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1.

Същност на схемата за провеждане на консултации по ЕО

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн.
ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.), през различните фази на
подготовка на проекта на ОУП и екологичната оценка, Община Белослав ще проведе консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от
плана по схема, която е изготвена като отделен документ и се предоставя за консултации заедно със
Заданието за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка (Доклада за ЕО).
ОУП на Община Белослав се изготвя въз основа на Задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за
изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, приет с Решение № 141 от
15.06.2016 г. на Общински съвет – Белослав.
Въз основа на представеното в РИОСВ-Варна „Задание за изработване на Общ устройствен
план на Община Белослав” с писмо изх. № 08-01-5108(1)/29.08.2014 г. компетентния орган уведомява
Възложителя, че ОУП на Община Белослав попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, както и в
обхвата на т. 11.1. на Приложение № 1 към Наредбата за ЕО и подлежи на задължителна ЕО, тъй като
с проекта за ОУП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по
Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. Съгласно изискванията на чл. 36, ал. 3 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, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007
г. (Наредбата за ОС) е извършена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, при
което е установено, че проектът на ОУПО има вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в ЗЗ ВG0002046 „Ятата” , ЗЗ ВG0000191 „Варненско-Белославско езеро” и ЗЗ ВG0000622
„Варненско-Белославски комплекс”.

2.

Схема за провеждане на консултации по ЕО

Разработването на Доклада за ЕО за „Общ устройствен план на Община Белослав” и
консултациите ще се осъществят на следните етапи:
І-ви етап: Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на ЕО с компетентните
органи по околна среда и други специализирани ведомства (съгласно чл. 19а от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми).
Заданието за определяне обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО ще бъде внесен за
становища, препоръки и мнения до следните компетентни органи и специализирани ведомства:
1.

РИОСВ-Варна;

2.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна;

3.

Регионална здравна инспекция – Варна;

4.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Варна;

5.

Областна Дирекция „Земеделие” Варна;

6.

Областна администрация – Варна;

7.

Национален институт за недвижимо културно наследство;

8.

Археологически музей-Варна;

9.

“ Водоснабдяване и канализация ” ООД - Варна;

10.

Областно пътно управление – Варна;

11.

„Геозащита“ – Варна;
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12.
Консултации със засегнатата общественост – публикуване на Заданието за обхват и
съдържание на доклад за ЕО в сайта на Община Белослав (http://www.beloslav.org);
13.

Кметовете на всички населени места в Община Белослав.
Срокът за изразяване на становища ще бъде не по-кратък от 30 дни.

Получените в резултат на консултациите становища, мнения и препоръки ще бъдат разгледани
и подробно коментирани от Възложителя на плана, проектантите на плана и екипът експерти,
разработващ ЕО към плана. Всяко становище ще бъде подробно описано в Доклада за ЕО, като ще се
посочи и начинът по който е отразено в оценката, както и мотивите за приемането/неприемането му.
ІІ-ри етап: Провеждане на консултации по изготвения Доклад за ЕО (съгласно чл. 20 от Наредбата
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми). След изготвяне на
Доклада за ЕО е предвидено провеждането на консултации по оценката, който ще включва:
1.
Публикуване
на
съобщение
в
интернет
страницата
(http://www.beloslav.org) за провеждане на консултации, което съдържа:

на

Възложителя

- информацията по чл. 8, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми), както и информация за одобряващите и прилагащите плана органи;
- място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана, Доклада за ЕО и
материалите към него;
- срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни;
- начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или други
електронни средства;
Доклада за ЕО и материалите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на
Община Белослав.
Изпращане на съобщение до останалите ведомства, изброени по-горе с информация за:
- мястото за публичен достъп до Доклада за ЕО и материалите към него;
- интернет страницата на която е публикуван Доклада за ЕО и материалите към него;
- начинът и срокът за изразяване на становища.
Получените становища отново ще бъдат подробно коментирани с Възложителя, планиращия
екип и екипа експерти, разработващ ЕО и съответно отразени в ЕО. Всяко становище ще бъде описано
подробно в Доклада за ЕО, заедно с начина на отразяване и мотивите за приемането/неприемането му.
ІІІ-ри етап: Провеждане на Обществено обсъждане на Доклад за ЕО (съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми). След
приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 е предвидено провеждането на обществено обсъждане,
което ще включва:
- определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане, както
и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за плана, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него;
- писмено уведомяване на компетентния орган – РИОСВ-Варна, както и органите, участвали в
консултациите;
- писмено уведомяване на кметовете на всички населени места в Община Белослав;
- писмено уведомяване на лицата, представили становище по време на консултациите;
Публикуване
на
(http://www.beloslav.org).
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Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат подробно коментирани с Възложителя,
планиращия екип и екипа експерти, разработващ ЕО. Ако е необходимо да бъдат разгледани и оценени
други алтернативи, мнения или предложения към плана, допълване на доклада за ЕО или
продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане.

Дата: ………………... г.

Възложител:.....................................
/подпис/
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