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На основание чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(НУРИЕОПП), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 
36, ал. 10 и 11 от 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 (Наредба за ОС) и проведен Експертет екологичен съвет към 
РИОСВ Бургас на 29.05.2020 г.

Характеристика на плана:
Предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Карнобат, предмет 

на екологичната оценка, е разработен на основание чл, 105 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) за определяне на преобладаващото предназначение и начина на устройство 
на отделните структурни части на териториите в обхвата на община Карнобат.

Проекта на ОУП на община Карнобат покрива територия, включена в 
административните граници на община Карнобат и обхваща територията на общо 31 населени 
места, от които един град и 30 села, както следва: с. Аспарухово, с. Венец, с. Глумче, с. 
Деветак, с. Деветинци, с. Детелина, с. Драганци, с. Драгово, с. Добриново, с. Екзарх 
Антимово, с. Железник, е. Житосвят, с. Зимен, с. Искра, с, Кликач, с. Козаре, с. Крумово, с. 
Градище, с. Крушово, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Огнен, с. Раклица, с. Сан Стефано, с. 
Сигмен, с. Смолник, с. Соколово, с. Сърнево, с. Хаджиите, с. Церковски, с. Черково, 
включително и техните землища. Административен, индустриален и културен център е град 
Карнобат.

Рамковата цел на ОУП на Община Карнобат е да предложи адекватен и съвременен 
пространствен модел за развитие на общината, както и да формулира подходяща политика и 
нормативни рамки за неговата реализация, да създаде основа за балансирано и устойчиво 
развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извънурбанизираните територии.

В обхвата на рамковата цел се формулират следните подцели:
• Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, национално 

и над национално ниво.
• Оптимизиране на функционалната структура на общината спрямо съвременните 

социално-икономически и демографски процеси.
• Оптимизиране на начините на земеползване в съставните землища на общината.

СЪГЛАСУВАМ:

Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Карнобат

Възложител: Община Карнобат
ул. „България“ № 12, гр, Карнобат

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
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• Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на различните 
подсистеми-функционални и интегриращи и взаимодействието между тях.

• Изявяване на пространствения потенциал и екологичните рамки за устойчиво 
развитие на територията,

• Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на общинската 
територия.

поради следните мотиви:
1. Разработването на проекта на ОУП на община Карнобат е съобразено със заложените 

приоритети и стратегически цели в рамките на други планове и програми на национално и 
регионално ниво. Общата йерархия на планиране на ОУП на общината е във връзка с: 
Национална стратегия за регионално развитие на Република България в периода 2012- 
2022г,; Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г.; 
Национална жилищна стратегия на Република България; Национална програма за действие 
за устойчиво развитие на земите и борба с опустиняването в Република България 
/актуализация за програмен период 2014-2020г,/; Национална стратегия за управление и 
развитие на водния сектор до 2037г.; Стратегия за развитие и управление на 
водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023г.; Национална 
програма за развитие на „България 2020“; Национална стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие; Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г.; 
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2010- 
2020г.; регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014- 
2020г.; План за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Източнобеломорски район за 
2016-2021г.; План за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Черноморски район за 
басейново управление 2016-2021г.

2. Предварителният проект на ОУП на община Карнобат съобразява и не противоречи на 
европейските и национални стратегически, програмни и планови документи, поставящи 
цели за опазване на околната среда.

3. Концепцията на ОУП е изградена в съответствие с принципите на устойчиво развитие, 
реализъм, приемственост, солидарност и партньорство, като е насочена към икономическо 
и социално развитие на общината с интегриране на аспектите и плановете за развитие при 
минимализиране на отрицателното въздействие върху околната среда, в т. ч. опазване и 
поставяне под защита на ценните природни, ландшафтни и културно-исторически 
компоненти, при следните основополагащи характеристики:

3.1. Приоритетно развитие на елементите на техническата инфраструктура с 
непосредствено значение за екологичните условия-водоснабдяване, канализация и третиране 
на отпадъчните води.

В Регионален генерален план са предвидени дейности за подобряване на водопроводната 
мрежа и водоснабдяването на територията на община Карнобат, с краткосрочна 
инвестиционна програма 2014-2020г. за с. Деветак, с. Крумово градище и град Карнобат. 
Средносрочната инвестиционна програма за 2021-2027г. обхваща е. Екзарх Антимово, с. 
Смолник, с. Драгово, с. Искра и е. Невестино. Дългосрочната инвестиционна програма за 
2028-2038г. е широкоспектърна в отношение на голям брой населени места на територията на 
община Карнобат.

В Генерален план са предвидени мерки за подобряване на канализационната мрежа на 
територията на община Карнобат, с краткосрочна инвестиционна програма 2014-2020г. за град 
Карнобат-изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на 
улична канализационна мрежа в града, изграждане на ВиК инфраструктура за южна 
промишлена зона. В средносрочна инвестиционна програма 2021-2027г. за с. Кликач и с. 
Екзарх Антимово-изграждане на канализация и ЛПСОВ.

3.2. Приоритетно повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и 
модернизация на съществуващата пътна и железопътна мрежа.
4. Прилагането на ОУП на община Карнобат ще доведе до подобряване на екологичната 

обстановкя чпет
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• Извършване на мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата;
• Развитие на водоснабдителната и канализационна система на територията на общината;
• Развитие на системата за пречистване на отпадъчни води;
• Развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците;
• Развитие на системата за управление на риска от бедствия и аварии;

5. В териториалния обхват на Община Карнобат попада една защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и 4 защитени зони от Икологичната мрежа 
Натура 2000.

5.1. Защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии с 
категория защитена местност /ЗМ/ и наименование „Находище на Урумово лале в м. 
Лаликото“ в землището на с. Венец. В ОУП на община Карнобат защитената територия е 
отразена съгласно заповедта за обявяването й, а предвижданията на ОУП не противоречат на 
режимите въведени със заповедта за обявяването й. ОУП не предвижда устройствена намеса в 
защитената местност, а земите й в съседство с нея запазват предназначението си.

5.2. Защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000 на територията на община 
Карнобат са:

- защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 
21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г. (ДВ, бр. 96/2010г.);

- защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №661/2007 г. (ДВ, бр. 
85/2007 г.);

- защитена зона BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.);

- защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване дивите птици, обявена 
със Заповед №РД-550 05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
83/2008г.);

Към датата на разглеждане на ОУП защитени зони: BG0000196 „Река Мочурица”, 
BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине”, BG0000205 „Стралджа” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна нямат обнародвани заповеди за обявяване, 
респективно нямат конкретен забранителен режим и не са разработени планове за управление.

Защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици няма 
разработен план за управление. Предвижданията в границите на BG0002028 „Комплекс 
Стралджа” са допустими и не са в противоречие със забранителния режим, определен със 
заповедта за обявяването й.

5.2.1. Въздействието на предвижданията на ОУП върху защитените зони и техните 
предмет и цели на опазване се оценява като незначително предвид следното:

5.2.1.1 Предвижданията в ОУП на община Карнобат няма вероятност да окажат 
въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на защитените, тъй като:

5.2.1.2 Не се предвиждат териториално-устройствени зони в границите на защитена 
зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.

5.2.1.3 Реализацията на ОУП на община Карнобат ще засегне: - 17,53ха или 0,2% от 
територията на 33 BG0000196 „Река Мочурица”; - 11,58ха или 1,31% от територията на 33 
BG0000205 „Стралджа”; - 4,27ха или 0,15% от площта на 33 BG0002028 „Комплекс 
Стралджа”.

- в 33 BG0002028 „Комплекс Стралджа” и 33 BG0000205 „Стралджа”- 
местоположението на планираните устройствени зони е в периферията на защитените зони, 
във вече урбанизирани или частично застроени територии. Териториите за производствени 
дейности са разположени около транспортно-комуникационни артерии (републиканските 
пътища) и земеделски, антропогенно повлияни терени. Не се засягат пряко природни 
местообитания.
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- в 33 BG0000196 „Река Мочурица” - Картиралите природни местообитания, които се 
засягат от предвижданията на ОУП са:

J  6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Засягането на местообитанието е 
разпределено по следния начин:

• 0,07 ха попадат в територията за водостопански, хидромелиоративни
съоръжения в землището на с. Церковски. На територията, в момента има съществуваща 
помпена станция. Не се очаква устройствеиата зона да окаже отрицателно въздействие върху 
природното местообитание.

^  6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс. Засягането на местообитанието е разпределено по следния начин:

• 0,51 ха попадат в територията за водостопански, хидромелиоративни
съоръжения в землището на с. Искра. На територията, в момента има съществуваща помпена 
станция.

^  1340 * Континентални солени ливади. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

• 0,62 ха попадат в територията за водостопански, хидромелиоративни
съоръжения в землището на с. Искра. На територията, в момента има съществуваща помпена 
станция.

5.2,1.4. В границите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на 
дивите птици - При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно 
въздействие в ниска степен (оценка от 1 до 2) за 20 вида птици, предмет на опазване в 
защитената зона. При два вида оценката е 2 - Дейността може да предизвика временни 
отрицателни въздействия. Това са: Градинска овесарка (Emberiza hortulana) и Червеногърба 
сврачка (Lanius collurio). Планът може да предизвика временни отрицателни въздействия от 
нарушаване на трофични и гнездови местообитания за тези видове, както и много слабо 
въздействие върху останалите видове.

5.3. С предвижданията на ОУП не се засягат пряко реки, езера, язовири, блата, канали, 
реки и др., поради което нями ли се наруши биагоприятното природозащитно състояние на 
хидробионтните видове безгръбначни, върху риби, земноводни, птици и някой бозайници, 
придържащи се към водна среда.

5.4. В плана няма предвиждания за горски територии и не се очакват въздействия върху 
видовете: обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко (Morimus funereus), бръмбар рогач 
(Lucanus cervus), алпийска розалия (Rosalia alpina) и др., както и върху дивите птици, 
използващи горските местообитания

5.5. Очакваното въздействието на предвижданията на ОУП върху биоразнообразието 
извън защитените зони от мрежата Натура 2000 се оценява като незначително предвид 
следното:

5.5.1. не се засягат находища на лечебни растения, поставени под специален режим на 
опазване и ползване или на такива със стопанско значение.

5.5.2. прилагането на ОУП няма да засегне или промени местообитания на защитени 
животински видове или такива със специален природозащитен статус. Очакваните 
въздействия от прилагането на плана върху фауната могат да бъдат определени като 
незначителни, периодични и е дългосрочен характер в границите на действие на ОУП и 
обратими в случаите на рекултивация на терени.

5.5.3. не се очакват съществени промени в орнитофауната в района на планираната 
територия. Реализирането на плана ще предизвика незначителни въздействия по отношение на 
широко разпространени птици, местообитанията на които не подлежат на опазване от ЗБР.

5.5.4. запазва се територията, заета от водни течения и водни площи, както и горските
територии, увеличават се зелените площи за широко обществено ползване в урбанизираните 
територии, с което се подпомага социално-икономическото развитие и се осигуряват основни 
функции на отдиха, еколого-хигиенни и други специфични функции. Създава се архитектурно 
художествения силует на урбанизираната среда и ср --------------  —
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възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция. Очаква се цялостното 
развитие на зелената система да благоприятства развитието на популациите на местната 
автохтонна флора и фауна.

6. След положителна оценка на качеството му, ДОСВ е представен за обществен достъп 
по смисъла на чл. 25 от Наредбата за ОС. В законоустановения срок не са постъпили писмени 
мотивирани становища и писма от заинтересовани лица. В тази връзка, не са налични 
обстоятелства по чл. 23, ал. 6 от Наредбата за ЕО, поради което хипотезата на чл. 36, ал. 9 от 
Наредбата за ОС е неприложима.

7. Резултатите от анализа и оценката на въздействието върху околната среда и 
човешкото здраве показват, че:

7.1. Въздействието върху водите ще бъде положително. Очаква се да се осигури 
нормално водоснабдяване с питейна вода на всички зони в общината. Реконструкцията на 
канализационната мрежа ще ликвидира риска от инфилтрации и замърсяване на подземни 
води.

7.2. Направен е анализ на предвидените в плана за управление на речните басейни 
(ПУРБ) и плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. мерки за 
постигане на поставените екологични цели и за целите на намаляване негативното 
въздействие върху водите. Представена е изчерпателна информация относно зоните за защита 
на водите на територията на Общината.

7.3. В ОУП са оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, 
произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни 
водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда. Включена е 
информация за всички зони за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите.

8. Комплексът от действия, чието предприемане се осигурява с ОУП ще доведат до 
подобряване на състоянието на земите, разположени в землището на общината.

9. Очаква се чрез прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъци да се 
намали влиянието им върху околната среда и човешкото здраве. Въвеждането на интегрирана 
система за управление на отпадъците ще допринесе за постигане на поставените в плана 
екологични и пространствени цели, като опазване на територията от замърсяване.

10. Въздействието върху ландшафта е положително, при реализация на 
предвижданията на ОУП.

11. Направеният анализ на основните източници на емисии в атмосферния въздух на 
територията на община Карнобат, в това число битовото отопление, транспорт и 
промишленост показва, че вероятността от наднормено замърсяване със серни оксиди, азотни 
оксиди, въглероден оксид и други газообразни замърсители е незначителна.

11.1. Предвидените в ОУП мерки, които ще окажат положително въздействие върху 
опазване чистотата на атмосферния въздух са свързани предимно е ландшафтно 
възстановяване и рекултивация на средата въз основа на подробни ланшафтноустройствени 
планове и техникоустройствени проекти и реконструкция и модернизация на съществуващата 
инфраструктура, което ще доведе до подобряване състоянието на качеството на атмосферния 
въздух и намаляване на вредното въздействие върху населението и компонентите на околната 
среда.

11.2. Прилагането на плана благоприятства за намаляване на шума в околната среда и 
вредното въздействие върху населението и компонентите на околната среда.

11.3. С прилагането на плана не се очаква негативно въздействие върху обекти на 
културно-историческото наследство.

12. От представения баланс на територията и схематичен материал е видно 
подобряването на всички устройствени показатели по ОУП, в сравнение с досегашните, което 
пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, характеризиращи 
общественото здраве. Очертани са тенденциите към значително подобряване на условията в 
различните сфери в общината -  обитаване, обществено обслужване, производство, отдих и 
рекреация.
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13. Вьз основа на направените в доклада по ЕО прогнози и оценки на възможните 
значителни въздействия върху околната среда са препоръчани мерки за намаляване, 
предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от прилагането на плана върху околната среда и човешкото здраве.

14. В ОУП е анализирана и оценена „нулевата“ алтернатива (отказ от реализирането на 
плана). Заключенията се, че липсата на ОУП ще доведе до влошаване на състоянието на 
компонентите на околната среда. Предвижданията на ОУП гарантират дългосрочно устойчиво 
устройствено развитие на териториите, съобразено с проблемите и потенциалите на 
територията и потребностите на населението.

15. В резултат на проведените срещи за обществено обсъждане, както и по време на 
обществения достъп до докладите за ЕО и ОСВ, не са постъпили писмени становища от 
заинтересовани лица или становища, в които е предоставена нова информация, различна от 
представената в доклада за ОСВ. Получените становища, бележки и предложения в резултат 
на консултациите са отразени по подходящ начин в документацията по ЕО.

и при следните мерки и условия:

I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на ОУП 
на Община Карнобат

A. Общи
1. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква 

провеждане на процедура по ОВОС/ЕО /по реда на Глава шеста от ЗООС/ и оценка на 
степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони /по реда на ЗБР/, 
да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за 
съгласуване от компетентния орган по околната среда и води и при съобразяване с 
препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.

Б. В окончателния вариант на проекта за ОУП Община Карнобат да бъдат съобразени 
следните мерки и условия:
1. В ОУП да бъдат отразени одобрени ПИ с идентификатори 65351.14.74 в землището на с. 
Сан Стефано, ПИ 62027.90.25 в землището на с. Раклица, ПИ 51202.10.67 в землището на с. 
Невестино, ПИ 30853.5.218 и 30853.2.268 в землището на с. Зимен, ПИ 36525.149.417 в 
землището на град Карнобат, ПИ 20417.27.217 в землището на с. Деветак, ПИ 40021.89.262, 
40021.151.1, 40021.151.3 и 40021.151.4 в землището на с. Крумово градище и ПИ 78416.28.210 
в землището на с. Церковски, предвидени за загробване на животни по реда и условията на 
Наредба №22/10.02.2006г./съгласно Становище с изх. №  ПУ-01-666 от 06.02.2020г. на БД  
„ Източнобеломорски район 7.
2. Върху картния материал да бъдат нанесени размерите на безопасните зони за хора на 
всички кариери /съгласно Становище с изх. № 10-118-1/04.10.2019г. на РЗИ-Бургас/.
3. В „Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Карнобат“ в Окончателния проект 
на ОУП да бъде въведен индивидуален ограничителен режим в имот с №32809,0.430 по КККР, 
в землището на с. Искра, предвиден за територия за водостопански, хидромелиоративни 
съоръжения, с който да се забрани ново застрояване и промяна на съществуващия 
хидрологичен режим. Цел на предложената мярка е намаляване на отрицателното въздействие 
върху природни местообитания 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и 
в планинския до алпийския пояс и 1340 * Континентални солени ливади.

B. При прилагането на ОУП на Община Карнобат да се изпълняват следните мерки и 
условия, които да бъдат включени и в Правилата и нормативите за прилагане на ОУП:
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1. Проектирането и строителството на нови обекти и съоръжения да бъдат съобразени с 
предвидените забрани и ограничения в Закона за водите /съгласно Становище с изх. №  05-10- 
70 от 05.02.2020г. на БД „ Черноморски район “/.
3. При уточняването на терени за пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/ за с. 
Кликач и с. Екзарх Антимово да се спазват изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 
201 Зг. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи /съгласно 
Становище с изх. № 10-118-1/04.10.2019г. на РЗИ-Бургас/.
3. Да се спазват безопасните разстояния за хора, посочени около обектите за добив на 
подземни богатства /кариери/ на територията на Община Карнобат, съгласно Правилник по 
безопасността на труда при взривни работи, Заповед № 294 от 28.12,1996г., като не се допуска 
промяна предназначението и строителство в попадащите в тях имоти /съгласно Становище с 
изх. №  10-118-1/04.10.2019г. на РЗИ-Бургас/.
4. При извършване на разрушаване, реконструкция, модернизация или ремонт на стари сгради 
и съоръжения, да се извършват предварителни огледи от специалист, с цел прилагане на чл. 39 
от ЗБР по отношение на животни припознаващи старите сгради за свои естествени убежище 
(птици, прилепи и др.), като дейностите по разрушаване, реконструкция, модернизация или 
ремонт се извършват извън периода на размножаването им.
5. При озеленяване на междуселищни пътища да се използват местни растителни видове, като 
се подбират предимно устойчиви горскодървесни видове, съобразени с условията на 
месторастене.
6. При реконструкция на съществуващи и изграждане на нови линейни обекти на 
транспортната инфраструктура да се осигурят необходимите прокари на диви животни, 
съобразени с пътищата на миграцията им.
7. Инвестиционни проекти в границите на защитените зони да се одобряват само тогава,
когато в частта „Озеленяване“, е предвидено да се използват местни за района растителни 
видове, без участие на инвазивни /източник ИАОС
http://eea.govemment.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna- 
ekologichna-mrezha-1 /.
8. Смекчаваща мерка относно 33 BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите 
птици:
- началото на строителните дейности в УЗ Пп_1 (имот с №10625.127.8) в землището на с. 
Венец, попадащ в границите на защитената зона за опазване на дивите птици, да започнат 
извън размножителния сезон на птиците от 15.04. до 30.06, с цел намаляване на степента на 
въздействие върху гнездящите видове птици, предимно върху Градинска овесарка (Emberiza 
hortulana) и Червеногьрба сврачка (Lanius collurio).

II. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на Община Карнобат:
1. Община Карнобат да изготвя годишен доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на ОУП, включително за изпълнението на мерките за предотвратяване, 
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВ -  Бургас не по-късно 
от 1 юли на всяка следваща година.

2. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда да се 
включи в ежегодните доклади за изпълнение на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за 
устройство на територията.

3. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на 
ОУП на Община Карнобат да се извършват въз основа на следните мерки и индикатори:

http://eea.govemment.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1
http://eea.govemment.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1
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съответния акт.
Д а се спазват безопасните 
разстояния за хора, 
посочени около обектите за 
добив на подземни 
богатства (кариери) на 
територията на О бщ ина 
Карнобат, съгласно 
правилник по безопасността 
на труда при взривни 
работи, Заповед №  
294 /28 .12 .1996г., като не се 
допуска промяна 
предназначението и 
строителство в попадащ ите 
в тях имоти.

П остоянно
При

реализация на 
плана

Брой установени нарушения 
и засегната територия

РИОСВ Бургас

Спазване и изпълнение на 
общ инската програма за 
управление на отпадъците 
2015-2020 г. и последващ ите 
такива, разработени в 
съответствие с Н ационалния 
план за управление на 
отпадъците.

П остоянен Брой изпълнени дейности О бщ ина Карнобат

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

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и 
не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 
нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, 
съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна 
среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС становището губи правно действие, 
ако в срок 5 години от влизането му в сила, планът не е одобрен.

Заинтересуваните лица може да обжалват становището по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУР


