емисии на въглероден окис Mg/y 3.583 

4. Емисии на NMVOC Mg/y 0.014 

5. Емисии на TSP Mg/y 1.971 

Резултатите от инвентаризацията на замърсителите от изгаряне на въглища /приети лигнитни 
въглища от Източно-Маришкия басейн/ са представени в Таблица 3.7.-2. 
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Таблица 3.7.-2. Инвентаризация на замърсителите от изгаряне на въглища 

 Емисии на І група замърсители Мерна единица стойност 

1. Емисии на серни окиси Mg/y 11.871 

2. Емисии на азотни окиси Mg/y 0.343 

3. Емисии на въглероден окис Mg/y 0.035 

4. Емисии на NMVOC Mg/y 0.00 

5. Емисии на TSP Mg/y 0.884 

6. Емисии на прахови частици под 10μm Mg/y 0.164 

Предвидените разширения водят до увеличаване на специфичните замърсители от горивни 
процеси, емитирани в атмосферния въздух. Увеличението на количествата замърсители 
спрямо текущото състояние не е съществено. Няма потенциал за въздействие върху 
качеството на атмосферния въздух на територията на община Бяла. 

3.7.2. Производствено складови зони 

Към производствено-складовите зони са предвидени следните разширения: 

 нова смесена обслужващо - производствена зона на север от път 1-5, в участъка град Бяла 
– гара Бяла 

При избора на подходящо местоположение за развитие на обществено - обслужващи територии 
е взето под внимание вече създадената урбанизирана структура (производствени и складови 
терени, спортни терени) в югоизточната част на зоната (близо до гр. Бяла); улесненото 
прекарване на техническа инфраструктура, която вече е основно изградена между двете 
населени места; 

 разширение и нови територии за производствени дейности в района на гара Бяла 

Разглеждат се имоти на север от гара Бяла, непосредствено до производствена територия в 
границите на населеното място, както и територия източно от гара Бяла южно от път I-5. 

 с. Копривец - производствени територии  в север – североизточна част; 

• Разширение на обслужваща зона покрай път I-5 при с. Пейчиново. 

На етап ОУП не е възможно да бъдат предвидени видът и количествата на замърсителите, които 
ще се емитират в атмосферния въздух. 

По тази причина се разглеждат местоположението на проектните зони спрямо 
преобладаващите ветрове в района, както и остоянията до жилищните зони на трите населени 
места. 

 Предвиждания за гр. Бяла и гара Бяла: 

 нова смесена обслужващо - производствена зона на север от път 1-5, в участъка град Бяла 
– гара Бяла 

Голяма част от урегулираната територия с ОУП в момента е със статут за производствена дейност 
съгласно действащи ПУП-ПЗ за отделните имоти.  

Предвиденото разширение на зоната е в противоположна посока на жилищната зона, предимно 
по протежение на път III- 501 и общински път. 

В зоната се разрешава  ситуиране на производства от леката промишленост, дървопреработка 
и складови територии. 
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За района са преобладаващи в годишен аспект  са северните (честота 17,8%) и западните 
ветрове (честота – 15.6%).  

При преобладаващи западни и северни ветрове в годишен аспект емитираните замърсители ще 
се разпространяват в източна посока и няма да достигат населеното място. 

През второто и третото тримесечие на годината се наблюдава увеличение на честотата на 
източния вятър в района, съответно с честота 15,5% и 13,8%. През тези периоди е възможно 
емитирани замърсители от промишлени източници да достигнат до жилищните сгради, 
разположени около ул. Черни дол на гр. Бяла.  

Отчитайки характера на разрешените производствени дейности – лека промишленост – не се 
очаква дискомфорт за населението от жилищната зона в тази част на града. 

 Разширение на производствени територии източно от гара Бяла и южно от път I-5 

Предвидените разширения в тази част на землището на гр. Бяла включват: 

- Разширяване на съществуващо селищно образувание за производство и урегулирането 
му като предимно- производствена зона. Отразени се съществуващите производствени 
дейности в територията 

- Създаване на нова смесено обслужваща-производствена зона (Соп), северно и юно от 
път I-5 

- Урегулиране на съществуващо селищно образование за производство (с разрешени 
производствени дейности в зоната) и разширение в южна и западна посока. 

Между описаните зони и жилищната зона на гр. Бяла е налична зона Други горски територии, 
разположена по протечението на р. Янтра.  

Най-близко планираното разширение от гореописаните е на отстояние над 700 м от най-близко 
разположената жилищна зона в северозападната част на гр. Бяла и на около 800 метра от 
жилищната зона на гара Бяла. 

В годишен аспект северозападните ветрове в района са с честота едва 11,78%, като честотата им 
се увелича през третото тримесечие на годината до 14,2%.  

Наличието на трайна дървесна растителност между производствените зони и близката 
жилищната част на града, която се запазва с ОУП Бяла, играе ролята на защитен екран спрямо 
разпространението на емитирани замърсители в атмосферния въздух към жилищната зона. 

Жилищната зона на гара Бяла е разположена западно от новообособената зона, на достатъчно 
отстояние от предвидените терени за разширението. 

Избраното местоположение за описаните разширения не представлява риск за населението на 
град Бяла. 

 Разширение на производствени територии на север от гара Бяла 

Разширението е предвидено на отстояние над 4000 метра от най-близката жилищна зона на град 
Бяла и на около 1800 метра от регулационните граници на с. Стърмен. 

Големите отстояния до жилищните зони са пречка за достигането на значителни стойности  на 
замърсители в атмосферния въздух от обособената предимно производствена зона съгласно 
ОУП.  

Частично производствената зона граничи с терен за жилищни функции към гара Бяла. В тази част 
на зоната обаче са урегулирани съществуващи производства. Справка в базата данни на 
РИОСВ-Русе показва, че последните години не са налични жалби от живущите в района, свързани 
с дискомфорт или миризми от съществуващата производствена дейност. 
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 Предвиждания за с. Копривец 

За населеното място предвижданията са предимно за урегулиране на територии със 
съществуващи производствени дейности в тях. Териториите са урегулират като зони за ПП и Соп 
в северната част на населеното място, като новата зона за предимно-производствени дейности 
граничи с жилищната зона на населеното място. 

Разширението/урегулирането на производствената зона е решено от подветрената страна на 
населеното място, като наблюдаваната годишна честотата на ветровете към жилищната зона на 
с. Копривец е 9.6% (SW). 

Въпреки това, предвиждането за разполагане на предимно производствена зона до границата 
на жилищна такава крие риск от възникване на дискомфорт за населението. 

С оглед прилагането на превантивни мерки за намаляване на евентуален дискомфорт за 
живущите в тази част на с. Копривец е предложена мярка за имотите, граничещи с жилищната 
регулация, а именно:  

При одобряване на ПУП-ПЗ за граничните имоти с жилищната зона да се изисква проектирането 
на зелен пояс по границите им, разположени в посока на жилищната зона. 

• Разширение на обслужваща зона покрай път I-5 при с. Пейчиново. 

ОУП предвижда обособяване на предимно-производствена зона покрай пътя, която припокрива 
селищно образувание за производство съгласно действащия план за населеното място. В 
територията са налични производствени дейности, урегулирани в ПУП-ПЗ за заетите имоти. 

Предимно-производствената зона е ситуирана южно от жилищната зона, като е долепена до нея. 

Южните ветрове не са типични за района, като честотата им се запазва относително постоянна в 
годината.  

Въпреки това, предвиждането за разполагане на предимно производствена зона до границата 
на жилищна такава крие риск от възникване на дискомфорт за населението. 

С оглед прилагането на превантивни мерки за намаляване на евентуален дискомфорт за 
живущите в тази част на с. Пейчиново е предложена мярка за имотите, граничещи с жилищната 
регулация, а именно:  

При одобряване на ПУП-ПЗ за граничните имоти с жилищната зона да се изисква проектирането 
на зелен пояс по границите им, разположени в посока на жилищната зона. 

В землището на населеното място се предвижда и обслужваща зона, южно от пътя за паркинги  
и крайпътни обекти. Обособяването на територия, обособена за транспортна инфраструктура в 
тази посока на населеното място няма потенциал за влияние върху качеството на атмосферния 
въздух в района. 

• Разширение на производствена зона при с. Стърмен – западна посока 

ОУП предвижда обособяване на предимно-производствена зона покрай пътя, която припокрива 
частично селищно образувание за производство съгласно действащия план за населеното място. 
В територията са налични производствени дейности, урегулирани в ПУП-ПЗ за заетите имоти. 

От друга страна ОУП предвижда и разширение на жилищната зона на населеното място към 
новорегулирата предимно производствена зона . 
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При преобладаващи 
западни ветрове в годишен 
аспект емитираните 
замърсители очаквано ще 
се разпространяват в 
източна посока и ще 
достигат новообособената 
жилищна зона към  
населеното място. 

По експертна оценка не се 
препоръчва разширение на 
жилищната зона към 

новообособената предимно производствена територия.  При запазване на намеренията на 
общината за разширение на жилищната зона се предлага следната задължителна мярка: 

Между зоната за предимно производствени дейности Пп и разширението на жилищната зона 
Жм да се предвиди зона за защитна зеленина Оз. В граничните имоти към зоната Оз при 
одобрение на инвестиционни проекти за тези имоти да се изисква задължителна задълбочена 
оценка по компонент Атмосферен въздух по отношение на количество и разпространение на 
емитираните замърсители в атмосферния въздух за конкретната дейност в имота. 

• Разширение на производствена зона при с. Пет кладенци – северна посока 

ОУП предвижда обособяване на предимно-производствена зона в северна посока от 
жилищната зона, която припокрива частично селищно образувание за производство съгласно 
действащия план за населеното място. В територията са налични производствени дейности, 
урегулирани в ПУП-ПЗ за заетите имоти. 

Разширението на производствената зона включва и имоти, граничещи с жилищната зона на с. 
Пет кладенци, които в момента са земеделски и необработваеми земи. 

Северните ветрове в района са с значителна честота – 24,9% в годишен аспект. Този факт 
съвместно с граничещите производствена и жилищна зона съгласно ОУП създава предпоставки 
за дискомфорт на населението в резултат на разпространението на емитираните замърсители 
от производствата към населеното място.  

С оглед прилагането на 
превантивни мерки за 
намаляване на евентуален 
дискомфорт за живущите в тази 
част на с. Пет кладенци, както и 
вероятността за 
разпространение на 
замърсители към населеното 
място е предложена мярка към 
ОУП:  

Между зоната за предимно 
производствени дейности Пп и 
жилищната зона Жм да се 

предвиди зона за защитна зеленина Оз за новоприобщената територия.  

• Разширение на производствена зона при с. Дряновец – северозападна посока 

Предвиденото разширение на зоната включва имоти по посока на населеното място, които 
съгласно действащ план представляват необработваеми земи.  
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Разширението на 
производствената зона е решено от 
подветрената страна на 
населеното място, като 
наблюдаваната годишна честотата 
на ветровете към жилищната зона 
на с. Дряновец е 9.6% (SW). 

Въпреки това, предвиждането за 
разполагане на предимно 
производствена зона до границата 
на жилищна такава крие риск от 
възникване на дискомфорт за 

населението. 

С оглед прилагането на превантивни мерки за намаляване на евентуален дискомфорт за 
живущите в тази част на с. Дряновец е предложена мярка за имотите, граничещи с жилищната 
регулация, а именно:  

При одобряване на ПУП-ПЗ за граничните имоти с жилищната зона да се изисква проектирането 
на зелен пояс по границите им, разположени в посока на жилищната зона. 

3.7.3.  Животновъдни комплекси 

С ОУП се предвижда урегулиране на зони за животновъдни ферми Жф – както на съществуващи 
такива, така и предвидени разширения. Общата новопредвидена площ за животновъдни ферми 
е 34.4 дка. 

Най-големите такива зони се намират около гара Бяла и с. Стърмен. 

 Град Бяла и Гара Бяла. 

Територия, отредена за животновъдни ферми, ситуирана южно от гара Бяла (Жф3) 

Територията, определена за животновъдни ферми, припокрива частично действащи такива, като 
се предвижда разширението им.  Отстои от границите на жилищната зона на гара Бяла на около 
200 метра. Между двете зони е запазена съществуващата горска територия с трайна дървесна 
растителност. В северната част на Жф се запазват и земеделските земи с трайни насаждения. 

За района не са типични южните ветрове (годишна честота 12,2%). Наличната трайна дървесна 
растителност между двете зони, която се запазва с ОУП изпълнява ролята на защитно озеленяване 
и препятства достигането на интензивно миришещи вещества до жилищната зона. 

Регулирането на зоната за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на дискомфорт 
за населението, обитаващо южната част на жилищната зона на гара Бяла. 

Територия, отредена за животновъдни ферми, ситуирана североизточно от гара Бяла (Жф11) 

Територията включва действащи животновъдни ферми, като е предвидено разширението й към 
отредена смесена обслужващо-производствена зона. Отстои от жилищната зона на гара Бяла 
на около 400 метра, а от жилищната зона на с. Стърмен – на около 700 метра. Между Жф и Жм 
на гара Бяла съгласно ОУП се запазват земеделски земи – лозя. 

Северозападните ветрове не са типични за района, като най-силно изразени са през третото 
тримесечие на годината.  

Предвиденото разширение на зоната за животновъдни ферми е достатъчно отдалечено от 
жилищните територии. 
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Регулирането на зоната за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на дискомфорт 
за населението, обитаващо северозападната част на жилищната зона на гара Бяла и 
югозападната част на с. Стърмен. 

Територия, отредена за животновъдни ферми, ситуирана източно от гара Бяла (Жф2) 

Територията припокрива частично съществуваща животновъдна ферма, като е предвидено 
разширението й по посока на р. Янтра. Отстои от жилищната зона на с. Стърмен на около 240 м, 
като между двете зони е налична трайна дървесна растителност от двете страни на реката.  

Отстои на около 1050 м от жилищната зона на гара Бяла. 

Южните ветрове не са типични за района, като честотата им се запазва относително постоянна в 
годината. ОУП предвижда запазване на горската територия между с. Стърмен и зоната за 
животновъдни ферми. 

Регулирането на зоната за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на дискомфорт 
за населението, обитаващо източната част на жилищната зона на гара Бяла и южната част на с. 
Стърмен. 

 С. Стърмен. 

Територии, отредена за животновъдни ферми, ситуирани северно от гара Бяла и западно от с. 
Стърмен (Жф10 и Жф8) 

Жф 10 урегулира съществуващ животновъден обект, а Жф 8 представлява разширение на 
територията, отредена за животновъдни ферми. При оценката ги разглеждаме като една 
територия. 

Зоните за животновъдни ферми отстоят на около 1000 метра от западната жилищна зона на с. 
Стърмен и на около 1200 метра от северната част на жилищната зона на гара Бяла. 

Налична е трайна дървесна растителност към с. Стърмен и към гара Бяла.  

Предвиденото разширение на зоната за животновъдни ферми е достатъчно отдалечено от 
жилищните територии. 

Регулирането на зоната за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на дискомфорт 
за населението, обитаващо гара Бяла и с. Стърмен. 

 С. Лом Черковна. 

В землището на населеното място не е предвидена зона за животновъдни ферми.  

В северозападната част на населеното място е наличен сграден фонд в сравнително добро 
състояние – бивш Стопански двор, в който е възможно да бъдат извършвани подобни дейности. 

В ОУП следва да бъде отразено местоположението на бившия Стопански двор, като съвместно 
с община Бяла бъде прецизирано предназначението на зоната. 

Хипотетично е възможно отреждането на бившия Стопански двор за животновъдни ферми.  

Северозападните ветрове не са типични за района. С най-голяма честота се наблюдават през 
третото тримесечие на годината, което все още се характеризира с високи температури. 

Отчитайки, че бившия Стопански двор граничи с жилищна зона на населеното място и при 
условие, че бъде взето решение за отреждането му като зона за животновъдни ферми, следва 
между тази зона и жилищната да бъде предвидена територия за защитна зеленина – Оз. 

 С. Дряновец. 

В землището на населеното място не е предвидена зона за животновъдни ферми.  

В югозападната част на населеното място е наличен сграден фонд в сравнително добро 
състояние – бивш Стопански двор, в който е възможно да бъдат извършвани подобни дейности. 
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В ОУП следва да бъде отразено местоположението на бившия Стопански двор, като съвместно 
с община Бяла бъде прецизирано предназначението на зоната. 

Хипотетично е възможно отреждането на бившия Стопански двор за животновъдни ферми.  

Югозападните ветрове не са типични за района. Отчитайки, че бившия Стопански двор граничи с 
жилищна зона на населеното място и при условие, че бъде взето решение за отреждането му 
като зона за животновъдни ферми, следва между тази зона и жилищната да бъде предвидена 
територия за защитна зеленина – Оз. 

 С. Копривец. 

Предвидената зона за животновъдни ферми припокрива съществуващ терен, използван за 
животновъдна дейност. Ситуиран е южно от населеното място, като между жилищната зона и 
Жф се запазва територия, отредена за ливади и пасища. Жф отстои от жилищната зона на около 
280 метра. 

Разположението на зоната за животновъдни ферми е от подветрената страна на населеното 
място. Няма данни за сигнали и жалби от населението по отношение на дискомфорт от 
неприятни миризми. 

По експертна оценка урегулирането на зоната не представлява риск за дискомфорт на 
населението. 

 С. Бистренци. 

За населеното място за предвидени две нови зони за животновъдни ферми – Жф7 и Жф6. 

Жф6 – ситуирана е южно от жилищната зона на населеното място, на отстояние около 600 
метра; 

Жф7 – ситуирана е североизточно от населеното място, на отстояние около 370 метра от 
жилищната зона. 

Северозападните и южните ветрове не са типични за района, но през второто тримесечие на 
година се увеличава честотата на южния вятър за района. Второто тримесечие на годината се 
характеризира и със сравнително високи дневни температури. 

Съгласно ОУП се предвижда територията между Жф6 и жилищната зона на селото да бъде 
урегулирана като други горски територии. Наличието на трайна растителност между двете зони 
ще възпрепятства разпространението на интензивно миришещи вещества от животновъдните 
обекти към населеното място. 

Регулирането на двете зони за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на 
дискомфорт за населението, обитаващо с. Бистренци. 

 С. Пет кладенци. 

Предвидената зона за животновъдна ферма урегулира само съществуваща такава. Не се 
предвижда разширение. Запазват се трайните насаждения западно от Жф, и се обособява зона 
за вилен отдих и туризъм северно от Жф. 

Отстоянието между съществуващия животновъден обект и новообразуваната зона за отдих е 
около 200 метра, като съгласно ОУП територията между двете зони се запазва като земеделски 
земи. 

Близостта на двете зони има потенциал за възникване на евентуален дискомфорт за почиващите 
в зоната за отдих. По тази причина се предлага следната превантивна мярка: 

Необходимо е в устройствените показатели за зоната за отдих (Ов) да се предвиди сервитутна 
ивица по северната й границата (посока зоната Жф), в която да се поддържа трайна 
растителност.  
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 С. Полско Косово. 

За населеното място се предвиждат зони за животновъдни ферми – Жф4, Жф 13, Жф14 и Жф 9, 
ситуирани в посока юг-югозапад от жилищната зона. Между всички зони за животновъдни ферми 
и жилищната зона на населеното място са предвидени терени за други горски територии. 
Описаните зони Жф урегулират съществуващи животновъдни обекти като предвиждат и 
разширение на териториите. 

При преобладаващи западни и северни ветрове в годишен аспект емитираните замърсители ще 
се разпространяват в източна посока и няма да достигат населеното място. 

От друга страна предвидената територия за други горски територии между зоната за 
животновъдство и жилищната зона на с. Пет кладенци ще възпрепятства разпространението на 
интензивно миришещи вещества от обектите. 

Регулирането на зоните за животновъдни ферми няма потенциал за създаване на дискомфорт 
за населението, обитаващо с. Полско Косово. 

 С. Пейчиново. 

Предвижданията на ОУП включват урегулиране на територия, отредена за селищно образувание 
за производство като зона за животновъдни ферми. Зоната е ситуирана западно от населеното 
място на отстояние около 200 метра от жилищната му зона.  

Земите между Жф и Жм са предвидени като пасища, мери съгласно ОУП. 

За района са характерни западните ветрове. При годишна честота от 15,63%, която се увеличава 
значително през първо и четвърто тримесечие на годината и предвид близостта на жилищната 
зона, се очаква разпространение на интензивно миришещи вещества от животновъдната 
дейност към населеното място. Възможни са периоди, в които да бъде създаден дискомфорт за 
населението, обитаващо западните покрайнини на жилищната зона. 

Като превантивна мярка за намаляване на евентуален дискомфорт за живущите в тази част на с. 
Пейчиново е предложена мярка към ОУП:  

Между зоната за животновъдни ферми Жф и жилищната зона Жм да се предвиди зона за 
защитна зеленина Оз.  

 С. Босилковци, с. Ботров 

Не се предвиждат зони за животновъдни ферми. Съществуващите дейности са урегулирани като 
предимно производствени зони. 

 

4. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО РАЙОНИ С 
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ 

 

На базата на съществуващото състояние на околната среда, са идентифицирани основните 
екологични проблеми по отношение на някои компоненти и фактори на околната среда, имащи 
отношение към ОУП на община Бяла. 

 Проблеми свързани с опазване на атмосферния въздух 

В района община Бяла няма значими промишлени източници на замърсяване на атмосферния 
въздух. Основни  източници на  замърсители в атмосферния въздух са битовото отопление и 
линейните източници – участъци от републиканска пътна мрежа. 
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Няма данни за регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве за 
емитираните замърсители от битово отопление и транспорт. 

 Проблеми свързани с опазването на водите 

Земеделските дейности, свързани с наторяване на земеделски площи, които са и 
преобладаващата част от територията на общината могат да предизвикат замърсявания с 
нитрати на подземните води, при неспазване на мерките за опазване на СОЗ.  

Липсата на учредени СОЗ около почти всички водоизточници за питейно-битово вододснабдяване 
с обозначени зони и забрани за дейности в тях може да доведе до замърсяване на подземните 
води, главно при наторяване с нитратри и ползване на препарати за растителна защита. 

Старата водопроводна мрежа както извън така и в населените места и относително големият дял 
на стернитовите тръби води до чести аварии по мрежата и значителни загуби на вода.  

Животновъдните дейности, свързани със складиране на торови маси и последващото им 
използване за наторяване могат да предизвикат локални замърсявания на подземните и 
повърхностните води в нитратно уязвимата зона, в която попада територията на общината. 

Дифузни замърсявания на повърхностни и подземни води могат да се предизвикат и от наличието 
на нерегламентирани сметища на територията на Общината. 

На територията на общината няма населени места с над 2000 жители, за които следва да се 
проектират и изградят селищни канализационни системи и пречиствателни станции.  

 Проблеми свързани с опазване на земните недра 

На територията на общината няма нерегламентирани кариери за добив на материали. 

Не са установени проблеми свързани с опазване на земните недра.  

 Проблеми свързани с опазването на почвите 

Земята е невъзвръщаем природен ресурс и при липса на ОУП е подложена на смяна на 
предназначение без конкретно планиране. При условията на неконтролируемо и безпланово 
усвояване на земи, в т.ч. и земеделски, се очаква пряко, дълготрайно и необратимо по характер 
въздействие върху тези фактори на околната среда. Екологичен проблем в общината е ерозията 
на почвите, която унищожава хумусния слой и води до намаляване на почвеното плодородие.  

 Проблеми свързани с отпадъците 

Основните проблеми, свързани с отпадъците за територията на община Бяла са: 

- Неизградената Регионална система за управление на отпадъците и необходимостта от 
осигуряване на финансови средства за приключване на проекта; 

- Наличието на селски сметища с преустановена експлоатация, за които не е изпълнена 
рекултивация и не е проведена процедура по прекатегоризация на рекултивираните площи. 

 Проблеми свързани със защитените зони 

Естественото растително покритие за региона е видоизменено в значително степен и заменено 
от обработваеми земи. Делът на горските територии заети с широколистни насаждения е 
недостатъчен за осигуряване на основните функции на естествените екосистеми и качествените 
местообитания за горскообитаващи животински видове са недостатъчно за цялата територия на 
общината. 

При усвояване на нови площи за жилищни и производствени нужди без целенасочено зониране 
е възможно фрагментиране на качествени местообитания и негативни въздействия върху 
популации на диви животински и растителни видове. 

Защитените зони от Натура 2000 могат да бъдат засегнати от кумулиращи се въздействия от 
несвързани инвестиционни предложения. 
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 От изложеното по-горе може да се направи следното обобщение: 

Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са свързани с 
развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в населените места, 
урбанизация на земеделските земи и липсата на изградена инфраструктура за отпадъци.  
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5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И ПРОГРАМАТА, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ 
ПРОГРАМАТА 

ОУП включва в обхвата си и цели по опазване на околната среда и човешкото здраве.  

Целите на опазване на околната среда на европейско и национално ниво, които имат 
отношение към ОУП Община Бяла се съдържат в следните основни стратегии, програми и 
планове:  

 На ниво ЕС:  

 

 Стратегия „Европа 2020” 

Тази стратегия се основава на три тясно свързани и взаимно подсилващи приоритетни области: 

1.Интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации; 

2.Устойчив растеж, като се поощрява нисковъглеродна, ефикасна по отношение на енергийните 
източници и конкурентна икономика; 

3. Приобщаващ растеж, като се насърчава икономика на висока трудова заетост и социално и 
териториално сближаване. 

Предвижданията на ОУП са във взаимовръзка с Ефикасно използване на ресурсите в Европа – 
подпомагане за преминаване към по‐ефикасно използване на ресурсите и към 
нисковъглеродна икономика. В частност ОУП се придържа към целите за 2020 г. по отношение на 
енергийното производство, ефективност и потребление. 

 

 Седма програма за действие за околна среда на ЕС до 2020 г.  

Програмата поставя девет приоритетни цели:  

1) Опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;  

2) Превръщане на Съюза в ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, зелена и 
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;  

3) Защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за 
здравето и благосъстоянието им;  

4) Осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на околната 
среда чрез подобряване на неговото прилагане;  

5) Подобряване на базата от знания и данни за политиката на Съюза в областта на околната 
среда;  

6) Осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата и отчитане 
на екологичните разходи при всички обществени дейности;  

7) По-добро отразяване на проблемите на околната среда в други области на политиките и 
осигуряване на съгласуваност при разработването на нови политики;  

8) Повишаване на устойчивостта на големите градове на Съюза;  

9) Повишаване на ефективността на Съюза в справянето с международни предизвикателства, 
свързани с околната среда и климата.  

ОУП не включва предвиждания, които да са изрично насочени към постигане на целите, но ОУП 
има пряко отношение към цел № 7- По-добро отразяване на проблемите на околната среда в 
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други области на политиките и осигуряване на съгласуваност при разработването на нови 
политики. 

 

 Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.  

Настоящата стратегия има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и 
рушенето на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест приоритетни 
цели. 

Цел 1: Опазване и възстановяване на природата 

Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги 

Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство 

Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси 

Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове 

Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие. 

Предвижданията на ОУП на общината имат връзка със Стратегията на ЕС за Биологично 
разнообразие във връзка с опазване на защитени зони от Натура 2000 с цел минималното им 
натоварване с бъдещи нови инвестиционни намерения и допускане само по изключение и в 
минимален размер увеличение на урбанизирани територии в границите на защитените зони и 
то само извън конкретния обхват на местообитанията. 

Подходящото залесяване с растителност, която да е от характерни за района видове, също е 
изискване, което се поставя към инвестиционните проекти. 

Увеличаване площта на горските територии, с предвиждане създаването на нови широколистни 
насаждания е пряко прилагане на цели 1, 2, 3 и 6 на стратегията – възстановяване на природата, 
подобряване на екосистемите и по-добра устойчивост на горското стопанство. 

 

 Глобална стратегия  за опазване на растенията 2020 г:  

Глобалната стратегия за опазване на растенията е предпоставка за съвместна работа на всички 
нива – местно, национално, регионално и глобално – за познаване, опазване и устойчиво из-
ползване на огромното богатство на световното растително разнообразие, като в същото време 
се насърчава осведомеността и се изгражда необходимият капацитет за нейното изпълнение.  

Стратегията трябва да бъде изпълнявана в съответствие със Стратегическия план за биологичното 
разнообразие за периода 2011-2020 г. и с другите работни програми, документи, протоколи и 
инициативи на Конвенцията за биологичното разнообразие.  

 Стратегическа цел I: Познаване, документиране и оценка на растителното 
разнообразие  

Цел 1: Он-лайн списък на флората, с всички известни растителни видове.  

Цел 2: Оценка на природозащитния статус на всички известни растителни видове, доколкото е 
възможно, за направляване на природозащитните действия.  

Цел 3: Разработване и споделяне на информация, изследвания и свързаните с тях резултати и 
методи, необходими за изпълнение на Стратегията;  

 Стратегическа цел II: Спешно и ефективно опазване на растителното разнообразие  

Цел 4: Най-малко 15% от всеки екологичен регион или тип растителност се опазват, чрез 
ефективно управление и/или възстановяване.  
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Цел 5: Най-малко 75% от най-важните за растителното разнообразие области на всеки 
екологичен регион се опазват чрез ефективно управление, насочено към опазване на 
растенията и тяхното генетично разнообразие.  

Цел 6: Най-малко 75% от производствените земи във всеки сектор се управляват устойчиво, в 
съответствия с опазването на растителното разнообразие.  

Цел 7: Най-малко 75% от известните застрашени растителни видове се опазват in situ.  

Цел 8: Най-малко 75% от застрашените растителни видове се намират в колекции ex situ, за 
предпочитане в страните, от които произхождат, а поне 20% от тях са налични за 
програми за възстановяване .  

Цел 9: 70% от генетичното разнообразие от културни растения, включително техните диви 
родственици и други растителни видове, ценни от социално-икономическа гледна точка, 
се опазва, като свързаното с тях коренно и местно познание се отчита, запазва и 
поддържа.  

Цел 10: Изготвени са ефективни планове за управление за предотвратяване на нови биологични 
инвазии и за управление на важни места за растителното разнообразие, които са застрашени 
от инвазии.  

 Стратегическа цел III: Устойчиво и справедливо ползване на растителното разнообразие  

Цел 11: Няма диви видове растения, застрашени от международната търговия.  

Цел 12: Всички продукти, на основата на диворастящи растителни видове, се добиват от 
източници, които се управляват устойчиво.  

Цел 13: Традиционните и местни познания, иновации и практики, свързани с растителните 
ресурси са запазени или развити по подходящ начин, в подкрепа на традиционното им 
използване, устойчивия поминък, сигурността на храните на местно ниво и здравеопазването.  

 Стратегическа цел IV: Образоване и осведоменост относно растителното 
разнообразие, популяризиране на неговата роля за осигуряване на устойчив поминък и 
на значението му за целия живот на Земята  

Цел 14: Значението на растителното разнообразие и нуждата от неговото опазване е включено в 
програми за комуникация, образование и повишаване на осведомеността.  

 Стратегическа цел V: Създаване на капацитет и обществена ангажираност, 
необходими за изпълнението на Стратегията  

Цел 15: Броят на хората, обучени за работа с подходящи средства, е достатъчен и в съответствие 
с националните нужди за постигане на целите на настоящата Стратегия.  

Цел 16: Институциите, мрежите и партньорствата за опазване на растенията са създадени или 
укрепени на национално, регионално и международно ниво, за постигане на целите на 
настоящата Стратегия. 

 Предвижданията на ОУП на общината имат връзка с Глобалната стратегия за опазване на 
растенията 2020 г. Предвижданията на ОУП са в съответствие със стратегически цели I, II и III от 
Стратегията. В ОУП са отразени защитените зони за опазване на местообитанията и всички 
предвиждания за територии извън урбанизираните места са в съобразени с мерките за тяхното 
опазване и устойчиво развитие.  

 

 Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020 г.  

Целта на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020, е да подпомогне 
ефективното прилагане на Конвенцията чрез стратегически подход, съдържащ комбинация от 
мисия и стратегически цели и резултати („Целите от Аичи за биоразнообразието“), които да 
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предизвикат широкомащабни действия във всички Страни и заинтересовани лица. 
Стратегическият план, също така, ще осигури гъвкава рамка за определянето на националните 
и регионални цели при осигуряване на последователност в прилагането на разпоредбите на 
Конвенцията за биологично разнообразие и решенията на Конференцията на страните-членки, 
включително работните програми и Глобалната стратегия за опазване на растенията, както и 
Протокола от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на 
ползите от тяхното използване. Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 
2015 или 2020 г. („Целите от Аичи за биоразнообразието“), групирани в пет стратегически цели. 

Целите и задачите предвиждат както (i) стремеж за постигане в глобален мащаб, така и (ii) гъвкава 
рамка за определяне на национални или регионални цели. 

Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на биоразнообразието, 
чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и обществото. 

Цел 1: До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на 
биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво 
използване. 

Цел 2: До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в 
стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на 
бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите за 
докладване. 

Цел 3: До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието 
субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или 
избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули 
за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с 
Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид 
националните социално-икономически условия.  

Цел 4: До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на 
всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за 
устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното въздействие от 
използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични ограничения. 

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава 
устойчивото ползване.  

Цел 5: До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително горите, да се 
намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а унищожаването 
и фрагментацията значително да се намалят. 

Постига се чрез предвиденото устройствено зониране в ОУП на община Бяла и забраните,  
наложени в зоните с цел опазване на местообитания предмет на опазване. 

Цел 6: До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и 
събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, така че 
прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за възстановяване на 
изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен ефект върху застрашените 
видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и 
екосистемите да е в безопасни екологични граници.  

Постига се чрез заложени мерки в ОУП с цел опазване на повърхностните водни обекти, 
безгръбначни животни и водни растения, чрез отразяване в ОУП на мрежата натура 2000. 

Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват 
устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието. 
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В ОУП са заложени приоритети с цел опазване на селскостопанските райони и бъдещи проекти 
за реализация с цел развитие на сектора. 

Цели 8: До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе до 
ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието. 

В екологичната част на ОУП и предварителния проект е направена обстойна оценка  на 
състоянието на биоразнообразието и ползването на екосистемите, бъдеща ефективност на 
съответните мерки. С дадената прогноза се цели да бъде анализиран и „най- лошия сценарий“ 
с бъдещите предвиждания на ОУП с цел опазване и съхраняване на биоразнообразието и 
екосистемите. 

Цел 9: До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните видове и 
популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и да се 
предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната поява и 
установяване. 

С направената оценка към екологичната част са заложени мерки за непопускане на инвазивните 
видове и популации в границите на защитените зони в обхвата на общината. 

Цел 10: До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие върху 
кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата или 
окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране. 

Планът няма предвиждания по този подприоритет. 

Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез опазване на 
екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.  

Цел 11: До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както 
и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за 
биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо 
управление, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени 
територии, и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, 
които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони. 

Цел 12: До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а 
състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и поддържа.  

Цел 13: До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, 
селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на ценните 
от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и приложат 
стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тяхното генетично 
разнообразие. 

Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за 
всички. 

Цел 14: До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят 
жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за здравето, 
прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренните и местни 
общности, бедните и уязвимите слоеве от населението.  

Цел 15: До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на 
биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възстановяване, 
включително възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, допринасяйки по този 
начин за смекчаване на вредното въздействие от изменението на климата , адаптацията и 
борбата с опустиняването. 
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Цел 16: До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното 
и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с националните 
законодателства. 

Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, управление на 
знанията и укрепване на капацитета. 

Цел 17: До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и започне 
прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за 
биоразнообразието и план за действие. 

Цел 18: До 2020 г. традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и местните 
общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, както и 
обичайното използване на биологичните ресурси, да се почитат, да са предмет на националното 
законодателство и съответни международни ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят 
при прилагането на Конвенцията, с пълното и ефективно участие на коренните и местните 
общности, на всички съответни нива. 

Цел 19: До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат, познанията, 
научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите ценности, 
функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата  загуба. 

Цел 20: До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, 
мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план 

за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и съгласуван 
процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на промени, в 
зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде направена и 
докладвана от страните. 

Стратегическа цел F – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава 
устойчивото ползване е насочена към правилното устройство на територията с цел опазване на 
биоразнообразието. Реализирането на тази цел ще спомогне и за подобряване на околната 
среда района. 

 

 На национално ниво:  

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.  

Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”  

Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и 
екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество и 
интегриране в региона и в европейското пространство.  

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:  

1.1. Свързване на българските градове в оси на урбанистично развитие, приобщени 
вобщоевропейската мрежа от градове с транснационално значение и в общоевропейските оси 
на развитие;  

1.2. Поддържане на обширно защитено природно пространство в националната територия като 
еталон на биологично природно равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско 
значение, обвързано с трансгранични екологични коридори със съседни страни в Югоизточна 
Европа.  

1.3. Обвързване на значими локализации на националното културно наследство в  

регионални и общоевропейски културни коридори;  
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1.4. Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T), осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с 
основните урбанизационни центрове на съседни страни; 

1.5. Развитие на преносната енергийна инфраструктура като част от Трансевропейската 
енергийна мража (TEN-E) и изграждане на системни връзки със съседни страни за осигуряване 
на свободно движение на енергия и интегриране на енергийния пазар;  

1.6. Развитие и модернизация на националната електронна съобщителна инфраструктура и 
осигуряване на свързаност с трансевропейските телекомуникационни мрежи, като част от 
изграждането на единен европейски цифров пазар.  

Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”  

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни ценности 
за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна 
идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот. 

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:  

4.1. Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и 
интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни 
ценности;  

4.2. Увеличаване на елементите от Националната екологична мрежа в регионите с най-нисък дял 
на защитени територии и зони и обвързването й с Европейската екологична мрежа чрез 
трансгранично сътрудничество за опазване на природните ценности;  

4.3. Включване на нови природни и културни обекти в Списъка на ЮНЕСКО за световно природно 
и културно наследство;  

4.4. Превантивна защита на характерни ландшафти със съхранено традиционно земеползване 
и с висока консервационна стойност и възстановяване на нарушени от човешка дейност 
ландшафти;  

4.5. Осигуряване на равнопоставен достъп до цялата съвкупност от природни и културни ценности, 
носители на историческа памет и национална идентичност.  

ОУП не включва предвиждания, които да са изрично насочени към постигане на целите, но чрез 
екологичната оценка на програмата ще се допринесе за постигането на стратегически цели 1.4 
и 4.1 , тъй като с екологичната оценка се интегрират екологичните съображения в ОУП . 

 

 Национална програма за развитие: България 2020  

НПР БГ 2020 (одобрена от МС на 19.12.2012 г.) е водещият стратегически и програмен документ, 
който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Програмата 
съответства на ангажиментите на България на европейско и международно ниво. В Програмата 
се идентифицират визия за развитие, цели и приоритети за развитие, политики по приоритетните 
направления.  

Към момента, това е и най-актуалният общ документ, съдържащ целите по опазване на околната 
среда до 2020 г. на национално ниво. Мерките касаещи опазването на околната среда се 
отнасят към приоритети 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 
използване на местния потенциал”, подприоритет 5.4 – Подкрепа- Подкрепа на сектор Туризъм, 
Приоритет 8- Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

Приоритет 3 Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 
потенциал  

Подприоритети:  
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3.1 Усъвършенстване и интегриране на националната система за планиране и управление на 
регионалното развитие и системата за пространствено планиране  

3.2 Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските 
региони в национален план  

3.3 Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските 
региони  

3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и 
развитие на културните и креативни индустрии в регионите  

3.5 Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране 
към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на 
природните ресурси  

3.6 Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на трансграничното, 
междурегионално и транснационалното сътрудничество. 

ОУП ще допринесе за изпълнение на под приоритети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 - чрез гарантирано 
устойчиво развитие. Дейностите по ОУП не противоречат на Приоритет 3. 

Приоритет 4: Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните 
ресурси 

Подприоритет 4.1 Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл 

Подприоритет 4.5 Устойчиво използване и управление на природните ресурси. 

Създаване на балансиране градоустройствени решения за развитие на високоефективни 
земеделски стопанства с повишен производствен потенциал. Подобряване на земеделското и 
екологичното състояние в земеделския сектор, чрез мерки за опазване на почвата от 
антропогенно нарушаване. Дейностите по ОУП не противоречат на Приоритет 4. 

Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката.  

Подприоритет 5.4 Подкрепа на сектор Туризъм. 

Предвидени нови туристически и рекреационни зони.  

Дейностите по ОУП не противоречат на Приоритет 5. 

Приоритет 7 

Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 

Подприоритети: 

7.1 Гарантиране на енергийната сигурност на страната 

7.2 Повишаване на енергийната ефективност 

7.3 Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 
енергия до 2020 г. 

7.4 Създаване на интегриран вътрешен пазар на енергия 

7.5 Повишаване на ефективността на използване на ресурсите 

ОУП няма пряко отношение към Приоритет 7, тъй като реализирането на плана не е свързано 
пряко с енергийна сигурност. По тази причина е необходимо да се препоръчат мерки към 
дейностите, предвидени по плана, чрез които да се гарантира енергийната сигурност и 
ресурсна ефективност. Такива мерки са: 
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- При реализиране на проектите да се предвиди и осъществява управление на отпадъците – 
събиране, временно съхранение, предаване за рециклиране, повторна употреба и 
оползотворяване; 

- При изграждането на обекти и съоръжения на пътната инфраструктура да се ползват и 
рециклирани от отпадъци материали. 

Дейностите по ОУП не противоречат на Приоритет 7. 

Приоритет 8 Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари 

Подприоритет 8.2 Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 
инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската. 

Подприоритет 8.4 Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и 
здравето на хората. 

Поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура 

Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. Ще се подпомага 
реконструкцията на пътната инфраструктура мрежата с цел да се подобри качеството на живот 
и да се улесни мобилността на населението. 

Дейностите по ОУП не противоречат на Приоритет 8. 

 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г. 

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два основни 
аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от страната с 
ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) и 
Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско законодателство в тази област. 
Основната стратегическа цел на настоящия Трети национален план за действие по изменение 
на климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на климата за 
периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, водещи до намаляване 
отрицателното въздействие на климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти. 

Мерките са групирани в пет приоритетни оси: 

• Приоритетна ос 1: По-чисто производство на електрическа енергия от съществуващите 
въглищни централи; 

• Приоритетна ос 2: Преход към по-нисковъглероден електроенергиен микс; 

• Приоритетна ос 3: Системата за централно топлоснабдяване – инструмент за нисковъглеродна 
енергетика; 

• Приоритетна ос 4: Ускорено навлизане на децентрализирано производство на енергия; 

• Приоритетна ос 5: Развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и разпределение на 
електрическа енергия и природен газ. 

В ОУП не са предвидени конкретни мерки по изпълнение на стратегическите цели на документа.  

 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 
предназначени за депониране 2010-2020 г. 

В Националния стратегически план са заложени целите, които Република България трябва да 
постигне при управлението на биоразградимите отпадъци. 

Най-голямо отношение към предвижданията на ОУПО има мярка №1.  
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Мярка 1. Включване в общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки 
за намаляване на биоразградимите отпадъци;  

- предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци -рециклиране на 
биоразградимите отпадъци (хартия и картон); 

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла предвижда 
оползотворяване на биоразградимите отпадъци /хартия и картон/ да се осъществява на 
регионален принцип – в съоръжение за сепариране на материали (ССМ), предвидено за 
изграждане на площадката на Регионално депо Бяла. 

Рециклируемите материали, събирани в „сух” контейнер, ще се сортират в чисто съоръжение за 
сепариране по материали (ССМ). Механичното разделяне на отпадъците има за цел: 

 - Отделяне на рециклируемите отпадъци; 

 - Подготвяне на отпадъчния поток по-нататъшно третиране (термично, физично и химично); 

 - Рафиниране на изходните фракции отпадъци; 

 - Премахване на проблемни за последващото третиране съставки от потока на 
отпадъците 

- компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и хранителната 
индустрия; 

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово/Бяла предвижда 
оползотворяване на битовите биоотпадъци да се осъществява на регионално и общинско ниво 
чрез: 

 Инсталация за компостиране – за оползотворяване на биоразградимите отпадъци се 
предвижда на площадката на регионалното депо да бъде изградена инсталация за 
компостиране на зелени биоразградими отпадъци с капацитет около 3 000 т/годишно.  

 Домашно компостиране – препоръчителна опция за отклоняване на зелени отпадъци от 
депониране. Чрез домашното компостиране по най-евтин начин се намалява 
количеството на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране без това да 
доведе до разходи, каквито се налагат при разделното събиране и транспортиране на 
зелени отпадъци. 

-оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия (изгаряне) или 
производство на биогаз; 

Планът няма предвиждания по този мярка.  

- въвеждане на домашно компостиране - провеждане на информационни кампании сред 
населението. 

В домакинствата в общината се прилагат индивидуални системи за домашно 
компостиране, при което биоразградимите битови отпадъци се  третират в затворени или 
отворени съдове и получения компост се използва в личното стопанство.  

 

 Национален  план за управление на отпадъците 2014-2020 г.НПОУ  

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 
ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите 
на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 
подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на 
ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно 
бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.  
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НПУО се основава на следните основни принципи: 

• “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където 
това е възможно. 

• “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които образуват 
или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните 
притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да 
ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото 
здраве. 

• “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 
избягвани на възможно най-ранен етап. 

• “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-
близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат 
третирани в рамките на Съюза.  

• „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката 
общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на 
отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след 
разработването им. 

 Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:    
Общество и бизнес, които не депонират отпадъци 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:  

• Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване  

• Национална Програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

• Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 
среда  

• Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране 
на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло  

• Програма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци в т.ч. за 
биоотпадъците  

• Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради  

• Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО  

• Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 
намаляване на риска за околната от депата за битови отпадъци 

• Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда  

• Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците  

• Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 
информирани управленски решения 

• Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците  

• Програма за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 
относно дейностите по управление на отпадъците 
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 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 
разрушаване на териоторията на Република България за периода 2011-2020 

За първи път този план анализира в детайли състоянието на управлението на отпадъците от 
строителството и от разрушаването на сгради в страната. На база на обобщените данни от 
различни източници и техния анализ са направени експертни предположения и прогнози, 
предложени са законодателни промени и мерки за развитието на инфраструктурата за 
управление на този поток производствени отпадъци, визиращи 10-годишен период(2011-2020г.).  

Основната цел: е да се допринесе за устойчивото развитие на Р. България чрез рециклиране и 
оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020г., което да доведе до намаляване на 
въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, подобряване на 
ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, 
стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.  

Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 
2008/98/ЕС за отпадъците и европейската Тематичната стратегия за предотвратяване 
образуването на отпадъци и рециклиране. Планът предвижда нормативни, административни, 
технически и инвестиционни мерки за поетапно достигане на стратегическата цел. Част от 
мерките вече са изпълнени – приети са законови разпоредби и специална наредба за третиране 
на отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради, с които са определени: 
отговорностите на всички участници в процеса – общински и държавни органи, строители, 
проектанти и консултанти в строителството; поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; 
изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в различните типове строежи; 
контрола; изискванията към възложителите на обществени поръчки за строителство, за 
предоставяне на информация и контрол  

 НПУО включва детайлизирани мерки, които надграждат, подпомагат и продължават      
изпълнението на стратегическия план за управление на строителните отпадъци до 2020г.      
Основните мерки са насочени към обучителни програми за всички страни в процеса, 
информационни и инвестиционни мерки; мерки за разработване на технически ръководства и 
стандарти и др. 

ОУП е в съответствие с Националния стратегически план  за управление на отпадъците от 
строителство и разрушавне на територията на Република България за периода 2011-2020 

 План за управление на речните басейни на Басейнова дирекция Плевен  

Главна стратегическа цел за опазване на околната среда е подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 

Генералната стратегическа цел в дългосрочен план за развитието и управлението на водния 
сектор е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за 
питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление на 
вътрешните и трансграничните води и на глобалното изменение на климата, при гарантиране 
екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с 
осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и 
бъдещите поколения. 

Основни цели на ПУРБ: 

За повърхностните водни тела в добро екологично състояние (добър екологичен потенциал) и 
добро химично състояние, планираната цел за опазване на околната среда е: „Запазване на 
добро екологично и химично състояние“(към 2021г. и 2027г.).  

За повърхностните водни тела в по-ниско от добро екологично състояние/добър екологичен 
потенциал и/или химично състояние са планирани следните цели за опазване на околната 
среда:  
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¬ към 2015г.: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/ Предотвратяване 
влошаването на екологичния потенциал. Опазване, подобряване и възстановяване на 
повърхностното водно тяло. Предотвратяване на замърсяването и запазване на доброто химично 
състояние“;  

¬ към 2021г. и към 2027г. - в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на целите: - 
Постигане на СКОС за добро екологично състояние/добър екологичен потенциал (за 
показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното 
състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на 
замърсяването и запазване на добро химично състояние“, или:  

- „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние/умерен екологичен потенциал (за 
показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното 
състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на 
концентрацията на показателите с отклонения. Предотвратяване влошаването на химичното 
състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС“; или  

- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с отклонения) до 
2021/2027г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с отклонения 
коригирани с фонова концентрация) до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното 
състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за добро химично състояние 
(за показателите с отклонения) до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние 
по показателите без констатирани отклонения в СКОС“.  

В резултат на направената оценка, са поставени следните цели за химично и количествено 
състояние на подземните водни тела: 

 ¬ За подземни ВТ в добро химично и количествено състояние са планирани следните цели за 
опазване на околната среда: 

 • Към 2015 г.: „Постигане и запазване на добро количествено и химично състояние“; 

 • Към 2021 г. и 2027 г.: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.  

¬ За подземни ВТ в лошо химично и добро количествено състояние са планирани следните цели 
за опазване на околната среда:  

• Към 2015г.: „Постигане и запазване на добро количествено състояние и Предотвратяване 
влошаването на химично състояние“;  

• Към 2021 г. или 2027 г. в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на целите: - 
Запазване на добро количествено състояние; Предотвратяване на влошаването на химичното 
състояние по показател с отклонение от СКОС (СКОС коригиран с фонова концентрация) и 
Запазване на добро химично състояние по останалите показатели или Запазване на добро 
количествено състояние и Постигане и запазване на добро химично състояние”.  

Цели за опазване на околната среда на зоните за защита на водите: 

За зоните за защита на водите целите за опазване на околната среда се определят от 
законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната – за питейно- битово 
водоснабдяване (ПБВ); за отдих, водни спортове и/или за къпане; зони, в които водите са 
чувствителни към биогенни елементи; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други 
водни организми; защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на 
водозависими местообитания и биологични видове.  

Зони за защита на води, предназначени за ПБВ:  

От общо 72 зони, в добро състояние са оценени 71 (категория А1 и А2), като не достигащa добро 
състояние е само една зона (категория А3) - с код BG1DSWIS1109 и име РВ "Каменно здание" на 
р. Перловска.  

Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА     125/178 



• за зоните, определени в категория А1 или А2 - Поддържане и предотвратяване влошаването на 
повърхностните води за пиена  

• за зоната, определена в категория А3 – „Достигане на стойност по показател/показатели с 
отклонения, съотвестващ на стандарта за качество на повърхностни води за пиене най-малко за 
категория А2”.  

Актуализацията на екологичната цел на зоните за защита на подземни води, предназначени за 
ПБВ е извършена въз основа на направената оценка на химичното състояние на ПВТ по основни 
физико-химични показатели и специфични параметри – Наредба № 1 от 10 октомври 2007г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството 
на водата, предназначена за питейно- битови цели 

Определени са следните цели:  

¬ За зони, определени в добро химично състояние - „Запазване на добро химично състояние на 
зоната”;  

¬ За зони, определени в лошо химично състояние – за 2015г.: „Предотвратяване влошаването на 
химично състояние на зоната”; за 2021г./2027г.:  

„1. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показател с 
отклонение от СКОС; 2.Запазване на добро химично състояние на зоната по останалите 
показатели ” и ” 1. Постигане на СКОС за показател с отклонение за добро химично състояние на 
зоната до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация) 2. Предотвратяване на влошаването 
на химичното състояние по другите показатели”.  

Зони за отдих, водни спортове и/или за къпане  

Екологичната цел на зоната с води за къпане с име „Язовир Пчелина 2” (код BG3242661710017001) 
е определена по отношение на основни физико-химични показатели, специфични замърсители 
и приоритетни вещества, а именно: „Достигане на стойност по показатели биологична 
потребност от кислород, нитратни и нитритни йони, общ фосфор, общ азот, макрозообентос и 
фитобентос, съотвестващи на стандарта за качество на повърхностни води за умерен потенциал 
и добро химично състояние“.  

Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи  

Специфични екологични цели за тези зони не се определят. Регламентираните в ЗВ цели за 
опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на повърхностните води, се 
интегрират с целите за защита на водите от еутрофикация.  

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми  

Специфични екологични цели за тези зони не се определят. Регламентираните в ЗВ цели за 
опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на повърхностните води, се 
интегрират с целите за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми.  

Защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които 
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 
- За тези зони на територията на ДРБУ не са определяни специфични екологични цели.  

В ОУП са маркирани всички водни обекти, в т.ч. и суходолия като за същите не се предвижда 
допускане на промяна в статута им или застрояване. 

По отношение на постигането на целите на ПУРБ за опазване на подземните води, същите ще се 
постигнат чрез учредяване на СОЗ и въвеждане на забрани и ограничения, както и посредством 
предотвратяване на дифузни замърсявания, предизвикани от нерегламентирани сметища на 
територията на общината.  
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 План за управление на риска от наводнения на Басейнова дирекция Плевен  

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху 
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност на 
наводненията в Дунавски РБУ, и по-конкретно - в определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения.  

ПУРН за Дунавски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. 
Предвидените мерки са насочени основно към определените и утвърдени от Министъра на 
околната среда и водите 26 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), но 
в плана също така са включени и мерки, които са приложими за целия Район за басейново 
управление. 

Общи мерки: 

Предвижданията на ОУП да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий 
на вероятност на 20 годишна вълна. 

Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни тераси на реките. 
Намаляване на скоростта, задържане на наносите и водните количества при преминаване на 
висока вълна в пасищата и алувиалните гори край реките; създаване на обеми за контролирано 
разтоварване на водните количества чрез съществуващите на терена релефни форми 

Предвижданията на ОУП са съобразени с обхвата на сценарий на вероятност 20 годишна вълна. 
Не се предвиждат нови устройствени зони в тези територии. 

Конкретни мерки за BG1_APSFR_YN_011: 

Възстановяване на компрометирани диги Тази мярка се налага най-вече поради слабости в 
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване целостта на дигите вследствие 
преминаване на селскостопански или горски пътища, изграждане на други инфраструктурни 
съоръжения, водопроводи, газопроводи и др. По дължината на целия участък на р. Янтра, до 
южната част на гр. Бяла има изградени предпазни диги. Те са в доста занемарено състояние. 

Реконструкция и поддържане на корекциите. Реконструкциите на корекциите се налагат поради 
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или изтичане на периода на тяхната 
експлоатация и промяна в отточните условия водещи до невъзможност да изпълняват своето 
предназначение. подпорна стена  - аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена 
на път II-51 Бяла - Попово; участък от реката в урбанизираната територия-- дължина 40 м 

Изграждане на нови корекции. Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се приема 
като мярка, налагаща активи с висока икономическа и социална стойност. между гр. Бяла и гр. 
Полски Тръмбеш (от с. Раданово до с. Стърмен, гр. Полски Тръмбеш и с. Климентово - около 42,8 
км). 

С ОУП не се предвиждат промени в границите на водните тела, корекции или изместване. Такива 
проекти, в изпълнение на мерките в ПУРН могат да се изпълняват, без да противоречат на ОУП и 
неговите предвиждания. Не се налагат конкретни устройствени зони за участъците от реката, в 
които ще се изградят или реконструират диги. 

 

 Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 

Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и приоритетите за 
защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това да се улесни 
интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните европейските финансови 
инструменти. Заложеното в програмите финансиране за зоните  по НАТУРА 2000 трябва да бъде 
в съответствие с мерките от НПРД и източниците на финансиране за тези мерки, посочени в 
Рамката. 
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Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата Натура 2000;  

ОУП определя териториалния обхват на районите от екологичната мрежа Натура 2000 в 
общината за целенасочена подкрепа и свързаните приоритети регламентирани НПРД. 

Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата Натура 2000; 

Чрез устройственото планиране в ОУП се спомага за устойчиво управление на защитените зони 
и техните режими на управление. 

Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа 
Натура 2000 в България. 

 

 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 

Стратегията и планът за действие са изготвени на основание чл. 75, ал. 2 и ал.4 от Закона за 
опазване на околната среда. Изтичането на срока на действие на Националната стратегия за 
околна среда и Националния план за действие 2000 – 2006 г. към нея, новата ситуация в която се 
намира страната ни, след приемането й в ЕС и значителните промени, които настъпиха в 
европейските политики за околна среда и устойчиво развитие през последните години обуславят 
необходимостта от настоящата стратегия.  

 Стратегическа цел : Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 
климата и чиста енергия  

Специфични цели: 

1. Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове, отнесени към растежа на БВП на 
страната  

2. Адаптиране към промените на климата  

3.Постигане на устойчиво екологосъобразно  развитие  на енергетиката в страната  

 Стратегическа цел: Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода 

Специфични цели: 

 1. Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на добър екологичен 
потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела 

2. Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, водните 
екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от наводнения и 
засушавания в условията на глобални промени в климата 

3.  Възприемането на водите като елемент от националната сигурност, с цел устойчиво развитие 
на страната 

Специфична цел: 

Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Черноморския 
басейнов район на основата на екосистемния подход 

 Стратегическа цел: По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

        Специфична цел: 

        1. Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда 

        Специфични цели:  

        1. Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) върху 
територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и подобряване на качеството на 
течните горива 
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        2. Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване 
емисиите на флуорирани парникови газове 

        Специфични цели : 

      1. Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите 

      2. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на   последствията 
от тях 

      3. Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали  

     4. Повишаване информираността на населението, вкл. в детска и училищна възраст за 
ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от употребата на определени 
опасни химикали   

        Специфични цели:  

    1. Предотвратяване и намаляване на шума в населените места 

    2.Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна на 
компетентните органи 

        Специфични цели: 

1. Устойчиво управление на почвите 

2. Възстановяване на увредени почви  

 Стратегическа цел : Насърчаване на устойчивото потребление и производство 

    Специфични цели:  

   1. Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във всички 
сектори на икономиката 

   2. Интегриране на превантивните инструменти по околната среда с  икономическите политики 

   3. Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички сектори на 
икономиката 

   4. Устойчиво управление на отпадъците 

   Специфична цел: 

    1. Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на натиска на 
транспорта върху околната среда 

   Специфични цели : 

    1. Устойчиво управление на районите в страната 

    2. Развитие на устойчива градска среда и агломерации 

    Специфична цел: 

     1. Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на натиска на 
сектора върху околната среда 

     Специфична цел: 

     1. Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход 

     Специфични цели: 

    1. Намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив 
туризъм 

    2. Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство 
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    Специфични  цели:  

    1.  Устойчиво управление на биологичното разнообразие 

    2. Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната 
екологична мрежа и извън нея 

 Стратегическа цел : Формиране на нови модели на поведение на обществото щадящи 
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-
качествена информация и мониторинг на околната среда 

     Специфични цели: 

     1. Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на 
вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването на 
електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на 
вземане на решения  

    2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови 
модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото 
развитие 

     Специфични цели:  

   1. Подобряване и развитие на системите за наблюдение и  програмите за мониторинг 

   2. Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за състоянието на 
околната среда 

   3. Разработване на методологии и   въвеждане пакет от индикатори, включително и индикатори 
за устойчиво развитие,  като инструменти за оценка на състоянието на околната среда и 
ефективността на екологичната политика 

ОУП е в съответствие с Националната стратегия за околната среда 2009-2018. Той ще допринесе 
за изпълнението на стратегическите и специфични цели – по-здравословна околна среда за по-
добро качество на живот и ще доведе до насърчаване на устойчивото потребление и 
производство. Предвижданоята на ОУП създават планова осносва за развитие на общината с  
възможност за устойчиво потребление и производство и ще доведат до намаляване на рисковете 
за човешкото здраве и околната среда, предотвратяване и намаляване на шума в населените 
места. С ОУП се въвежда и интегрирана защита и опазване на природното и културно 
наследство, устойчиво управление на биологичното разнообразие, осигурява се опазване на 
местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната екологична 
мрежа и извън нея. 

 

 Национален план за действие към Национална стратегия за околна среда 2009-
2018: 

 Стратегическа цел : Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество 
вода  

Вътрешни водни басейни 

Специфична цел 1: Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на 
добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела 

Специфична цел 2: Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, 
водните екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от наводнения, и 
засушавания, в условията на глобални промени в климата  

Специфична цел 3: Възприемане на водите като елемент от националната сигурност, с цел 
устойчиво развитие на страната 
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Морска и крайбрежна околна среда 

Специфична цел 1 : Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в 
Черноморския басейнов район на основата на екосистемния подход 

 Стратегическа цел : По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

Околна среда – здраве  

Специфична цел 1: Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда 

Качество на въздуха  

Специфични цел 1 :Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух 
върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и подобряване на 
качеството на течните горива 

Специфична цел 2 :Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и 
намаляване емисиите на флуорирани парникови газове 

Химични вещества и препарати 

Специфична цел 1:  Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от 
химикалите 

Специфична цел 2 : Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях  

Специфична цел 3: Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни 
химикали  

Специфична цел 4 : Повишаване информираността на населението, включително в детска и 
училищна възраст, за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от 
употребата на определени опасни химикали  

Шум 

Специфична цел 1 : Предотвратяване  и намаляване на шума в населсените места 

Специфична цел 2 :Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от 
страна на компетентните органи 

Почви  

Специфична цел 1: Устойчиво управление на почвите  

Специфична цел 2 : Възстановяване на увредени почви  

 Стратегическа цел : Насърчаване на устойчивото потребление и производство 

Производство – потребление – отпадъци (обща част) 

Устойчиво използване на природните ресурси, ефективно използване на науката и иновациите 
за опазване на околната среда и устойчивото развитие, жизнен цикъл на продуктите, Схема за 
управление на околната среда и одитиране - ЕMAS, сертификати за биоземеделски практики, 
сертификати за устойчиво управление на горите, екомаркировки, екодизайн, зелени 
обществени поръчки, екологични продуктови декларации и сертификати, комплексни 
разрешителни и др. разрешителни режими, ОВОС, екологична оценка, екологична отговорност 
и др.  

Специфична цел 1 :Разширяване използването на екологосъобразни технологии и  екоиновации 
във всички сектори на икономиката  

Специфична цел 2: Интегриране на превантивните инструменти по околна среда с 
икономическите политики  
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Специфична цел 3 :Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички 
сектори на икономиката 

Специфична цел 4 :Устройчиво управление на отпадъците 

Транспорт  

Специфична цел 1: Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване 
на натиска на транспорта върху околната среда 

Регионално развитие 

Специфична цел 1:Устойчиво управлвнив на районите в страната  

Специфична цел 2: Развитие на устойчива градска среда и агломераци 

Селско стопанство  

Специфична цел 1: Постигане на устойчиво управление на селското стопанство и намаляване 
на натиска на сектора върху околната среда 

Горско и ловно стопанство 

Специфична цел 1: Постигане на устойчиво управление на селското стопанство и намаляване 
на натиска на сектора върху околната среда 

Туризъм и културно наследство  

Специфична цел 1 :Намаляване на натиска върху околната среда и развитие на устойчив туризъм 

Специфична цел 2 :Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство 

 Стратегическа цел : Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 

Специфична цел 1: Устойчиво управление на биологичното разнообразие  

Специфична цел 2: Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение 
в Националната екологична мрежа и извън нея  

 Стратегическа цел :Формиране на нови модели на поведение на обществото щадящи 
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-
качествена информация и мониторинг на околната среда 

Специфична цел 1: Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в 
процеса на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването 
на електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на 
вземане на решения  

Специфична цел 2:  Повишаване на общественото съзнание, култура, образование и 
формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и 
съдействащи за устойчивото развитие  

Национална система за мониторинг, регистри и информационни системи за  околната среда 

Специфична цел 1: Подобряване и развитие на системите за наблюдение и  програмите за 
мониторинг 

Специфична цел  2: Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри  

за състоянието на околната среда  

Специфична цел 3: Разработване и въвеждане на съвременни инструменти за оценка на 
състоянието на околната среда и ефективността на екологичната политика  

ОУП е в съответствие с Националния план за действие. Всички стратегически цели са интегрирани 
в ОУП и с реализирането му ще се постигне тяхното изпълнение на територията на общината.  
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 Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата „Натура 
2000”, 2014 - 2023 г. /НИКС/ 

Настоящата стратегия реализира комбинация от подходи за стратегическо планиране, 
взаимствани от различни професионални сфери. Това са подходи, присъщи на връзките с 
обществеността и мениждмънта на проекти и тяхното съчетаване илюстрира необходимостта от 
интегриран мултидисциплинарен гъвкав модел на реализация на НИКС с оглед на постигане на 
поставените цели. 

Тази визия е обвързана и въплътена в структурата на общата и специфичните цели на НИКС, които 
са дефинирани както следва: 

• Обща цел: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа 
НАТУРА 2000 в България. 

• Специфична цел №1: Повишаване на информираността, разбирането и обществената 
подкрепа за мрежата НАТУРА 2000 като водещ фактор за социално-икономическо развитие; 

Специфичната цел на НИКС в комбинация от подходи за стратегическо планиране са залегнали 
при проектирането на ОУП. 

• Специфична цел №2: Формиране на осъзнато комуникационно поведение за участие в 
процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата НАТУРА 2000; 

• Специфична цел №3: Мотивиране на активно обществено участие в постигането на целите на 
НАТУРА 2000 за 2020 г. 

 

 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за периода до 
2020 г. 

Визията е към 2020 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна 
система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт. 

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са: 

• Постигане на икономическа ефективност 

• Развитие на устойчив транспортен сектор 

• Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност. 

Стратегическите приоритети на транспортния сектор са: 

• Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура 

• Интегриране на българската транспортна система в европейската 

• Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване 
на добра бизнес среда 

• Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния 
сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове 

• Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето 
на хората 

• Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта 

• Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната 

• Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт. 
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Предвижданията на ОУП по отношение на пътната мрежа изпълняват целите на стратегията за 
ограничаване негативното въздействие от транспорта върху околната среда и здравето на 
населението.   

 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за действия 
към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 
– 2037 г.) перспектива 

Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е: 

Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и 
бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. 

Цели и подцели: 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на 
климата, водещи до засушаване. 

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и 
изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и 
водоизточниците. 

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската 
инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните 
ресурси. 

Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води. 

2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени 
водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за 
отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира 
доброто състояние на повърхностните и подземните води. 

2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов документ 
при интегрираното управление на водите. 

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански 
ресурс 

3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за 
вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и 
местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини. 

3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално 
съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа 
„замърсителят и ползвателят плащат”. 

3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор. 

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения. 

4.1. Идентифициране на рисковите зони. 

4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 

От посочените по-горе 4 цели на непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО 
има цел №1. 
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1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и 
изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и 
водоизточниците. 

ОУП предвижда рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците, както и 
учередяване на СОЗ около водоизточниците.  С планираните за рекултивация и възстановяване на 
терени на бившите селски сметища ще се елиминира възможността от замърсяване на 
повърхностни и подземни води. 

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската 
инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните 
ресурси. 

За да бъде избегнато нарастване на загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на 
водопроводната мрежа, ОУП предвижда рехабилитация на съществуващата водностопанска 
инфраструктура. 

 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. подготвя набор от 
дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, 
проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, 
професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, 
диверсификацията на туристическия продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи 
туристическо зони и подобряване облика на дестинацията като цяло. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: • Да се запази и подобри качеството на природните и антропогенните 
туристическите ресурси; • Да се развие устойчив културен туризъм като се вземат предвид 
предимствата на разнообразието, уникалността и автентичността на ресурсите, за да се 
поддържа баланс между развитието на културния туризъм и съхранението на ресурсите; • Да се 
подобри инфраструктурата; • Да се прилагат добри европейски практики и иновации при 
продуктите, технологиите и човешките ресурси; • Да се разработи продуктова и маркетингова 
стратегия за културния туризъм; • Културният туризъм да се разглежда като интегрална част от 
процесите на регионалното планиране и политика, така че да бъде свързан с другите планове за 
развитие и програми (инициативи за селско развитие, инфраструктурно развитие, образование 
и др.) 

С ОУП ще се извърши картиране на всички културни ценности на територията на общината, като 
ще се създаде възможност за развитието им като туристически атракции; предприемане на  
целенасочени мерки за предпазване на обектите от външни негативни въздействия и създаване 
на съответстваща природна и/или социална среда, която подобрява туристическото въздействие 
на обектите; предприемане на адекватни и своевременни мерки за съхранение, поддържане и 
експониране на обектите. 

 

 Стратегически план за развитие на културния туризъм, 2009 

Основната единица в стратегическия план е т. нар. ЛоКуС (LoCuS) -  акроним, който означава 
Локална Културна Система (sistema locale culturale), т.е. област, която чрез споделяне на 
ценности, културни ресурси, територия, инфраструктурни системи е в състояние да съчетава 
различните елементи на потенциална туристическа оферта, предназначена за определена 
пазарна целева група. Това е сложно понятие, което обединява територията с нейните културни 
ресурси, съответната тематика и целевия  пазарен сегмент. 
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Съвместен анализ на териториалните ресурси и сектори на културния туризъм позволява да се 
идентифицират 13 локални културни системи (ЛоКуС), различни по своя състав, по вида на 
ресурси и потенциал на туристическо развитие.  

За всеки един от определените 13 ЛоКуС –а, Стратегическият план за развитие на културния 
туризъм в България изследва конкретно туристическите потоци, в количествен и качествен аспект, 
а така също и туристическата суперструктура по вид, категория, капацитет и по други 
икономически характеристики. Прилагайки систематическия подход, този анализ на 
конкурентноспособността на всеки отделен ЛоКуС е допълнен и с анализ на привлекателността 
на културните и природни ресурси и мисиите на ЛоКуС – ите.: 

ЛоКуС 4: По бреговете на Дунава – градовете Плевен и Русе, основни административни и културни 
центрове на ЛоКуС – а, характеризират туристическия потенциал на района за развитие на 
вътрешен и международен туризъм. Стратегията за развитие се концентрира върху 
валоризацията на р. Дунав като естествена, свързваща ос на цялата територия, за да се превърне 
ЛоКуС –ът в район с културни ресурси. 

По време на цялостната реализация на Стратегическия план ще бъде от голямо значение 
използването на система на управление, базирана върху следните критерии: 

• Подобряване на взаимодействието между местната и централна администрация, 
отделяйки на последната роля на координатор на общия стратегически план за развитието на 
културния туризъм и реализацията и управлението на необходимите икономически 
инфраструктури от национален мащаб; 

• Ангажиране на общините и на икономическите и социални партньори в процесите на 
икономическото програмиране, с цел да се даде на ЛоКуС-ите и на други териториални 
участъци, да разполагат със стабилни системи за управление, които да отговарят адекватно на  
местните потребности; 

• Промоция на интегрирани териториални проекти, тъй като по този начин се опростяват 
редица процедури; 

• Учредяване на специални фондове за финансово насърчаване на местните нива на 
управление, чрез премии (механизмът на финансови премии в полза на местното ниво е във 
функция на: способността им да планират конкретни действия в синхрон с общия стратегически 
план; способността им да изразходват ефективно определените финансирания; способността 
им да се направят предложения в синергия с други местни органи; способността им да се 
планират дейности, обединяващи повече сектори и отнасящи се го общите стратегически 
действия). 

С ОУП ще се извърши картиране на всички културни ценности на територията на общината, като 
ще се създаде възможност за развитието им като туристически атракции; предприемане на  
целенасочени мерки за предпазване на обектите от външни негативни въздействия и създаване 
на съответстваща природна и/или социална среда, която подобрява туристическото въздействие 
на обектите; предприемане на адекватни и своевременни мерки за съхранение, поддържане и 
експониране на обектите. 

 

 Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за 
защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. 

Тя представлява основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на 
ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране 
при бедствия. 
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Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика за защита при 
бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота 
и здравето на населението, и опазване на културните ценности. 

Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е извършване 
на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република България и тяхното 
картографиране. 

Основни задачи на програмата са: 

- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, 
геоложки риск; 

- приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и 
карти на риска; 

- реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; 

- повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при бедствия; 

- приключване на паспортизацията на сградите; 

- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия; 

- доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за ранно 
предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, регистрирани от 
системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, 
биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления. 

С проекта за ОУП на община Бяла чрез определяне на максимални показатели за плътност и 
интензивност на застрояване, планираната подмяна и реконструкция на водопроводната и 
инфрструктурата са в изпълнение на мерките за защита от земетресения, наводнения и 
свлачища.  

 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 
Държавите членки и регионите изготвят своите програми за развитие на селските райони въз 
основа на потребностите си и включвайки поне четири от следните шест общи приоритета на ЕС: 
 поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в 
селските райони; 

• повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на всички видове земеделие и 
насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите; 

• насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското стопанство; 

• възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското 
стопанство; 

• насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското 
стопанство и в сектора на храните; 

• насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 
развитие в селските райони. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки: 

Мярка  1 Трансфер на знания и действия по осведомяване 

Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в 
стопанството 
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Мярка  3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни 

Мярка  4 Инвестиции в материални активи 

Мярка 5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни 
бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки 

Мярка  6 Развитие на стопанства и предприятия 

Мярка  7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 

Мярка  8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността 
на горите 

Мярка  9 Учредяване на групи и организации на производителите 

Мярка 10 Агроекология и климат 

Мярка 11 Биологично земеделие 

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и Рамковата директива за водите 

Мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения  

Мярка 14 Хуманно отношение към животните 

Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите 

Мярка 16 Сътрудничество 

Мярка 17 Управление на риска 

Мярка 19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно 
развитие) 

ОУП е в съответствие с предвидените мерки за финансиране на селските общини, което ще 
даде възможност за подготвяне на проекти и кандидатстване за периода 2014-2020. 
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6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ  

 

Общият устройствен план се разработва за територията на цялата община Бяла с обхват на 
всички землища от общината – землищата на град Бяла и селата Бистренци, Босилковци, Ботров, 
Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово и Стърмен.  

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

Съчетаването на методите и подходите на планиране на регионалното развитие и на планиране 
на териториалното устройство би обогатило едновременно и двете дейности и резултатите от тях. 
Такъв подход би доближил тези дейности плътно до същността на добро комплексно планиране. 
Много важно е при планиране на регионалното развитие да се открояват дългосрочните прогнози 
и сценарии на развитие, да се очертава бъдещият образ на съответния район и съответната 
територия и оттам да се откриват по-близките краткосрочни цели и задачи. 

Характеристиките на ОУП представени чрез принципи и ограничители го определят като планов 
документ, насочен към екологосъобразно устройство на територията на община Бяла. Чрез 
ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от урбанизацията на територията и 
едновременното създаване на условия за по-нататъшно социално-икономическо развитие на 
общината е създаден баланс за територията. 

ОУПО Бяла е разработен като инструмент за регулиране в устройствено отношение на 
процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не 
накърняват целостта и стабилността на природната й среда. Конкретните устройствени решения, 
определящи допустимите форми и степени на урбанизация на отделните части на територията 
са израз на търсен/постигнат баланс между действащите върху тях стимулиращи и 
ограничаващи урбанизацията фактори.  

Въздействията върху околната среда и човешкото здраве са оценени в съответствие със степента 
на подробност на предвижданията на плана, а именно предварителен проект на общ 
устройствен план.  

С окончателния проект за ОУПО на община Бяла ще се детайлизират предвидените устройствени 
зони. 

6.1. Атмосферен въздух 

 Урбанизирани територии - предвиждания 

На база анализа на текущото състояние на компонента и очакваните промени след реализация 
на плана се очаква увеличаване на емисии на замърсители в атмосферния въздух спрямо 
текущо състояние в района в резултат на използване на горива за отопление. Въздействието се 
определя като незначително, отрицателно, пряко. Количественото определяне на замърсителите 
от битово отопление показва ниски стойности в годишен аспект. Увеличението на количествата 
замърсители в атмосферния въздух е незначително, поради това въздействието върху качеството 
на атмосферния въздух е с малък магнитут. Определя се като краткосрочно /сезонно/ с 
регионален мащаб. Напълно обратимо е, няма потенциал за натрупване на замърсителите в 
почви, върху растителност и в човешкия организъм.  

Не е необходимо прилагане на мерки за предотвратяване/ограничаване на въздействието. 
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 Производствени и складови зони 

На база анализа на текущото състояние на компонента и очакваните промени след реализация 
на плана се очаква увеличаване на емисии на замърсители в атмосферния въздух спрямо 
текущо състояние в района в резултат на разширение на зоните за производствени и складови 
дейности в най-вече в района на гара Бяла и град Бяла. Въздействието се определя като 
незначително, отрицателно, пряко. Местоположението на зоните за Пп и Соп към гара Бяла и град 
Бяла е съобразено с преобладаващата посока на вятъра за района. 

Не е необходимо прилагане на мерки за предотвратяване/ограничаване на въздействието. 

Разгледаните производствени зони в землищата на с. Копривец, с. Пейчиново и с. Дряновец са 
съобразени с преобладаващата посока на вятъра за района, но граничат със зони, отредени за 
жилищно застрояване.  

Поради вероятност от дискомфорт за населението е предложена превантивна мярка на етап 
прилагане на ОУП: 

При одобряване на ПУП-ПЗ за граничните имоти с жилищната зона да се изисква проектирането 
на зелен пояс по границите им, разположени в посока на жилищната зона. 

Производствените зони за с. Стърмен и с. Пет кладенци са разположени от страната на 
преобладаващите ветрове в района. Местоположението им създава риск за разпространение 
на концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата на жилищните зони. По 
тази причина за тези населени места се предлага: 

-  смекчаваща мярка за отразяване в ОУП:  

Между зоната за предимно производствени дейности Пп и разширението на жилищната зона 
Жм да се предвиди зона за защитна зеленина Оз.  

- Превантивна мярка при прилагане на ОУП 

В граничните имоти към зоната Оз при одобрение на инвестиционни проекти за тези имоти да 
се изисква задължителна задълбочена оценка по компонент Атмосферен въздух по отношение 
на количество и разпространение на емитираните замърсители в атмосферния въздух за 
конкретната дейност в имота. 

 Животновъдни комплекси 

На база анализа на текущото състояние на компонента и очакваните промени след реализация 
на плана се очаква увеличаване на емисии на замърсители в атмосферния въздух спрямо 
текущо състояние в района в резултат на разширение на зоните за животновъдни комплекси. 
Въздействието се определя като незначително, отрицателно, пряко. Местоположението на 
повечето зони за Жф е съобразено с преоблаващата посока на вятъра.  

Разгледаните зони за животновъдни ферми в землищата на гара Бяла, гр. Бяла, с. Стърмен, с. 
Копривец, с. Бистренци, с. Полско Косово нямат потенциал за създаване на дискомфорт на 
населението.  

Не е необходимо прилагане на мерки за предотвратяване/ограничаване на въздействието. 

Обособените зони за Жф в землищата на с. Пет кладенци и с. Пейчиново за разположени до 
жилищни територии или зони за отдих (ново обособена). 

Не е предвидена възможността за разпространение на неприятни миризми от специфични 
замърсители, които биха довели до дискомфорт на населението, живущо/пребиваващо в 
непосредствено разположените жилищни зони и зона за отдих. Въздействието (дискомфорт за 
населението) се очаква да се наблюдава предимно през горещите месеци на годината. Не се 
очаква емитиране на замърсители с концентрации, водещи до промяна на качеството на 
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атмосферния въздух в района. Усещането за дискомфорт в резултат на неприятно миришещи 
вещества е строго индивидуално. 

Възможността за дискомфорт за населението в близко разположените жилищни територии/зони 
за отдих изисква прилагане на мерки, които да бъдат отразени в окончателния ОУП: 

Между зоната за животновъдни ферми Жф и жилищната зона Жм/зоната за отдих ОВ да се 
предвиди зона за защитна зеленина Оз.  

Прилагането на ОУП Бяла при отразяване на предложените превантивни и смекчаващи мерки 
ще доведе до: 

-  Урегулиране на териториите, на които се разполагат обекти – потенциални източници на 
емисии в атмосферния въздух; 

- Осигуряване на ефективен контрол при одобряването на обекти с източници на емисии; 
- Осигуряване на устройствени зони, съобразени със специфичните климатични условия в 

района. 

Прилагането на ОУП Бяла с отразяване на предложените мерки се оценява като дългосрочно, 
непряко, положително, постоянно въздействие върху компонента. 

 

6.2. Води – повърхностни и подземни; 

В ОУП Бяла не се предвижда разширяване на терените заети от водни площи. Запазва се 
предназначението на всички съществуващи водни площи и течения и не допуска тяхната промяна. 

С реализиране на ОУП не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения- диги, 
прагове, корекция на русла и др., с което биха се нарушили динамичните запаси на 
повърхностните и подземни води в района. С бъдещата дейност не се оказва отрицателно 
въздействие върху повърхностните води и не се променя техния режим на действие. 

При изпълнение на предвидените препоръки, предвидените дейности в ОУП се припокриват и не 
противоречат на мерките в ПУРБ и ПУРН на БДУВДР за постигане на целите за запазване на 
доброто количествено, и постигане на добро химическо и обобщено състояние на 
повърхностните водни тела. 

Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения и водните площи и 
съхраняване характеристиките на средата. 

Въздействието се оценява като значително, положително, пряко.  

 

6.3. Земи и почви 

За оценка на този компонент,  са анализирани предвижданията на плана по отношение 
разпределението на територията по видове зони и тяхното предназначение. 

 Баланс на територията 

Предвид промените в общият баланс на територията на общината се наблюдават и определени 
промени в общата структура на общинската територия както следва: 

Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА     141/178 



 

От проектните предвиждания на ОУП най-значимо планирано устройване на земеделски земи в 
урабнизиране тиретории се наблюдава в района на гара Бяла – територията на север от гара 
Бяла, устроена като 3Соп и териториите покрай пътя град Бяла – гара Бяла, устроени като 2Соп, 
3Соп, 4Соп и 7Соп и 1Пс и 20Пп. 

Устройствена зона 3Соп е разположена върху площ от 124,866 дка земеделска земя, V категория. 
С реализирането й от обработваемите земи V категория на територията на цялата община 
(73 871,358 дка) ще се отнеме едва 0,17%.  

Устройствени зони 4Соп, 7Соп и 1Пс са разположени върху земеделски земи с площ от 199,702 
дка, III категория. С реализирането им от обработваемите земи III категория на територията на 
цялата община (64 719.366 дка) ще се отнеме едва 0,3 %.  

Останалите планирани устройствени зони обхващат 184,078 дка земеделски земи, IV категория. 
С реализирането им от обработваемите земи IV категория на територията на цялата община 
(68 574.459 дка) ще се отнеме едва 0.27 %.  

От представените съпоставки в таблицата се вижда, че с планираните нови устройствени зони се 
предвижда незначително намаляване на площите на обработваемите земи по категории. 

От подробните анализи представени в раздел 3 на настоящия доклад, и на база горните анализи, 
могат да се направят следните заключения: 

Намалението и увеличението на различните видове територии в структурата на ресурс на 
общинската територия е незначително. Това дава основание да се прецени, че ОУПО създава 
устройствени условия за реализиране на социално-икономическите цели на развитието на 
общината с минимално неблагоприятно въздействие върху природния й поземлен ресурс. 
Изхождайки от ценността на земеделските земи, като важен ресурс на общината, земеделските 
земи, които не са обхванати от режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона 
за опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Мерките, 
които могат да допринесат за спасяване и опазване на почвата от природните деградационни 
процеси и антропогенно нарушаване и унищожаване, са: 

 Извършване на противоерозионно залесяване на подходящи места; 

 Изграждане на защитни пояси около натоварените пътища. 

Оценка за въздействието: по вид - пряко; по вероятност - ниско до средно; по продължителност - 
постоянно; по териториален обхват - ограничено; риск за човешкото здраве - нисък; кумулативен 
ефект - позитивен; превишаване на екологични стандарти - няма; последици върху пространства 
или пейзажи, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита - 
подчертано позитивни. 
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6.4. Биологично разнообразие – растителен и животински свят; 

По-долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните рискове за възникване 
на въздействия при прилагане на ОУП в представения вариант. 

Въздействията по групи се разделят както следва: 

– Природни местообитания: В ОУП няма нови предвиждания, които да засягат имоти 
с наличие на някое от природните местообитания предмет на опазване. Общата оценка 
на въздействието върху природните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Река 
Янтра“ е: „Без въздействие, числено изражение – (0)“; Предвижда се обособяване на 
лесопарк в защитената зона за утвърждаване на съществуващи рекреационни дейности 
на територията на ЗЗ. Не се предвижда разрешаване на строителство на масивни сгради. 
Необходимите пътни, комуникационни и захранващи съоръжения са съществуващи. Не 
се включват специални изисквания за горите. Общата оценка на въздействието върху 
природните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Беленска гора“ е: „Без 
въздействие, числено изражение – (0)“ 

– Птици: ОУП не включва дейности, които биха могли да окажат значими отрицателни 
въздействия върху видове на птици; 

– Бозайници: Не е установен риск от възникване на отрицателно влияние и за видовете 
бозайници, предмет на опазване. Очаква се безпокойството към изследваните видове да 
се запази в досегашните граници. Числено изражение на въздействието (0); Общия 
устройствен план залага на повишаване на атрактивността на територията на лесопарк 
„Беленска гора“ за посетители и е възможно нарастване на антропогенното присъствие, 
но такова съществува и в момента. Очаква се безпокойството да се запази в досегашните 
граници. Числено изражение на въздействието (0); 

– Земноводни и влечуги: От всички проучени видове за нито един не е открит риск от 
възникване на отрицателно влияние. Числено изражение на въздействието (0); 

– Риби: За никой от проучените видове не е открит риск от отрицателно въздействие. 
Числено изражение (0); 

– Безгръбначни: Не е установен риск от възникване на отрицателни въздействия. 
Числено изражение (0); 

– Безгръбначни: Проучени са 6 вида безгръбначни. Не е установен риск от възникване 
на отрицателни въздействия. Числено изражение (0); 

– Растения: Не се засягат установени находища на защитени растителни видове. Без 
въздействие. Числено изражение (0). 

 

6.5. Защитени природни обекти – защитени територии и защитени зони 

 Защитени територии 

В обхвата на ОУП има една защитена територия – защитена местност „Находище на кримска 
какула“. С ОУП не включва предвиждания, които да влизат в противоречие със забраните и 
ограниченията в границите на ЗТ. Не се предвиждат териториално устройствен промени в 
границите а ЗТ и в съседни или близко разположени имоти. 

Въздействие не се очаква. 

 Защитени зони 

Като приложение на настоящия доклад за Екологична оценка е представен Доклад за оценка 
въздействието на плана върху предмета и целите на опазване на защитени зони „Река Янтра“ BG 
0000610 и „Беленска гора“ BG0000231. Заключението в доклада е – не се очакват значими 
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отрицателни въздействия. Набелязани са мерки за предотвратяване на риск за възникване на 
отрицателни въздействия. 

Нормативната уредба в областта на устройственото планиране налага приемане на ОУП за 
територията на община Бяла, тъй като такъв до момента не е изработван и одобряван. При 
изработване на Окончателен проект е възможно прецизиране на някоя от устройствените зони, 
както и на определен показател, ако е необходимо. Всички предвиждания, които е възможно да 
се извършат на този етап са взети предвид при оценката, като е поставено изискване за 
провеждане на повторни процедури по Наредбата за ОС при наличие на конкретни 
инвестиционно предложения. 

 

6.6. Ландшафт 

За територията на община Бяла няма ландшафтни елементи, които да изискват по-висока степен 
на опазване. 

ОУП предвижда новите производствени зони да се разположат в близост до други съществуващи 
антропогенни структури, което позволява създаване на непрекъснати ландшафтни елементи. Не 
се очакват последващи резки или постепенни изменения в структурата и функциите на 
ландшафтите. 

Въздействието се оценява като значително, положително, пряко в резултат от планирано 
териториално развитие и е с дълготраен характер. 

 

6.6. Културно – историческо  наследство,  вкл. архитектурно  и археологическо  наследство 

Към предварителния проект за ОУП на община Бяла е приложена схема с нанесени обекти на 
културно-историческото наследство. Дефинирани са критерии за изменение на ОУПО и 
изисквания за следващи нива на устройствено планиране във връзка с опазване, защита, 
експониране и социализация на обектите на НКН. 

При извършения анализ раздел 3 на настоящия ДЕО се установи, че  обектите на КИН са 
разположени извън обхвата на новите предвиждания на плана и не се засягат от тях.  

Единствено предвижданията за устройване на зона за посетителски и информационен център и 
паркинг в близост до Моста на Колю Фичето и късно антично градище, ще повлияят положително 
върху опознаването, експонирането и опазването на тези културно исторически обекти. 
Предвидените територии са в близост до тях, но не засягат самите обиекти на КИН. 

Въздействието от ОУПО върху обектите на културно историческото наследство се оценява като 
положително, при спазване и отразяване на мерките в радел 7 на ДЕО. 

 

6.7. Материални активи 

ОУПО не съдържа прогноза за обема на жилищното строителство през перспективния период, 
тъй като изграждането на жилища към момента е чисто частна инициатива общината не е 
насочвала усилия в тази си социална функция.  

Сградите, съставляващи физическата инфраструктура на образованието, здравеопазването, 
спорта, културата и административното обслужване притежават количествени параметри, които 
задоволяват перспективните нужди на общината и ОУПО не предвижда изграждане на нови 
сгради за тези обслужващи системи. Значителна част от съществуващия сграден фонд, обаче 
подлежи на реновация.  
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В бъдещото развитие на общината трябва да се планират мерки за повишаване на енергийната 
ефективност на жилищни и обществени сгради, както и за въвеждане на ВЕИ в общинската 
инфраструктура и модернизация на уличното осветление. 

Всички населени места в общината се нуждаят от реконструкция на водопроводната мрежа, за 
което общината е започнала поетапното изготвяне на технически проекти.  

В нито едно от населените места на Община Бяла, с изключение на град Бяла и гара Бяла няма 
изградена канализационна система и ПСОВ. В останалите населени места, населението е под 
2 000 екв. Жители и с ОУП не се предвижда изграждане на канализационни системи и ПСОВ за 
тях.  

Предвиденото с ОУПО нарастване и качествено усъвършенстване на материалните активи на 
социалната инфраструктура, транспортната и техническата инфраструктура ще осигурят 
значително подобряване на качествата на селищната жизнена среда и нивото на 
благоустроеността й. В същата посока ще бъде и въздействието от нарастване на материалните 
активи на системите на техническата инфраструктура. То ще окаже положително въздействие 
върху околната среда, тъй като ще осигури нормално питейно водоснабдяване на цялата 
територия, ще прекрати вливането в реките на непречистени отпадъчни води, а заедно с 
доизграждането на комуникационно-транспортната инфраструктура ще съдейства за 
ограничаване на вредните емисии в атмосферния въздух и шума в жилищните територии. 

 

6.8. Вредни физични фактори – шум 

Предвижданията на плана няма да увеличат източниците на шум, вибрации и вредни лъчения върху 
околната среда и населението.  

С ОУП се предвижда доизграждане на зелена система, в т.ч. и ситуиране на зелени пояси около 
натоварените пътни артерии, което допълнително ще намали въздействието от шумови емисии 
при транспорт върху жилищните територии. 

Планираните производствени територии са достатъчно отдалечени от жилищните зони и зоните  
за отдих и рекреация, поради което не се очакват промени в акустичната среда.  

Въздействието се оценява като значително, положително, пряко в резултат от планирано 
териториално развитие и е с дълготраен характер. 

 

6.9. Отпадъци 

6.9.1. Съществуващи сметища на територията на община Бяла – отразяване на територии в ОУП 
Бяла 

В изготвения картен материал на ОУП Бяла коректно са отразени местоположението и статута 
на: 

- Общинско депо, гр. Бяла – действащо до въвеждане в експлоатация на РД-Бяла 

Площта на депото е отразена като зона за рекултивация и озеленяване (Зрв). 

- Терен, одобрен за строителство на Регионално депо-Бяла 

Площта на бъдещото депо е отразена като терен за битови отпадъци 

- Общинско депо гара Бяла (имот 000338), с преустановена експлоатация 

Площта на депото е отразена като зона за рекултивация и озеленяване (Зрв). 

Статутът на територията, обхваната от сметището, е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 
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- Селско сметище с. Пет кладенци 

Площта на сметището е отразена като зона за рекултивация и озеленяване (Зрв). 

Статутът на територията, обхваната от сметището, е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

- Селско сметище с. Копривец 

Площта на сметището е отразена като зона за рекултивация и озеленяване (Зрв). 

Статутът на територията, обхваната от сметището, е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

- Селско сметище с. Полско Косово 

Площта на сметището е отразена като зона за рекултивация и озеленяване (Зрв). 

Статутът на територията, обхваната от сметището, е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

В ОУП Бяла некоректно са отразени местоположението и статута на: 

- Селско сметище с. Стърмен, м-ст „До селото“, имот 000126 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-ниви“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Бистренци, м-ст „Вардашлъка“, имот 000034001 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-лозя“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Дряновец, м-ст „Чакълени“, имот 000219 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-лозя“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Лом Черковна, м-ст „Дозлука“, имот 090001 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Ботров, м-ст „Боруна“, имот 000139 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-лозя“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 
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 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Пейчиново, м-ст „Кованлък Чъкуру“, имот 000258 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-лозя“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

- Селско сметище с. Босилковци, м-ст „До село“, имот 000076 

Територията на сметището е отразена в ОУП със статут „земеделски земи-лозя“. Статутът на 
територията, обхваната от сметището, не е съобразен с фактическото състояние – 
нерекултивиран и непрекатегоризиран обект. 

 Статутът на площта следва да се промени на „зона за рекултивация и озеленяване“ по смисъла 
на ЗУТ. 

Установените разминавания в статута на териториите, обхванати от нарушени терени, следва 
да бъде коригиран в окончателния проект на ОУП.  

Въздействието от прилагане на ОУП в оценявания вариант се определя като незначително, 
отрицателно, индиректно за води, почви и човешко здраве.  

Към момента експлоатацията на всички селски сметища е преустановена. Терените не се 
използват за депониране на битови отпадъци. Значителна част от тях са естествено 
самовъзстановени в резултат на преустановената дейност. 

Посочването на нерекултивираните територии като земеделски земи и др.  има вероятност  да 
доведе до замърсяване на подземни води в резултат на неизпълнение на съгласуваните Планове 
за закриване, както и има потенциал за нерегламентирано депониране на отпадъци на тези 
терени. Въздействието се определя се като дългосрочно с локален обхват /за малки територии/. 
Разположените нарушени терени до водни обекти са с потенциал за отрицателно въздействие. 

Необходимо е задължително прилагане на мерки с цел предотвратяване на бъдещи проблеми, 
свързани с нерегламентирано съхранение на отпадъци на описаните площи. Промяната на 
статута на селските сметища в зони за рекултивация и озеленяване е основание за 
предприемане на последващи действия от отговорните лица по рекултивация и 
прекатегоризация на терените. 

При прилагане на предложените мерки въздействието се оценява като положително, косвено, 
дълготрайно, с локален мащаб. 

 

6.9.2. Предвиждания на ОУП по отношение на третиране/обезвреждане на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, 
ИУМПС и др. 

Справка в регистъра, поддържан от ИАОС, за лица с разрешение за дейности с отпадъци при 
зададени критерии по местоположение: Област Русе, община Бяла, не показа юридически лица 
с разрешителен документ за територията на общината. 

По тази причина е разширено набирането на информация чрез Регистъра за проведените 
процедури по ОВОС. Идентифицирани са следните площадки с приключила процедура по 
ОВОС за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА /регистърът е неприложим за дейности с 
хартия и картон, опаковки и др. отпадъци, вкл. в чл.38 на ЗУО/: 
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№ ИП - наименование Възложите
л 

Решен
ие № … 

Имот Справка за 
налично 
разрешение за 
дейности с 
отпадъци по 
критерий ЕИК на 
възложител 

1 Площадка за изкупуване и 
временно съхранение на 
ОЧЦМ 

Винц 
ЕООД 

РУ-60-
ПР/2006 

Гр. Бяла, имот 
2789 

Не е налично 

2 Събиране, сортиране, 
механична обработка, 
временно съхранение и 
транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни 
метали 

"Ел 
Консултин
г" ЕООД 

 решен
ие № 
11/2003 

Гр. Бяла, имот I-
156, кв. 1 

Не е налично 

3 Събиране, сортиране, 
механична обработка, 
временно съхранение и 
транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни 
метали 

Класик-ТТ 
ЕООД 

решен
ие № 
10/2003 

Гр. Бяла, имот VIII-
ДЗС 

Не е налично 

4 Обособяване на площадка 
за извършване на дейности 
по третиране на отпадъци от 
черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), 
негодни за употреба 
батерии и акумулатори 
(НУБА) и на излезли от 
употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС) 

Класик 88 
ЕООД 

РУ-77-
ПР/2014 

Гр. Бяла, УПИ III-
2789, кв. 162 

10-
ДО00000705-
00/14.04.2015 

 

5 Разширяване на дейността 
на съществуваща площадка 
за събиране и временно 
съхранение до предаване за 
последващо 
оползотворяване и/или 
обезвреждане на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване 
(ИУЕЕО), както и неопасни 
отпадъци като хартия, 
пластмаса, стъкло излезли 
от употреба гуми и др. 

Вторични 
метали 
Русе 
ЕООД 

РУ-52-
ПР/2014 

Гр. Бяла, УПИ I-
168, кв. 7 

-00000655-
06/23.01.2017  
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6 Площадка за изкупуване на 
отпадъци от черни и цветни 
метали 

Крис-Р 
ЕООД 

решен
ие № 
23/2004 

С. Полско 
Косово, общ 
Бяла, имот IV-71, 
кв. 2 

  налично 

На територията на община Бяла са идентифицирани две юридически лица с разрешения по 
реда на Закона за управление на отпадъците, включващи специфични потоци отпадъци – ОЧЦМ, 
ИУЕЕО, ИУМПС и др.  

Имотите, в които извършват дейността си, са урегулирани съгласно ОУП Бяла в зони за Пп – 
предимно производствена зона.  

В проекта на ОУП Бяла е предвидено урегулиране на зони със статут Пп (предимно 
производствени) във всички населените места, включени към територията на общината с 
изключение на с. Лом Черковна. 

Урегулирането на такива територии е основа за бъдещо развитие на дейности по 
оползотворяване/обезвреждане на отпадъци. 

Предвидените зони са с достатъчна площ и равномерно разпределени за територията на 
общината. 

Въздействието от прилагане на ОУП без необходимост от прилагане на мерки се оценява като 
положително, косвено, дълготрайно, с регионален мащаб.  

 

6.9.3. Образувани строителни отпадъци в резултат на реализация на предвижданията на ОУП. 

В резултат от прилагане на ОУП се очаква развитие на: 

  крайселищните територии 

 територии за животновъдни ферми 

 територии за производствени дейности. 

Реализацията на отделните инвестиционни проекти в предвидените с ОУП зони за развитие е 
предмет на отделни процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС.  

На етап екологична оценка на ОУП не е възможно да бъдат прогнозирани количествата 
строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от потенциалното изграждане на отделни 
обекти в предвидените за разширение зони. 

Анализът на съществуващото състояние на дейностите по управление на строителните отпадъци 
на територията на община Бяла показва, че общината е предприела необходимите действия за 
регламентиране на контрола на дейностите по управление на СО. 

В съответствие с индикативните съоръжения в Националния план за управление на СО за регион 
Русе е въведена в експлоатация инсталация за рециклиране на СО, която е с достатъчен 
капацитет за осигуряване на екологосъобразно последващо оползотворяване на СО от 
територията на област Русе. 

Реализацията на планираните разширения на отделните зони съгласно ОУП се оценява като  
положително, косвено, дълготрайно, с регионален мащаб при осъществяване на ефективен 
контрол от страна на общинска администрация по време на целия строителен процес на новите 
обекти. 
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6.10. Население и човешко здраве. 

Територията, върху която е разположена община Бяла е благоприятна от хигиенни позиции и в 
много голяма степен предопределя създаването на условия за подходяща жизнена среда, като 
отделните елементи на общината се характеризират със свои специфични от хигиенна гледна 
точка особености и функционални предназначения. 

Извършеният анализ на предварителния проект на ОУП установи, че в ситуирането на отделните 
функционални зони, елементите на селищната мрежа са повходящо групирани. Не са 
установени противоречия от хигиенни позиции във функционалното местополение и съседства на 
жилищните, промишлените, обществено-обслужващите, транспортните, рекреативни и 
крайградки територии. 

По отношение на предвижданията на ОУП в предварителния проект за териториите за 
животновъдни комлекси, най-общо са спазени изискванията, същите да са извън границите на 
СОЗ, по-възможност в подветрената страна на населените места. 

С цел осигуряване по подходящ начин на озеленена територия, като бариера срещу евентуален 
дискомфорт за населението, в плана с мерки към раздел 7 от настоящия ДЕО е предвидено 
изискване за осигуряване на охранителни зелени зони между новопредвидените проектни 
устройствени зони за животновъдни комплекси и жилищната територия.  

При оценката на предвижданията не са констатирани противоречия от хигиенна гледна точка.  

Екипът, разработил ДЕО счита, че с прилагане на гореизброените мерки, с ОУП ще се гарантира 
опазване здравето на населението, като ще се предотврати възникването на дискомфорт 
следствие разнасяне на неприятни миризми от животновъдните дейности в посока на населените 
места.  

Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на територията на 
общината. Запазва се облика на общината като земеделски център, без значимо да се 
намаляват земеделските територии за сметка на други зони. ОУП предвижда минимално 
увеличаване на урбанизираните територии за сметка необработваеми земи в по-голямата си 
степен, което е благоприятно от хигиенни позиции. 

Благоприятна особеност е, че ОУП запазва всички горски и локални обраствания – зелени 
структури по протежение на водните течения и предвижда тяхното опазване и поддържане при 
бъдещото управление на устройствения процес. По отношение развитието и устройството на 
населените места, следва да се има предвид, че жилищните територии се устройват и 
застрояват като жилищни устройствени зони с означени като (Жм), което е обосновано за 
особеностите на населените места и изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тях се 
предвиждат сгради за обитаване или за обитаване, както и обекти с нежилищни функции, 
съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ. 

Предвижданията на ОУП са съобразени с учредените към момента санитарно-охранителни зони 
на питейни водоизточници на територията на общината, като е спазена „Наредба №3/2000г. за 
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди”. 

Поради факта, че от единадесетте водоизточника на територията на общината, към момента са 
учредени СОЗ само за един водоизточник (Дренаж „Напоя“ - Бяла) анализът в ДЕО е основан на 
проектните СОЗ около водоизточниците.  Не са установени противоречия с режимите на опазване 
в първа, втора и трета зона на СОЗ за водоизточнците. 

За малките населени места, за които не се изисква наличие на канализационна система и 
селищна пречиствателна станция е предвидена възможност за допускане изграждането им извън 
урбанизирани зони, при възникване на инициатива от община Бяла. 
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По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга 
състоянието и планирането на пътната мрежа в общината. Като цяло, пътната мрежа е добре 
развита. Пътищата от националната мрежа като цяло са в добро състояние, но 
преобладаващата част от общинските и местни пътища са в неудовлетворително състояние, с 
потенциал за генериране на повишен прах, газови емисии и шум от ДВГ при експлоатацията.  

Предвижданията на ОУП за реконконструкция на пътната мрежа се оценява като положително, 
тъй като ще доведе до намаляване на емисиите, шума и риска от пътни инциденти. 

С ОУП, правилно от хигиенни позиции, се определят следните допълнителни изисквания към 
бъдещото планиране и управлението на устройствения процес: 

 по отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване към последващите 
инвестиционни предложения за обекти в предимно производствени зони – прилагане на 
оценка за очакваните концентрации на замърсителтие  в приземния слой на 
атмосферата, гарантираща спазване на нормите за опазване на човешкото здраве; 
спазване на мерки за ограничаване на неорганизираните емисии при строителни 
дейности; обходни пътни трасета.  

 по отношение опазването на водите: проектиране и изграждане на локални 
пречиствателни съоръжения за промишлените обекти, животновъдните обеки и обектите 
за обществено обслужване, съобразено с характера на отпадъчните води, начина на 
отвеждане, събиране и заустването им; отразяване на забраните и ограниченията в СОЗ 
при издаване на визи за проектиране и спазването им при последващо инвестиционно 
проектирани; саниране на съществуващите В и К системи. 

 по отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване на съществуващите 
крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни; изграждане за залесени крайпътни 
изолационни площи по съществуващи и нови трасета;  изграждането на изкуствени 
шумозащитни екрани. 

 по отношение управлението на отпадъците: изпълнение на проектите за рекултивация на 
селските сметища; проектиране и изграждане на съоръжения за предварително 
съхранение на отпадъци за промишлените обекти, животновъдните обеки и обектите за 
обществено обслужване, съобразено с вида и количеството на очакваните отпадъци  и 
възможностите за тяхното последващо третиране. 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че ОУПО не предвижда промени, които 
могат да доведат до негативни ефекти за здравето на населението в общината. С ОУП се 
регламентира нова и съвременна териториална планова основа за дългосрочно устойчиво и 
екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за 
регионално развитие и със специфичните за община Бяла природни, културно-исторически и 
други дадености. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на 
здравословни условия за живот на територията на общината. 
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Матрица на въздействията, след пригане на мерките по раздел 7 и 8 
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1. Хората и 
тяхното здраве 

  Х    Х Х  Х   

2. Земеползване Х      Х Х  Х   

3. Материални 
активи 

Х      Х Х  Х   

4. Атмосфера и 
атмосферен 
въздух 

Х      Х  Х Х  

 

 

 

5. Води 

- повърхностни 

- подземни 

 

Х 

Х 

     

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х  

Х 

 

Х  

Х 

 

 

 

 

6. Почви 

-строителство 

-експлоатация 

 

Х 

Х 

   Х  

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

7. Земни недра и 
минерално 
разнообразие 

Х      Х  Х Х   

8. Ландшафт Х      Х Х  Х   

9. Природни 
обекти -защитени 
територии 

           Х 

10. Биологично 
разнообразие 
- Строителство 

    
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
Х 

- Експлоатация X      X X  X   

11. Единични и 
групови 
паметници на 
културата 

Х      Х Х  Х   

13. Отпадъци  Х     Х Х  Х   

14. Физични 
фактори 

-строителство 

-експлоатация 

 

Х  

Х 

   Х  

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 
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7. МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-
ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 
ИЛИ ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

7.1. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО 

7.1.1. В графичната част да се нанесе местоположението на вековното дърво 

7.1.2. За територията на Лесопарк „Беленска гора“ да не се предвижда повишаване 
интензивността на застрояване 

7.1.3. Да се предвидят охранителни зелени зони Оз между новопредвидените проектни 
устройствени зони за Пп и Жф и жилищната територия в следните населени места: 

-  С. Стърмен (Жф) 

- С. Пет кладенци (Пп;  между Жф и Ов) 

- С. Пейчиново (Жф) 

7.1.4. Да се отрази местоположението на селските сметища в с. Стърмен, с. Бистренци, с. 
Дряновец, с. Лом Черковна, с. Ботров, с. Пейчиново и с. Босилковци, предвидени за 
рекултивация, като се нанесат като устройствени зони – за въстановяване и 
рекултивация; 

7.1.5. Текстовата част – Правила за прилагане на ОУП да се регламентират допустимите 
устройствени дейности за СОЗ, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86, 
ал. 1 от ЗУТ. 

7.1.6. В првилата за прилагане на ОУП да се регламентира възможност за допускане в 
терени извън урбанизираните територии да се изграждат ПСОВ за населените места 
при възникване на инвестиционна инициатива от Община Бяла. 

7.2. Мерки по време на прилагане на плана, строителство и експлоатация на отделните 
обекти 

7.2.1. При одобряване на инвестиционни предложения, съобразени с ОУП, да се отчита наличието 
на находища на лечебни растения и да се предвижда тяхното опазване. 

7.2.2. За териториите с установени културно-исторически находки е необходимо да се  извършва  
предварително съгласуване на всеки проект с Регионален исторически музей. 

7.2.3. Всички проектни предложения, които ще засегнат горски територии във връзка с проектно 
строителство на „мотели, хотели, хранителни комплекси“ или от извършване на други дейности, 
да бъдат съобразени с утвърдените горскостопански планове и ловностопански планове. 

7.2.4. В Правилата за прилагане на ОУП да се включат изброените ограничения по т. 7.2.3., 7.2.5. и 
7.2.6. 

7.2.5. Всички следващи инвестиционни проекти в териториалния обхват на ОУП на община Бяла, 
в границите на ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ да преминат процедурите по Оценка 
въздействието върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000. 

7.2.6 При одобряване на ПУП-ПЗ за граничните имоти в зоните Пп с жилищната зона за с. 
Копривец, с. Пейчиново и с. Дряновец да се изисква проектирането на зелен пояс по границите 
им, разположени в посока на жилищната зона. 

7.2.7. При одобрение на инвестиционни проекти да се изисква задължителна задълбочена оценка 
по компонент Атмосферен въздух по отношение на количество и разпространение на 
емитираните замърсители в атмосферния въздух за конкретната дейност в имота за: 

- граничните имоти от зона Пп към с. Стърмен 
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- граничните имоти от зона Жф към зоната Оз за с. Пет кладенци 

7.2.8. Инвестиционни проекти и дейности в територия 8Пп – с. Пейчиново, да се съобразят със 
забраните и ограниченията, наложени в II и III пояс на СОЗ около водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване. 

7.2.9. Инвестиционни проекти и дейности в територия 3 Соп, 4Соп и 9Соп– гара Бяла да се 
съобразят с наличните обекти с нисък и висок рисков потенциал и зоните за аварийно планиране, 
като се осигурят минимални безопасни разстояния с оглед предотвратяване на риска от големи 
аварии.  

 

8. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

 Индикатор за 
наблюдение и контрол 

Мерни единици периодичност Контролен орган 

Общи 

1 Всички ПУП-ПЗ и 
инвестиционни 
предложения в 
границите на ОУП да се 
подлагат на 
самостоятелна оценка 
ЕО или ОВОС 

Бр. издадени 
решения/становища 

от РИОСВ и бр. 
одобрени 

инвестиционни 
проекти 

Преди 
стартиране на 
инвестиционно 

(работно) 
проектиране на 

съотвената 
инвестиция 

Община Бяла, 
РИОСВ - Русе 

2 Да не се допускат 
дейности, водещи до 
нарушаване 
естественото състояние 
и проводимостта на 
речните легла, бреговете 
на реките и другите 
водни обекти 

   

Атмосферен въздух 

3 При проектиране на 
нови обекти, в обхвата на 
ОУП към част ПБЗ да се 
прилага План с мерки за 
ограничаване на 
неорганизирани емисии 
в атмосферния въздух.  

Бр. одобрени 
инвестиционни 

проекти 

При 
инвестиционно 

(работно) 
проектиране на 

съотвените 
обекти 

Община Бяла 

РИОСВ – Русе 

4 Инвестиционни проекти 
за обекти в Пп, източници 
на емисии в 
атмосферния въздух да 
се одобряват след 
изготвена оценка за 
очакваните 
концентрации на 
замърсителтие  в 
приземния слой на 

Бр. одобрени 
инвестиционни 

проекти 

При 
инвестиционно 

(работно) 
проектиране на 

съотвените 
обекти 

Община Бяла 

РИОСВ – Русе 
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 Индикатор за 
наблюдение и контрол 

Мерни единици периодичност Контролен орган 

атмосферата, 
гарантираща спазване 
на нормите за опазване 
на човешкото здраве.  

Води 

5 Подмяна и 
реконструкция на 
амортизирани участъци 
от водопроводната 
мрежа 

Дължина на 
реконструираната 
водопроводна мрежа 

При изпълнение на 
проектите 

Община Бяла 

ВиК Русе 

6 Проектиране и 
изграждане на локални 
пречиствателни 
съоръжения за 
промишлените обекти, 
животновъдните обеки и 
обектите за обществено 
обслужване, 
съобразено с характера 
на отпадъчните води, 
начина на отвеждане, 
събиране и заустването 
им. 

Брой ПСОВ – съгласно 
проектна 
документация и 
инвестиционна 
програма на община 
Бяла 

При съгласуване 
на ПУП-ПЗ, 
проектиране и 
одобряване на 
инвестиционните 
проекти за 
отделните обекти 

Община Бяла 

Басейнова 
дирекция 
Дунавски район 

ВиК - Русе 

7 Учредяване на СОЗ за 
всички водоизточници за 
питейно-битово 
водоснабдяване, 
отразяване на границите 
им в кадастралната 
карта на общината 

Брой учредени СОЗ 
на територията на 
общината 

При издаване на 
заповеди за 
учредяване 

ВиК Русе 

Басейнова 
Дирекция 
Дунавски район 

РЗИ – Русе 

Община Бяла 

8 При издаване на визи за 
проектиране за 
отделните обекти, да се 
отразяват забраните и 
ограниченията в СОЗ 

Брой издадени визи за 
проектиране или 
одобрени задания за 
ПУП-ПЗ за имоти в 
границите на СОЗ 
пояс II или III 

периодично Община Бяла 

РЗИ Русе 

ВиК Русе 

9 Изследване на 
качеството на 
подземните води за 
питейно-битово 
водоснабдяване   

Норми, определни в 
разрешителни за 
водовземане и 
Наредба 9 за 
качеството на водите, 
предназначени за 
питейно-битово 
водоснабдяване  

Периодично, 
съгласно график 

РЗИ Русе 

Басейнова 
дирекция 
Дунавски район 

ВиК Русе 

Почви и земни недра 
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 Индикатор за 
наблюдение и контрол 

Мерни единици периодичност Контролен орган 

10 Изпълнение на проекти 
за рекултивация  след 
приключване на добивни 
работи в кариерите и 
находищата за добив на 
строителни материали 
на територията на 
общината 

Площ/год периодично РИОСВ – Русе 

Община Бяла 

11 Отнемане, съхраняване 
и оползотворяване на 
хумуса от местата за 
строителство 

м3 При изпълнение на 
строителни 
дейности 

РИОСВ – Русе 

Община Бяла 

12 Наблюдение на местата 
с най-голям риск от 
ерозия и набелязване на 
конкретни залесителни 
мероприятия 

Площ/год ежегодно РИОСВ – Русе 

Община Бяла 

РДГ – Русе 

ДГС - Бяла 

Биологично разнообразие 

13 Всички следващи 
инвестиционни проекти в 
териториалния обхват на 
ОУП на община Бяла, в 
границите на ЗЗ „Река 
Янтра“ и ЗЗ „Беленска 
гора“ да преминат 
процедурите по Оценка 
въздействието върху 
предмета и целите на 
опазване на защитените 
зони от мрежата Натура 
2000 

Брой издадени 
разрешения за 
строеж или одобрени 
ПУП_ПЗ спрямо брой 
съгласувателни 
становища от РИОСВ-
Русе 

периодично Община Бяла  

РИОСВ – Русе 

Ландшафт 

14 За планове, програми и 
инвестиционни 
предложения в 
границите на 
защитените зони и в 
териториите на градски 
и извънселищни паркове 
– да се изискват проекти 
по част Паркоустройство 
и благоустройство 

Брой издадени 
разрешения за 
строеж или одобрени 
по друг закон 
дейности 

периодично Община Бяла  

РИОСВ – Русе 

 

Отпадъци 

15 Проектиране и 
изграждане на 

Брой издадени 
разрешения за 

периодично Община Бяла  

РИОСВ – Русе 
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 Индикатор за 
наблюдение и контрол 

Мерни единици периодичност Контролен орган 

съоръжения за 
предварително 
съхранение на отпадъци 
за промишлените 
обекти, животновъдните 
обекти и обектите за 
обществено 
обслужване, 
съобразено с вида и 
количеството на 
очакваните отпадъци  и 
възможностите за тяхното 
последващо третиране. 

строеж или одобрени 
ПУП-ПЗ 

16 Изпълнение на проекти 
за рекултивация и 
възстановяване на 
нарушените терени, в 
които са разположени 
селските сметища по 
реда на Наредба 26 

Нарушена 
площ/рекултивирана 
площ 

при приключване 
на проектите 

Прекатегоризация 
на терена 

Община Бяла  

РИОСВ – Русе 

Културно историческо наследство 

17 За териториите с 
установени културно-
исторически находки, за 
одобряване на 
инвестиционните 
проекти   да се  изисква 
становище и 
предварително 
съгласуване с 
Регионален исторически 
музей. 

Брой установени или 
засегнати КИН на 
територията на 
общината 

периодично Община Бяла 

Регионален 
исторически 
музей - Русе 

18 При изпълнение на 
строителни работи в 
райони с установени 
културно-исторически 
находки, дейностите да 
се извършеват под 
наблюдение на 
представител на РИМ 

Брой установени или 
засегнати КИН на 
територията на 
общината 

периодично Община Бяла 

Регионален 
исторически 
музей - Русе 

Население и човешко здраве 

19 Наблюдения, контрол и 
оценка на здравното 
състояние на 
населението 

- ежегодно Община Бяла 

РЗИ - Русе 
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9. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ 

9.1. Описание на мотивите за планиране на съответните устройствени територии, избор на 
местоположение и площ; 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на прехода, 
рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за пространствено 
планиране и развитие на община Бяла. С възстановяването на частната собственост върху 
земеделската земя и реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната 
строителна инициатива в общината получи значително развитие.  

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на националната 
и в частност, икономиката на Бяла, доведоха до остър финансов дефицит в бюджетите на 
държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване на инвестициите в 
обществения сектор. 

За територията на община Бяла няма изработен Общ устройствен план. В същото време, 
застроителните и регулационни планове на отделни селища на община, правени при абсолютни 
права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на 
инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) за управлението 
на процесите, които протичат в селищната територия. 

За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални карти и 
кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, след 
което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба. 

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. С частични 
изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се установи 
устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на преобладаваща частна 
собственост, противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа. 
Най-уязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената система. 

В близост до общината преминават две оси на урбанистично развитие от национално значение 
на област Русе, които се формират по транспортните направления на коридорите от 
трансевропейската транспортна мрежа и на други транспортни мрежи от национално 
значение. 

Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват със 
свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на свободното 
време налага нови подходи в планирането на селищата и околоселищните им територии, 
променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква създаването на нови 
структури (селищни образувания), в които се реализира свободното време.  Тази тенденция все 
още не е категорично изявена в община Бяла, но трябва да намери място в една нова 
устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, транспортните 
проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, проблемите със 
събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една картина на криза в 
устройственото планиране, прогнозиране и управление на селищата от община Бяла.  

Устройственото планиране на определени градове, населените места на територията на 
общината и землищата им е свързано с прилагане на устройствени решения, засягащи статута, 
устройствените режими и др. Срокът на действие на решенията в устройствените планове е дълъг 
– 10-12 години. Устройствените решения, които ще се прилагат се обосновават с прогнозни 
разчети. При тяхното изработване се съблюдават определени методически изисквания с оглед 
постигане на предварително формулираните цели, приоритети и задачи на самия ОУП. 
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Основните идеи и виждания за прогнозното развитие на отделните функционални системи на 
ОУП се представят под формата на концепции за прогнозното развитие на тези функционални 
системи, в т.ч. и хипотези до 2035 г. Прогнозните проучвания са съществен момент от работата по 
изработването на бъдещия Общ устройствен план на община Бяла. 

Необходимостта от прогнозите за развитието на функционалните системи и на проблемните 
направления от тях се предпоставя и от действащата нормативна уредба по ТСУ (чл.18 &(3) от 
Наредба № 8 на МРРБ). 

Перспективното, комплексно, демографско, социално-икономическо и инфраструктурно 
развитие на общината през следващите две десетилетия (до 2035 г.) ще се осъществява под 
влиянието на комплекс от фактори със задържащо и със стимулиращо въздействие. В 
определени моменти превес могат да имат факторите, стимулиращи развитието, а в други тези, 
които са със задържащ характер. Това изисква да се прилага вариантния подход на изработване 
на самите прогнози. 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическото развитие следва да се отчете 
влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са свързани с: 

 необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на общината, който в 
значителна степен е резултат от действието на системата “Труд”; 

 използването на пространствени и устройствени фактори за реализацията на този 
динамизъм и качество. 

Обективните фактори и стимули за такова развитие на икономиката на общината са:  

 Общината е важен комуникационен и транспортен център на границата на три 
области – Русе, Търговище и Велико Търново. 

 През общината преминава трансевропейски транспортен коридор №9 Русе–Бяла-
Велико Търново и ж.п. линията Русе - Горна Оряховица; 

 Традиции в земеделието и животновъдството – общината е център на обширна 
плодородна област. 

 Все още добра съхраненост на земеделската земя, възможности за развитие на 
модерно земеделие;  

 Богато културно-историческо наследство;  

 Наличието на резерви в качественото и пространственото усвояване на 
туристическите ресурси; 

 Сравнително добра изграденост на енергийната, съобщителната и 
водостопанската системи в общината; 

 Наличие на газификация; 

 Развитие на нови територии за икономическа активност и логистика с оглед 
близостта на пристанище Русе и ЖП гара Бяла; 

 Съпътстваща селскостопанското производство преработвателна промишленост с 
висока добавена стойност; 

 Натрупан опит и традиции в развитието на текстилната промишленост, 
машиностроенето и химическата промишленост. 

 

Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и коопериране с 
община Русе и съседите от Русенския и Великотърновския регион, с отварянето й към Европа и 
света.  
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Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г. определя следната Визия 
„Община Бяла – утвърден промишлен и транспортно - логистичен център в Северна България, 
привлекателен за инвестиции с плодородна земя, съхранено природно и културно богатство и 
развит интегриран туризъм.” 

Формулираната визия се основава на: необходимостта от акцентиране върху традициите на 
общината;  присъствието на хората във визията;  желанието на хората за развита местна 
икономика, осигуряваща добро заплащане и възможности за реализация на образованите 
млади хора;  важността на доброто управление за осъществяването на развитието на 
общинският център и останалите селища. 

Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските процеси и да 
даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Бяла да 
възстанови икономическата си жизнеспособност и заеме полагаемото си място в област Русе, 
да навакса значимото изоставане и индустриалния упадък и създаде конкурентни предимства от 
потенциала си. 

В прогнозите за перспективното развитие на функционалните системи и на проблемните 
направления, използвани при изработване на ОУП се използват следните варианти: 

- Тенденциален, наричан още минимален или песимистичен (при доминиращо влияние 
на фактори със задържащ характер) и запазване на тенденциите от досегашното комплексно 
демографско, социално- икономическо и инфраструктурно развитие; 

- Реалистичен - при отчитане на очакваното влияние на фактори със стимулиращо влияние 
и незначително въздействие на фактори със задържащ характер; 

- Оптимистичен – базиран на вероятността за доминиращото влияние на фактори със 
стимулиращ характер. 

Изисквания към устройствената концепция на ОУП е определина с плановото задание за 
разработване на ОУП.  За постигане на определените цели и задачи, проектантският екип се 
ръководи от следните най-общи насоки: 

- Да създаде връзка между предвижданията на стратегическите документи от високо 
ниво, заложени в закона за регионално развитие (ЗРР) и ЗУТ, включително концепциите за 
пространствено развитие, с устройствените изисквания към всеки отделен поземлен имот на 
ниво ПУП. 

- Да отчита съществуващите външни връзки на общината на регионално и 
национално ниво, влиянията от близоста със съседни страни (Румъния) и наличието на 
транспортни коридори на наднационално ниво, като стимулатори за развитие. 

- Да покаже насоки за развитие на съществуващите и нови територии по отделните 
функционални системи на ниво общински център  и община, като ги адаптира към намеренията 
за устойчиво развитие. 

- С методите си на устройственото планиране да създаде условия за баланс в 
развитието между отделните части на общината и намаляване на разликите в жизнената среда 
между общинския център и периферията. 

- Към основните териториални зони е важно да се предвиждат и спомагателни 
дейности, които да действат в симбиоза и да създават условия за пълноценно реализиране 
потенциала на територията. 

- Да се предвидят и резервират територии за необходими далеко-перспективни  
урбанистични дейности,  за които е известно, че ще се реализират извън рамките на времевия 
хоризонт на разработвания ОУП. 
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 По отношение развитието на селищната мрежа и на селата в oбщината: 

Проектните предвиждания са мотивирани с възможностите за развитие и взаимовръзките на над 
общинско ниво между Борово, Бяла, Ценово, Две могили, Иваново, като са търсени възможности 
да се извлече и развие потенциалът на територията на малките населени места и землищата им 
по отношение наличие на природни забележителности; материално и нематериално културно 
наследство; алтернативно и традиционно селскостопанско производство и преработка на 
продукцията; развитие на туристически атракции; усвояване на подходящ неизползваем сграден 
фонд. 

 Транспортно комуникационна  инфраструктура 

Проектните предвиждания в ОУП са мотивирани с влиянията и потенциала за развитие, следствие 
от преминаващия през територията на общината трансевропейкси коридор N9 (първокласен път 
I-5 от републиканската пътна мрежа). 

 Техническа инфраструктура 

ОУП следва да  обезпечи реализирането на оптимална техническа инфраструктура предвид 
наличния териториален капацитет и потребностите на населението и бизнеса с оглед на 
направеното демографско прогнозиране, планираните инвестиционни намерения в различните 
икономически сектори, като едновременно с това осигури необходимия териториален ресурс.  

 Устройство на земеделските и горските територии 

По отношение на земеделските територии с ОУП е търсено максимално запазване на 
високопродуктивните обработваеми земи, като е търсена и възможност за съчетаването на 
земеделската дейност с обособяване на преработващи продукцията обекти на територии извън 
населените места, като с предимство се използват обособените бившите стопански дворове, с 
наличната им инфраструктура.  

По отношение на горските територии: 

С ОУП е търсена възможност за оптимално и устойчиво усторйване на горски територии, в 
съответстиве с предвижданията на лесоустройствените проекти. Изборът на отделните зони е 
мотивиран с максимално запазване на съществуващите горски площи, с възможност за 
възстановяване на залесени територии, както и злаесяване на изоставени земи.  

 Околна среда 

Всички дейности и предвиждания на ОУП трябва да целят запазването на околната среда и 
постигането на качествени параметри на екологично равновесие, като се отчитат основните 
проблемни направления. Оценка следва да се направи на климатичните условия в качеството им 
на стимулиращи или ограничаващи развитието на отделни елементи на проектното решение. 
Нужно е да се уточнят териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита. 

 Производствени и други дейности 

Устройствените зони за производствени и сруги дейности са предложени след детайлно 
проучване на наличните територии и необходимостта от обособяване на нови такива (логистични, 
производствени бази, тържища), във връзка с прогнозното икономическо развитие на общината, 
стимулирането на частния бизнес и привличането на нови инвестиции, концентрирани около 
главните транспортни артерии.  

 Туризъм 

Община Бяла има нереализиран потенциал за развитие на този отрасъл на икономиката, 
предвид наличното историческо наследство и природните и дадености. При изготвянето на ОУП е 
търсен баланс между социализацията и опазването на всички ценни природни и антропогенни 
дадености, с методите на устройственото планиране. 
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Определени са територии подходящи за изграждане на обекти за туристическа дейност – ловен, 
риболовен, селски и еко-туризъм, вили и др., оформени са съответните нови устройствени зони 
и са определени правила и норми гарантиращи прекъснатост на урбанизацията, както и контрол 
върху тенденциите за претоварване на зоните и замърсяване.  

 Търговия и услуги 

Дейностите, съставляващи сектора, естествено се вписват сред онези, които определят 
развитието на общината, доколкото обогатяват стопанския потенциал и осигуряват допълнителни 
работни места, като едновременно повишават качеството на живот на населението, 
респективно допринасят за стабилизирането на селищната мрежа и балансираното развитие 
на отделните части на територията, чрез подобряването си в териториален план и като 
асортимент. 

При разработването на ОУП е търсена възможност за създаване на условия за реализация на 
заложения в ОПР напредък на сектора, като са предложени подходяща пространствената 
организация, чрез посочване на локализации край и извън населените места за формиране на 
средоточия за търговско и друго обслужване. 

 
 Обитаване 

Предложенията в ОУП за разширение на жилищните територии на населените места са 
съобразени с потребността от териториално развитие, като са подбрани терени, които 
инфраструктурно осигурени. Зони за вилно застрояване са предвидени в района на с. Пет 
кладенци и с. Бистренци, поради  съседство с привлекателни природни дадености. 

 Обществено обслужване и социална инфраструктура 

Към момента на територията на общината няма изявена нужда от нови обекти на социалната 
инфраструктура в сферите образование и здравеопазване, с оглед на тенденцията за 
намаляване на населението, икономическите реалности и политиките на съответните 
министерства, но има необходимост от подобряване на качеството на тези услуги.  

С ОУП е предвидено обособяване на нови обекти за обществено обслужващи дейности в 
населените места, съобразено с действащите обекти на територията им, като е осигурена и 
възможност  за стимулиране развитието им. 

 Културно историческо наследство 

Културно-историческото наследство на община Бяла е голямо по обем и със значителна 
стойност, с изявени естетико-емоционални характеристики, но недостатъчно познато на 
национално ниво. С ОУП са търсени възможности за проучване и анализиране на обектите, като 
се регламентират изисквания и ограничения за устройствени, строителни и други намеси, 
предвид законовите ограничителни и други допълнителни мерки, нужни за опазването им.  

Анализирани са отделните обекти в качеството им на исторически символи за територията и е 
проучен потенциала им като генератор на туристически поток и повишаване качеството на 
средата за обитаване, като се осигури и възможност за евентуално вписване на общината в 
националната и европейската мрежи на културните маршрути. 

 Зелена система и отдих 

За нуждите на планирането и параметрирането на урбанизираните територии на община Бяла 
е направен анализ на зелената система в отделните населени места на общината.  

Зелената система на общината е оразмерена съгласно изискванията на действащата Наредба 
№ 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 
съобразено с новите предвиждания.  
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9.2. Нулева алтернатива 

Без реализиране на ОУП , вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават негативните 
прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат засегнати интересите на 
населението.  

Без прилагане на ОУП, развитието на общината ще бъде чрез планиране и строителство на 
парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в единна концепция спрямо 
променените икономически и социални условия. Не би могло да се постигне устойчивост в 
развитието на общината, без интегриране на икономическите бизнес интереси, при 
подобряване на социалните условия на живот и при съхраняване на природна среда и културно 
историческо наследство. 

Неприлагането на ОУП ще запази тенденциите на фрагментарност при решаване на 
проблемите на отделните компоненти и фактори на околната среда без йерархична 
обвързаност. Ще продължи поединичната промяна на предназначението на ценни земеделски и 
горски имоти, няма да бъдат създадени условия за разнообразяване на формите на туризма и 
съответно ще продължи претоварването на природните рекреационни ресурси. Влошаването на 
един компонент се отразява на останалите тъй като те са взаимообвързани. 

Развитието на общината ще бъде неадекватно на съвременните изисквания и стихийно. Напълно 
ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната среда в интерес на 
населението.  

9.3. Използвани методи за извършване на ЕО, източници на информация; 

Настоящата екологична оценка е разработена в съответствие със Закона за опазване на 
околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми и Директива 2001/42/ЕС на Европейския парламент от 27 юни 2001 г. за 
оценка на въздействието върху околната среда на планове и програми. 

При работата си, колективът независими експерти спазва подхода и методологията, описани 
в Ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за Стратегическа екологична оценка, 
UNECE, 2011 г., Съкратено ръководство за прилагането на Протокола за Стратегическа екологична 
оценка, UNECE, 2012 г. и Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа 
екологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г. 

Методите на работа включват събиране и обработване на данни; изследване на литературни 
и нормативни източници, документен анализ, сравнителни многофакторни анализи и оценки 
по компоненти и дефиниране на проблеми, изводи, препоръки и мерки за редуциране и 
възможно най-пълно отстраняване на отрицателните въздействия върху околната среда. 

Изводите, мерките и препоръките са формулирани като е осъществяван постоянен обмен 
на данни между възложителя, екипа, разраработващ ОУПО и екипа по ЕО, компетентните 
органи и засегнатата общественост. 

Извършени са теренни проучвания, с цел определяне конкретните местообитания, флора и 
фауна на територии в обхвата на плана, с предвидени промени в статута и функционалното 
предназначение. 

При изготвяне на ЕО са отчетени и съотносими планове, програми, стратегии на по-високо 
ниво, които съдържат мерки или изисквания, отнасящи се до предвижданията на плана. 
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Нормативни документи: 

 Закон за опазване на околната среда и подзаконови нормативни актове; 

Закон за водите и подзаконови нормативни актове; 

Закон за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове; 

Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконови нормативни актове; 

Закон за защита от шум в околна среда и подзаконови нормативни актове; 

Закон за почвите и подзаконови нормативни актове; 

Закон за устройство на територията и подзаконови нормативни актове; 

Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове; 

Закон за лечебните растения и подзаконови нормативни актове; 

 Закон за защитените територии и подзаконови нормативни актове; 

Закон за биологичното разнообразие и подзаконови нормативни актове; 

Закон за горите и подзаконови нормативни актове; 
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9.4. Трудности при събиране на информация 

Колективът, разработил Доклада за екологична оценка срещна разбиране и съдействие от 
всички институции и при събиране на необходимата информация. 
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10. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПРИ КОНСУЛТАЦИИТЕ МНЕНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА НАЧИНА НА ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ 

Справка за проведените консултации, изразените мнения, становища и препоръки е 
представена в следната таблица: 
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№ Уведомена организация Изразено становище  Коментари  

1  

 

Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Русе 

Изх. № АО-2733/31.02.2017 г. 

 

 

Становище по Задание за 
разработване на Общ устройствен 

план на община Бяла 

Проектът на ОУП на община Бяла попада в обхвата на т. 11.1. на Приложение 1 
към Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми и подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).  
Докладът за екологична оценка следва да включва информация, 
съответстваща на степента на подробност на плана и използваните методи 
за оценка. Разработката му да бъде съобразена и със следните бележки и 
предложения: 
 в частта „Връзка с други планове и програми" предвижданията на 

устройствения план следва да се съобразят с: "Националния план за упратение на 
отпадъците 2014-2020" НПУО.    "Национален   стратегически   план   за  управление   
на   отпадъците от строителство и разрушаване на щриторията на Република 
България за периода 2011-2020г." „Национална стратегия за интегрирано развитие 
на инфраструктурата на Р Бьлгария“, „Национална  стратегия за околна среда 
2009-2018 г. и Национален план за действие", „Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020г.“„Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000", 
„Стратегически план за биологично разнообразие   2011-2020г, „Стратегия   на   
Европейския   съюз   за биологичното разнообразие до 2020г. и Глобата стратегия за 
опазване на растенията 2020г" 
 да се направи подробна анотация на предвижданията на плана по типове 

устройствени зони с описание на конкретните им параметри, площи, включени 
имоти и т.н.; 

 предмет на анализ следва да бъде структурата на територията и 
характера на земеползпане - земеделски земи, горски, фонд. селищна мрежа, 
недвижимо културно наследство и територии с археологическо значение, 
материални активи, зони за отдих и туризъм, транспортна и техническа 
инфраструктура, зони и обекти със спеиифичен хигиенно-охранителен статут 
(водоизточници със СОЗ и волни площи;, нарушени територии и територии със 
специално, друго и смесено предназначение; 
 при оценката да се вземат предвид приключилите процедури по промяна 

предназначението на земеделски земи. При определяне на терени, в които 
съгласно проекта на ОУП, се предвижда промяна предназначението земеделски 
земи за неземеделски нужди, то същите да се съобразят и мотивират спрямо 
категорията на земята; 

 

 

 

 

 

 Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Уведомена организация Изразено становище  Коментари  
 да се извърши обстоен анализ,по отношение на предложеното 

разширение на зоните за производствени и складови деййости  (Баланс на 
територията, стр. 6 от Предварителния проект на ОУП).  

Да се разпишат; подробно предвижданията за ситуирането на тези зони, като се 
извърши оценка на потенциалните въздействия по отношение на компонентите и 
факторите на околната среда и риска за населението. При необходимост да се 
разгледат алтернативи за конкретното им разположение спрямо жилищните 
територии, отчитайки местоположението им и климатичните данни за района. 
 да се оцени настоящото състояние на качеството на атмосферния възух в 

община Бяла и как предложения нов Общ устройствен план ше подобри 
състоянието му, респективно ще намали вредното въздействие втфху населението 
на общината и околната среда. 
 при зонирането на дейндсти по интензивно животновъдство, да се отчете 

разположението на зоните спрямо тези за жилищно застрояване и/или туризъм и 
отдих, както и метеорологичните данни за района /роза на ветровете/; 
 да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализирането на плана. 
Мерките следва да отразяват спецификата на зоните и елементите на 
предвижданията на ОУП и да са съобразени с идентифициралите въздействия; 
 ДЕО да бъде придружен с унагледяващи материали - карти, примерни 

схеми на инфраструктурата, опорен план; в съответния машаб ведно с 
предвижданията на ОУП, нетехническо. резюме и др.по Ваша преценка. 

 В Доклада за ЕО е необходимо да се представи информация относно 
наличието и местоположението на предприятия с висок рисков потенциал в 
териториалния обхват на ОУП.  

  при   определяне  на  устройствените  зони/територии  да се конкретизират 
дейностите, които ще .се извършват я териториите, определени за производствени 
дейности (при зададено проектно увеличение в баланса на територията) и в 
териториите за складови дейности (при зададено проектно увеличение в баланса 
на територията). Да се даде информация в тези зони предвижда лн се изграждане 
иа предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал в обхвата на 
Глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии" на ЗООС. 
 В плана да залегне разглеждането на формираните количества строителни 

отпадъци на територията на община Бяла, последващото им съхраняване и 
третиране в съответствие с нормативните разпоредби и планове. 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО  
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 Мерките да бъдат формулирани и грунираин по отношение иа 

конкретното им прилагане: 
                          -  мерки за предотвратяване на негативните въздействия; 
                          - мерки за ограничаване на степента на негативните              
въздействия; 

                          - мерки  за ограничаване  на вероятността от настъпването  на 
негативните въздействия; 

                          - мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на 
неблагоприятните въздействия. 

 Да се направи подробна анотация па предвижданията на плана по типове 
устройствени зони с описание на конкретните им параметри, площи, включени 
имоти и пр.; 

 При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани 
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообиганията (площ; и видовете (численост и плътност на популациите), 
предмет на опазване в защитените зони. Тези оиенки грябва да бъдат разгледани в 
контекста на представеността на местообитанията/видовете в дадените защитени 
зони и в мрежата отзалдитени зони като цяло. 

 Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулативни въздействия" по 
смисъла на § 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на;Наредбата за ОС върху 
защитените зони и предмета на опазване в тях, в резултат от сумарното 
въздействие на предвижданията на ОУП, спрямо осъществените, одобрените, но 
нереализирани до момента или планирани други инвестиционни предложения, 
планове, програми, проекти. За защитените зони, които попадат в териториалния 
обхват на съседни общини, следва да бъдат оценявани сумарните въздействия 
върху зоните от реализираните и предвиждани планове, проекти и инвестиционни 
предложения в тях. 
 Да се предложат и оценят „смекчаващи мерки" по смисъла на § 3, т. 9 от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяванего на плана. Мерките следва да отразяват спецификата на 
зоните,предмет на опазване в тях и елементите на предвижданията на ОУП и да са 
съобразени с идентифицираните въздействия. 
 Да сс предложат и оценят „алтернативни решения" по смисъла на § 3, т. 7 

от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС. 

 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО  
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 Да се представи подробна информация относно използваните източници и 

методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвалия 
(интензивност, период, времетраене, резултати); 

 Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител с 
конкретните 
предвиждания на ОУП спрямо защитените^ зони и техните елементи по смисъла 
на §3, т. 1 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, както и опорния план в цифров 
вид. Ясно и 
точно да са обозначени всички новк.устронегвени зони с поредни номера и със 
съответните им 
атрибути.  

2 Регионална здравна инспекция – 
Русе 

Изх. № 679/17.02.2017 г. 

 

 Да се оцени въздействието на новите промишлени дейности върху 
параметрите на жизненната среда на населените места.Същите да се разполагат 
в обособени зони,определени за това,съобразно устройството на урбанизираните 
територии на населените места в общината. 

 Да се оцени въздействието на съществуващите промишлени и стопански 
обекти върху бъдещото разширение на жилищните територии на цитираните 
населени места от общината по отношение на параметрите на жизнената среда. 

 Да се оцени бъдещото разширение на гробищните паркове при спазване 
на здравните изисквания към тях,съгласно процедурите по ЗУТ. 

 В ОУП на Община Бяла да се посочат съответните концентрации на вредни 
вещества във въздуха за всяко населено място от общината. 

 Да се оцени въздействието  на  фактора „шум“от различните промишлени 
дейности и транпортната инфраструктура за всяко населено  място в общината. 

 Да се предвидят мероприятия за постигане на допустимите норми по 
Наредба 6. 

 Да се оцени в ДЕО  въздействието на различните по вид мероприятия върху 
СОЗ/вкл. и агрохимични/, с оглед недопускане влошаване  качествата на питейните 
води. 

Дава положително становище относно разработеното задание за обхвата и 
съдържанието на доклада за екологична оценка на ОУП на Община Бяла. 

 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО 
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3 Басейнова дирекция Дунавски район – 
гр. Плевен 

Изх.№ 1619/ 24.02.2017 г 

 Реализацията на инвестиционни проекти и намерения,които предвиждат 
ползване и/или водовземане от повърхностни и подцемни води,произтичащи от от ОУП 
на Ощина Бяла ще бъдат съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и 
плануваните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ,както и спрямо 
целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за 
съответния период на действие. 

 При осъществяване на инвестиционни проекти ,произтичащи от ОУП на Община 
Бяла и които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРН да се прилагат мерки 
,съгласно Становище по Екологична оценка №1-1/2016г.на проекта на ПУРН-Приложение 
№16 и Приложение №17 към ПУРН 2016-2021 г. В ДРБУ. 

 Реализацията на инвестиционни проекти и намерения,които предвижда 
ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни води,произтичащи от ОУП на 
Община Бяла да се спазват забраните и ограниченията в Закона за водите и нормативни 
актове към него.например:Наредба №3 от 16 октомври 2000г. За условията и реда за 
проучване ,проектиране,утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за 
минерални води,използвани за лечбни,профилактични,питейни и хигиенни 
нужди;Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване,ползване и опазване на подземните 
води;Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване;Наредба №1 от 11 април 2011г. За мониторинг на 
водите;Наредба за ползването на повърхностни води и др. 

 В ДЕО да се коригират/допълнят следните текстове,съгласно по-горе 
представената информация,например:  

-„Язовирите и езерата на територията на Община Бяла са общо 10 бр.,като от тях 
няма самостоятелни водни тела“/стр.13 от заданието/ 

-„За оценка на и анализ на съществуващото състояние на водите за района на 
Община Бяла,в ДЕО ще се ползва:.............публични данни-карти,доклади от сайта 
на Басйнова Дирекция Дунавски район“/стр.16 от заданието/ 

-„За оценка на анализ на съществуващото състояние на ландшафта за района 
на Община Бяла,в ДЕО ще се ползва:......./стр.22 от заданието/ 

 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО 
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4 Енерго про Варна ЕООД 

Отговор изх № EPR 289#1 

/14.02.2017 г. 

Приемат заданието и не поставят допълнителни изискавания към ДЕО на Общия 
устройствен план на Община Бяла. 

 

- 

5 Регионален исторически музей – Русе 

Изх. № 43/22.02.2017 г. 

Не са поставени изисквания по отношение част културно и историческо наследство 
на ДЕО. 

 

6 Регионална дирекция по горите – Русе 

Изх.№ ГФ 31/17.03.2017г. 

 При евентуално планиране промени в площите на горските територии(Г 
Т),стриктно да се съблюдава разпоредбата на чл.3 от ЗГ,а именно:“Не се допуска 
намаляване на съществуващата лесисност:1. На територията на Република 
България;2.на територията на общини,в които  лесистността е под 10 на сто.“ 

 Да се предвиди необходимостта от създаване на нови или разширяване 
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии за сметка на горските 
територии,което е свързано с възможности  за реализиране на бъдещи 
съоръжения,обекти за отдих и рекреация и др.Счита се за необходимо,всички проектни 
предложения,които ще се засегнат горски територии,да бъдат съобразени с 
разпоредбите на Закона за горите,с утвърдените Горскостопански план и 
Ловностопански план и изразените становища мна“СЦДП“ДП-гр.Габрово и ТП 
ДГС“Бяла“- за държавните гори и горски територии,с утвърдения Горскостопански план 
за горите и горските територии на Община Бяла и с утвърдените горскостопански 
програми за горите и горските територии на частните собственици. 

 В случай,че са предвидени зони за защита от урбанизация,то те се 
отразяват в общите и подробните устройствени планове на основание разпоредбата на 
чл.12,ал.10 от ЗГ. 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО 

7 Северноцентрално държавно 
предприятие – ДП Габрово 

Изх. № 887/11.04.2017 г 

Предвид факта, че ОУП на община Бяла засяга държавни горски територии, 
управлявани от СЦДП – Габрово, в частност териториални поделения ДГС – Бяла и ДЛС 
Дунав/в ловнос-стопанско отношение/, изразяваме следното становище: 

 Държавните горски територии ,които ще бъдат засегнати при разработването 
на ОУП са в обхвата ба лесопарк“Беленска гора“,като  е планувана зона за 
рекрационни дейности Оз1 „Лесопарк или горски парк“/стр.5 от Заданието/ 

В Заданието за обхват на доклад за екологична оценка на ОУП на община 
Бяла,след като бъде уточнен точния онхват на плануваната в ОУП зона на 

Изискванията са взети 
под внимание при 

разработване на ДЕО 
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лесопарка „Оз1“-„Беленска гора“,да бъде включено следното 
условие:“Предвижда се стопанисването на горски масив“Беленска гора“,като 
държавен ловностопански район-ловен комплекс,с приоритетна функция-
развитие на ловния туризъм,с изключение на зоната на лесопарка“Оз1“,която 
изпълнява и рекреационни функции“ 

8 Население на кметство гр. Бяла 

обява на информацион-ното табло на 
Община Бяла  на 31.01.2017 г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

9 Население на кметство с. Полско 
Косово 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Полско Косово на 31.01.2017г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

10 Население на кметство с. Босилковци 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Босилковци на 31.01.2017 г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

11 Население на кметство с. Пейчиново 
обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Пейчиново на 31.01.2017 г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

12 Население на кметство с. Пет 
Кладенци 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Пет Кладенци на 31.01.2017 г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

13 Население на кметство с. Лом 
Черковна 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Лом Черковна  на 31.01.2017 

г. 

 

- Не са изразени становища 

- 

14 Население на кметство с. Ботров - Не са изразени становища  
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обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Ботров  на 31.01.2017 г. 

15 Население на кметство с. Копривец 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Копривец  на 31.01.2017 г. 

- Не са изразени становища - 

16 Население на кметство с. Бистренци 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Бистренци  на 31.01.2017 г. 

- Не са изразени становища - 

17 Население на кметство с. Стърмен 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Стърмен  на 31.01.2017 г. 

- Не са изразени становища - 

18 Население на кметство с. Дряновец 

обява на информацион-ното табло на 
кметство с. Дряновец  на 31.01.2017 г. 

- Не са изразени становища - 

19 Водоснабдяване и канализация ООД – 
Русе 

Обратна разписка от 06.02.2017 г. 

- Не е изразено становище 

 

- 

20 Национален институт за недвижимо 
културно наследство  

Обратна разписка от 07.02.2017г. 

- Не изразява становище. 

 

- 

21 Напоителни системи ЕАД 

Клон Долен Дунав 

Изх.№105/07.02.2014 г. 

Предоставят карта на общината и спрвка за хидромелиоративната 
инфраструктура.Не представят изисквания към ДЕО. 

Информацията е взета 
предвид при 

разработване на ДЕО 

22 Държавно горско стопанство – Бяла 

Обратна разписка от 07.02.2017 г. 

Не е изразено становище - 

23 Областно пътно управление – Русе Не е изразено становище - 
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Обратна разписка от 06.04.2017 г. 

24 Областна Дирекция на МВР 

Обратна разписка от 07.02.2017 г. 

Не е изразено становище - 

25 Обласна Дирекция“Земеделие“ 

Обратна разписка от 06.02.2017г..  

Не е изразено становище 

 

- 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на извършената екологичната оценка на предложения Предварителен проект за Общ 
устройствен план на община Бяла, констатациите на независимите експерти са, че: 

 

Реализацията на Общия устройствен план на община Бяла, ще окаже трайно във времето, 
основно положително въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на 
населението. Планът създава условия за постепенно подобряване на състоянието на средата и 
на качеството на живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на територията 
на общината и землището й, при изпълнение на предложените мерките за минимизиране на 
отрицателните въздействия върху компоненти на околната среда. 

 

На основание гореизложеното, предлагаме на УВАЖАЕМИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ към 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ  да съгласува предложения 
предварителен проект за общ устройствен план на Община Бяла,  при реализиране на мерките, 
посочени в Раздел 7 и 8 на настоящия ДЕО. 

 

 

12. СПИСЪК С ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО, В КОЙТО ВСЕКИ 
УДОСТОВЕРЯВА С ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС РАЗРАБОТЕНИТЕ ОТ НЕГО РАЗДЕЛИ НА ДОКЛАДА 

Настоящият Доклад за екологична оценка е разработен от екип независими експерти и 
ръководител в състав: 

 Инж. Надежда Мурджева – ръководител екип. Елементи на оценка: води, почви, земни 
недра, шум, КИН; 

 Инж. Антоанета Стефанова – независим експерт. Елементи на оценка: атмосферен 
въздух и отпадъци; 

 Ландш. арх. Саша Рулинска – независим експерт. Елементи на оценка: биологично 
разнообразие, защитени природни обекти, ландшафт; 

 Д-р Ивелин Илиев – независим експерт. Елементи на оценка: население и човешко 
здраве. 

 

В Приложение 1 е представен Списък с подписите на независимите експерти срещу 
разработените от тях раздели на ДЕО, а в Приложение 2 – дипломи и  декларации по чл. 16, 
ал. 1. 

 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ: Карти, планове, примерни схеми на инфраструктурата, брошури, технически 
оферти и други, в т.ч. и Нетехническо резюме. 

 

Списък на приложенията към ДЕО: 

1. Списък на независимите експерти с подписи срещу разработените раздели от ДЕО;  

2. Декларации по чл. 16, ал. 1 и Дипломи за завършено висше образование на експертите, 
разработили ДЕО; 



3. Писмо, изх. N АО-2733/10.06.2014 г. на РИОСВ – Русе, с което е изискана задължителна 
екологична оценка; 

4. Становище на РИОСВ – Русе, изх. N AO-2733/21.02.2017 г. – по представеното задание за обхват 
и схема за консултации;  

5. Задание за обхват на ДЕО и схема за провеждане на консултации по реда на чл. 19, 19-а и чл. 
20 от Наредбата за ЕО; 

6. Достъп до разработено Задание за обхват на ДЕО на сайта но община Бяла, обява от 
31.01.2017 г. 

7. Обяви до населението на град Бяла, село Бистренци, Босилковци, Ботров, Дряновец, 
Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово и Стърмен  – 11 броя; 

8. Становище на специализирания компетентен орган РЗИ – Русе относно заданието за обхват 
на ДЕО изх. № 679/17.02.2017 г. 

9. Становище на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район, изх. № 
1619/24.02.2017 г. 

10. Становище на  СЦДП ДП Габрово, изх. № 887/11.04.2017 г.; 

11. Становище на РДГ – Русе, изх. № ГФ-31/17.03.2017 г. ; 

12.  Становище на РИМ – Русе, изх. № 73/22.02.2017 г.; 

13. Становище на Напоителни системи, клон Долен Дунав, изх. № 105/07.02.2017 г. 

14. Пимо до ДГС „Бяла“ и обратна разписка от 07.02.2017 г.; 

15. Писмо до „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и обртна разписка от 06.02.2017 г. 

16. АПИ, Областно пътно управление – Русе и обратна разписка от 06.02.2017 г.; 

17. Писмо до НИНКН и обратна разписка от 07.02.2017 г. 

18. Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, обратна разписка от 06.02.2017 г.; 

19.  РСПБЗН – Бяла, обратна разписка от 07.02.2017 г.; 

20. Становище на „Енерго про Варна“ ЕАД, изх. № EPR 289-1/14.02.2017 г. 

21. Доклад за оценка степента на въздействие на ОУПО върху предмета и целите на защитените 
зони и становище на РИОСВ-Русе за оценка на качеството му, изх. № АО-2733/28.04.2017 г. – 
положителна. 

22. Нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка. 
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