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Въведение

Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1,т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Писмо №4073 от 04.12.2015г. наРИОСВ-Плевен относно Обхват на екологична оценка.Предмет на оценка е Общ устройствен план на община Пордим. ЕО е разработена отколектив от независими експерти в състав:- инж.Евгения Андреевска-ръководител екип, атмосферен въздух, води,- Екатерина Коджебашева – методически подход и КИН;- ландшафтен арх. Юлиан Андреев – ландшафт, почви- Диана Иванова– почви, ландшафт;- Радостина Христова – отпадъци, опасни химични вещества, шум, вибрации;- Светлана Василева – повърхностни и подземни води, подземни недра;- Диана Илиева – здравен рискСъгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят:1. общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните иструктурните части - местоположението и границите на териториите за населени места иселищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите заприродозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територииза възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесенопредназначение;2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правилаи нормативи;3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура натериторията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и синфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът натяхното устройство;5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия инеобходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия иестетическо оформяне.Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите наЕкологичната оценка (ЕО) са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;



4 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особеноекологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние;
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия заоколна среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията вперспектива;
 да анализира силните  и слаби страни на определени функции и тенденции наразвитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможнонай-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колективна ЕО анализира и оценява ОУП на община Пордим на база методически подход, споредкойто ОУП представлява:
 по характер – проектен устройствен документ;
 по статус – документ, регламентиращ, устройствените действия вадминистративните граници на общината;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие напланираната територия в перспектива;
 по период на прилагане – далекоперспективен.При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени вРъководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT анализи,интервюта, обсъждания, консултации и др.), както и указанията и методиките наДиректива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върхуоколната средаИзточници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местнистратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистическиданни.

1. Описание на основните цели на плана, връзки с други планове и  програмиЦелите и задачите на ОУПО Пордим се определят от предназначението наустройствените планове да създават планова основа за дългосрочно, устойчивоустройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извънтях, обвързано със стратегически и устройствени документи от национално,регионално и местно ниво.Главна цел на ОУПO е да създаде пространствена планова основа за нейнотодългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите
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стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за общинаПордим природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията наизведената в Интегрирания план за обновяване на населените места на общинатавизия:
„Община Пордим да се превърне в съвременна община с устойчива и
развиваща се икономика, предлагаща привлекателна среда за живот и
трудова дейност на населението, съхранени местни традиции, историческо
и културно наследство.”
За постигане на целта на разработката, ОУПО Пордим трябва да решиследните основни задачи:

 да създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственоторазвитие на общината до 2030 г. и демографското й развитие;
 определяне на общата структура на територията;
 регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите попредходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специалнизакони;
 усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура
 обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура наобщината;
 обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определянеразположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурнимрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение
 идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидимиприродни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки иначини на устройство и защита
 регулиране на взаимодействието между устройството на територията наобщината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране надопустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с огледопазването им.
 осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности
 извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне напоследователност на реализирането им във времето.
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Предвижданията на ОУПО са в съответствие и с целите и задачите на Областнатастратегия за развитие на Област Плевен 2014-2020, а именно:
Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране натрадиционните икономически отрасли и увеличаване на секторнатаконкурентоспособност и заетост“ Постигане на икономически растеж, базиран намодернизирано селско стопанство, развита конкурентоспособна преработващапромишленост, при приложение на ефективни иновативни технологии и научниподходи, съответстващи на природните и социално-икономически условия.
Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитиена човешкия капитал“ Създаване на условия за подобряване на социалния статусза всички жители и социални групи, чрез намаляване на социалните иикономически различия и подобряване на качеството на живот, засилване наконтактите между граждани и институции, с цел да се постигне общоблагополучие и укрепване на човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачественикомунални услуги и подобрени условията на живот в урбанизирана среда“Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност наобластта като интегрална част от дунавското пространство.
Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство забъдещите поколения“ Опазване и подобряване на компонентите на околнатасреда, балансирано използване на културното наследство на територията наобластта – прекратяване на по-нататъшното влошаване и превантивна защита отвсички дейности, които могат да навредят на природните и историческитедадености.
2. Цели на опазването на околната среда от национално и международно значениеНа внимание в този раздел на ЕО се поставят 6-те национални стратегически цели,посочени в Национална стратегия за околна среда /2009-2018г/ и Националният план задействие:

■ намаляване и предотвратяване на последиците от изменение на климата и чистаенергия;
■ осигуряване на количество и с добро качество вода;
■ по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот;
■ насърчаване на устойчиво потребление и производство;
■ ограничаване и спиране загубата на биологично разнообразие;
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■ формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда исъдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качественаинформация и мониторинг за околната среда и изпълнение на ангажиментите наБългария за разрешаване на глобалните екологични проблеми.
3. Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица

Консултациите и общественото обсъждане на предвижданията на по ОУП и ЕО се
провеждат на база изискванията на чл.127, ал.1 във връзка с чл. 121, ал.1 от ЗУТ преди
внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.
Във връзка с изискванията на чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.19а от Наредбата за извършване на
екологична оценка, съгласуването на проекта за ОУПО със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 121, ал. 2.
За разработването на ЕО, от община Пордим ще бъдат са изпратени писма до всички
дружества, ведомства и организации за получаване на становища, относно
предвижданията на плана , а отговорите за взети предвид при изготвянето на ЕО на
ОУП.
Приложение: таблица с опис на проведената кореспонденция и копия на изпратените и
получени писма.
4. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без
прилагането на плана:
Анализът на компонентите на околната среда се извършва в последователност, базиранана чл.4 и чл.5 от ЗООС.По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти и фактори енеобходимо да се изведат съответните основни характеристики и се направи обобщениеотносно неговата роля и значение за предвижданията на ОУПО.По компонентният /по факторен/ анализ се извършва в следната последователност:4.1 Териториален обхват, местоположение, обща характеристика4.2 Климатични фактори и въздух4.3 Повърхностни води4.4 Земи и почви4.5 Земни недра и подземни води4.6 Ландшафт4.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони4.8 Отпадъци и опасни химични вещества4.9 Вредни физични фактори



8 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
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4.10 Недвижимо културно наследство4.11 Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут4.12 Материални активи
5. Синтезиране на резултатите от анализа на съществуващото състояние се
извършва в следните три направления:

5.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана;

Оценка на развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането
на плана

Аспекти Очаквано развитие на компонентите  без прилагане на
планаКлиматичнифактори Тенденция към задълбочаване на неблагоприятнихарактеристики поради липса на конкретни устройствениизисквания по отношение развитието на  зелените и горскиплощи, съхраняване на свободни пространства.Въздух Общото ниво на замърсяване на въздуха с фини праховичастици основно от транспортната дейност ще продължиПовърхностниводиЗемни недра иподземни води

По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен на територията на ОбщинаПордим няма изградена канализация към 2014г. Битовитеотпадъчни води ще продължат да се заустват в локалнифилтрационни кладенци, разположени в границите наимотите. Рядкост са изградени локални пречиствателнисъоръжения-септични ями.Ще продължи и директнотозаустване на непречистени води директно в реките  Шаварнаи Пордимска бара,притоци на р.Осъм.Земи и почви Ще продължи раздробяването на поземления фондПри условията на неконтролируемо и безпланово усвояванена земи, в т.ч. и земеделски, се очаква  пряко, дълготрайно инеобратимо по характер въздействие върху тези фактори наоколната среда;
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Ще намалява относителния дял на плодородните земи катоценен природен ресурс поради нерегламентираностроително усвояване и изхвърляне на битови и строителниотпадъциЛандшафт Тенденцията на “непрекъсната урбанизация” ще сезадълбочиБиоразнообразиеи защитенитеритории Опазването на  защитените територии и зони и отношениетокъм тях ще остане без конкретен устройствен регламентОпасни вещества иотпадъци Ще продължи експлоатацията на депа, неотговарящи наизискванията за здравна защита на селищната средаСъздават се възможности за разполагане на съоръжения затретиране на отпадъци на площадки, неотговарящи нанормативните изискванияВредни физичнифактори Развитие на транспортната структура без прилагане напространствени вариантни решения и шумозащитнимероприятия
5.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана; Характеристика
на взаимовръзките на аспектите, изложени от 4.2 до 4.10.Най-общо казано, ще се задълбочат диспропорциите в развитието между отдел-ните части на територията, ще продължи унищожаването на част от природнитересурси , а друга част ще остане неоползотворена.В горските паркове и останалите рекреационни ресурси (територии) ще сепроявят неизбежни деградационни процеси при отсъствието на оценка запоемните им възможности, респ. на съответни норми за допустимото имнатоварване в тях. Ще продължи непълноценното реализиране на рекреационнияпотенциал на множеството водни течения и изкуствени водоеми.Трудно ще се проведе линия на групово изграждане на пречиствателни станцииза отпадъчни води за по-малките населени места, респ. за решаване на другиобщи за няколко села инфраструктурни проблеми. При по-нататъшнототериториално развитие и изграждане на селищата няма да бъдат съобразявани внеобходимата степен действащите екологични ограничители. Няма да могат да сепланират ефективно и да се реализират компенсационни мероприятия, вслучаите, когато негативното въздействие върху околната среда е неизбежно.
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5.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво,
имащи отношение към плана.  Райони с особено екологично значение.

По отношение на водите - В участъка си от с.Обнова до устието си, река Осъм еводоприемник ІІІ категория, съгласно категоризацията на реките в РепубликаБългария и данни от извършени химически анализи от РИОСВ-Плевен на водитеот реката.В река Осъм отпадъчните и дъждовни води от населените места на ОбщинаПордим се заустват непряко , чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. От2013 г. нови пунктове за измерване на замърсяването са р.Берница и р.Пордимскабара. Двете реки са доста замърсени – натоварват се с отпадъци. Основниятпроблем произлиза от директното заустване на отпадъчни води, строителни ибитови отпадъци в коритата им. От производствените дейности на териториятана Община Пордим, не се формират отпадъчни води
По отношение на водоснабдяването - Голям процент от уличните водопроводиса изградени от етернитови тръби, Макар и по евтини и предпочитани пристроителството в миналото, те са показали и отрицателните си качества – крехкиса, дебелостенни и имат ненадеждни връзки, през които вероятно има голямазагуба на вода.Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на с.Тотлебен. В района населото, въпреки дългогодишни проучвания не е открита вода в достатъчниколичества. Проблема с водоснабдяването ще се реши чрез подмяна наамортизираната водопроводна мрежа и чрез изграждане на допълнителноводоснабдяване на с.Тотлебен от сондажен кладенец в местността “Над село” спроектно водно количество до 4 л/сек.Същият проблем съществува и в гр.Пордим, където през летните месеци се налагавъвеждане на режим във водоснабдяването.Големите общи загуби и високата енергоемкост на водоснабдяването го правятедна сравнително скъпа услуга за населението. Основния проблем на общината еамортизираната на водопреносната мрежа и големите загуби на вода. Необходимое Община Пордим да вземе мерки за рехабилитация на водопроводната мрежа вобщината с цел намаляване на загубите на вода и по-доброто и качественопредоставяне на водоснабдяването както на населението така и на фирмите.
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По отношение на канализацията - По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен натериторията на Община Пордим няма изградена канализация към 2014г.Битовите отпадъчни води се заустват в локални филтрационни кладенци,разположени в границите на имотите. Изхвърлянето на отпадъчните водидиректно в околната среда, без пречистване, довежда от една страна дозамърсяването на реките, а от друга до тяхното затлачване
По отношение на пречиствателните станции - Рядкост са изградени локалнипречиствателни съоръжения-септични ями.Пречиствателни станции за отпадниводи не са изграждани.Община Пордим попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. В случай, че даден водоприемник е обявенза чувствителна зона отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е необходимо освенбиологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на биогеннитеелементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани вНаредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимотосъдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани въвводни обекти. При изграждане или реконструкция градските пречиствателнистанции за отпадъчни води на тези агломерации, трябва да предвидят освенсъоръжения за биологично пречистване (биологично стъпало), но идопълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на азота и фосфора.По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и сецели подобряване в неговото състояние.
По отношение на земите и почвите – Основният проблем остават складовете засъхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита.
По отношение на отпадъците – Изграждането на РЦУО в регион Плевен все ощене е приключило и отпадъците се депонират на депо неотговарящо наизискванията за опазване на околната среда. Не е въведена система обхващащаразделното събиране на всички видове МРО и опасни отпадъци отдомакинствата.Не е въведена система за разделно събиране на биоразградимиотпадъци. Създава се възможност за депониране на строителни отпадъци нанерегламентирани места поради отдалеченото разположение на депото в обхвата



12 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

на РЦУО.
По отношение на защитените зони – възможна е реализация на проекти иинвестиционни предложения в обхвата на защитени зони и нарушаване награниците им.
По отношение качеството на атмосферния въздух - В района на ОбщинаПордим няма изградено централизирано топлоснабдяване и изградено  битовогазифициране. Към обществения, индустриалния и селскостопанския сектор(обществени организации и фирми) са изградени единствено самостоятелникотелни централи за производството на необходимата им топлоенергия.В населените места на Общината преобладават еднофамилните жилищни сгради,в които основна форма на битово отопление е използване на твърдо гориво -дърва и въглища.

6 Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво,
имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички
екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на плана
6.1 Предвиждания на ОУП с постигане на национални цели- тук се прави представяне на предвидените с плана устройствени решенияотносно целевата ориентация на плана, общото зониране на територията,предназначението на отделните видове територии, поемната способност натериторията, общата концепция на плана, количественото развитие натранспортната и инженерна инфраструктури, алтернативи и др.; да се опишатупоменатите в т.5.3 проблеми през призмата на целите, изведени в НСОС иНационален план за действие в периода 2009-2018г.; извършва се по 6-те основнистратегически и специфични цели, залегнали в Националната стратегия за околнасреда и Националния план за действие за периода 2009-2018г, както следва:
■ намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата и чиста енергия със специфични цели - намаляване растежа наемисиите от парникови газове, адаптиране към промените на климата, постиганена устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната;Горските територии се запазват като малка промяна в площите се наблюдавапоради преобладаващото предназначение (горски земи и др). Устройството изастрояването се извършва по реда на закона за горите. Допуска се изгражданетона проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазванеизискванията на ЗГ.
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■ осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - съсспецифични цели осигуряване на добро състояние на повърхностните води, надобър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението;възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане наинтегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Дунавски басейноврегион;Схемите за водоснабдяване и канализация към Общия устройствен план наОбщина Пордим са изготвени съгласно заданието на инвеститора и са всъответствие с изискванията на:
 Наредба № 2 за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителнисистеми на населените места
 Норми за проектиране на канализационни системи
 Противопожарни строително-технически нормиПроектът разглежда възможностите за питейно-битово водоснабдяване нанаселените места в общината и бъдещите устройствени зони, предвидени сОбщия устройствен проект и отвеждането и пречистването на отпадъчните водиот тях.Необходимите нови водни количества за осигуряване водопотреблението прибъдещото развитие на общината са определени в съответствие с очаквания бройна ползвателите.

■ По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот -намаляване на здравния риск от замърсяване на околната среда; достигане наобщоевропейски норми за КАВ, прекратяване употребата на вещества,нарушаващи озоновият слой, предотвратяване и намаляване на шума внаселените места;, устойчиво управление на почвите, възстановяване наувредени почви;
■ Насърчаване на устойчиво потребление - разширяване използването наекологосъобразни технологии, устойчиво управление и рационално ползване наземните недра и подземни богатства, ограничаване натоварването върхуоколната среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка наполезни богатства; устойчиво управление на отпадъците, устойчиво развитие натранспортната система, на селското стопанство, на горите, намаляване натискавърху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм;
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■ Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие -устойчиво управление на биологичното разнообразие, опазване наместообитания и видове с европейско и национално значение от НЕМ и извъннея;
- максимално запазване на екологичното равновесие
- съобразяване с природните дадености р.Осъм, р.”Шаварна” и др. с прилежащитеим територии, горският фонд като цяло, които формират основната част назелената система на общината

■ Формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване
на по-качествена информация и мониторинг за околната среда.Изпълнение на проект за Изграждане на РЦУО – Регион Плевен заекологосъобразно управление на отпадъците.За всяка от посочените цели се извършва анализ на база предвижданията наплана.
6.2 Предвиждания на ОУПО и постигане на целиПредвижданията на ОУПО спомагат за постигане и на международните цели заопазване на околната среда, през призмата на НАТУРА 2000, изпълнение наразлични Директиви като например изграждане на ПСОВ в населени места ,екологосъобразно третиране на отпадъци – проект за изграждане на РЦУО –Регион  Плевен, Проект за реконструкция на водоснабдително-канализационнатамрежа  в Община Пордим , предварителни проучвания за газифициране наобщината и др. предвиждания, спомагащи за решаването на глобални екологичнипроблем .
7. Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия върху
околната среда от предвижданията на плана

Компоненти и
фактори

Очаквано развитие на аспектите на околната среда и
възможни въздействия върху тях
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Климат,
атмосферен въздух

Прилагането  на принципа  на  прекъснатост  вурбанистичното развитие   ще   доведе   до   намаляванеотносителния   дял   на територии с дискомфортниклиматични условияВъздействията върху атмосферния въздух в местата за отдихсе свързват с концентриране на посетители и превознисредства в празничните  и почивни дни и във връзка с масовипрояви; касае се  за  епизодично,  допустимо  и  обективнообусловено въздействие върху качествата на атмосферниявъздух; оценява се като незначителноПредложенията    на     ОУП за    подобряване    на    пътнатаИнфраструктура има положително въздействие върхусъстоянието на атмосферния въздухГазоснабдяването на града ще доведе до намаляване наемисиитев атмосферния въздухВоди С  реализацията  на  предвижданията  на  плана  ще  сепостигне задоволяване на потребителите с необходимотоколичество вода за питейно-битови нужди, ще се намалятзагубите във водопреносната мрежа и ще се подобрикачеството на водоподаването
Подмяната   на   амортизираните   водопроводи   ще доведедо намаляване на загубите във водопроводната мрежа,респективно до намаляване на водочерпенето на подземниводи и водовземането от реките
Изграждането на нови жилищни сгради и места за отдих щеналожи изграждането на нови В и К мрежи, освен тези, коитоподлежат на подмяна
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Стр. 16 от 24
При изграждане на канализационните мрежи е възможно дасе заустват непречистени отпадъчни води в единводоприемник; за намаляване на негативнотовлияние,изграждането на ПСОВ трябва да става едновременнос изграждането на канализационните мрежиЩе   се   ликвидира   опасността   от   здравен   рисквследствие заустване на непречистени отпадъчни води вреките; предвидените  водоснабдяване  и  канализация  нанаселените места и пречистването на формиранитеотпадъчни води ще подобрят значително условията заобитаванеГеоложка основа

и подземни води
Възможно   инфилтриране  на  замърсени   отпадъчни  водиот съществуващи изгребни и попивни ями и замърсяване сбитови и други отпадъци; въздействието ще бъдеотрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничентериториален обхват в обсега на населените места и наизкопите и насипите за ново строителствоВъзможно е отнемане на естествени ресурси от подземниводни тела, при експлоатацията на съществуващитеводовземни съоръжения и системи и евентуално предстоящиза изграждане нови водовземни съоръжения от подземниводи

Земи  и почви Заявените   общи   постановки   на   ОУП   по   отношение   наземеползването  и  устройството  на извънселищнитетеритории говорят за подход,  насочен към постигане наекологосъобразни устройствени решения и в този смисъл тене представляват заплаха за околната средаПланираното    рекултивиране   на   нарушените   територииепланово решение с безспорно положително въздействиевърху околната среда, независимо, че не е уточненопоследващото им ползване.
Зелени площи,
защитени
територии, спорт
и отдих

Ориентацията    на    плана    към    максимално    опазване    насъществуващите    защитени    територии    и    зони, макар иконцептуална, се разглежда като положителен елемент наплана



17 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

Положително  е предложението за създаване на нови парковеи зелени  площи  предимно  в  прилежащите  територии .Предложеното     развитие     на     рекреационни     дейностив съществуваща  планинска  природна  среда  и  допълванетой  с нови крайградски горски и хидропаркове създаваподходящи условия за съответстващо управление и контролна параметрите на средата
Ландшафт Не  са     специфицирани  предлаганите  активни  ландшафтно-устройствени мерки на планаРеализацията  на  предложенията  на  плана  по  отношениена техническата инфраструктура ще осигури максималноопазване на компонентите на ландшафта, по които сеизвършва миграция на замърсителиПредложеният на плана за рекултивиране на нарушенитерени е положително    по    отношение    качествата    наландшафта, независимо от безадресното им предназначение вбъдещеПоложително  решение  по  отношение  бъдещото  развитиена рекреативните  ландшафти  са  формираните  от  планарекреативни територииЛипсата на конкретност по отношение устройственитенамеси в зоните по Натура 2000 може да предизвика опасностза целостта на зоните
Отпадъци и опасни
вещества

Предвид регионалната и национална регулация наполитиките по управление на отпадъците , не се очакватнегативни въздействия
Шум и други
вредни физични
фактори

Очаква се   прогнозния период да бъде обезпечен с по-пълна иподробна информация относно източниците на вреднифизични въздействия  позволяващ  избор  на  подходящиустройствени мерки за ограничаването им
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Стр. 18 от 24

Нейонизиращите   лъчения   имат   локално   въздействие   иса свързани с развитието на предавателната мрежа намобилните оператори, кабелните телевизии с технитеретранслатори и частично от някои радиостанции. Не саустановени вредни въздействия върху обитателите
Културно
наследство

Заявените с Плана насоки с устройствен характер поотношение на  съхранението  на  културно-историческото  непритежават необходимата конкретност
8. Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана

По общата концепция на ПланаКато   цяло,   общата   концепция   на   Плана   е   насочена   към   минимизиране   наотрицателното  въздействие  върху околната  среда,  предизвикано  от  по-нататъшното урбанизиране и строително усвояване на територията на града. Втова направление действат следните нейни основополагащи характеристики:- Максимално опазване на зоните с регламентирана природозащита, носители нанай- благоприятните екологични условия, на биологичното и ландшафтноразнообразие;- Ограничаване усвояването на нови терени за промишлени дейности ипреустройство на съществуващите производствени зони в обслужващи илогистични;- Приоритетно развитие на системите на техническата инфраструктура снепосредствено  значение  за  екологичните  условия - водоснабдяване,канализация, евакуация и третиране на ТБО;
По селищно развитиеКато рискове биха могли да се оценят:- Липсата   на   ясно   териториално   ограничаване   на   зоните/урбанизиранитеструктури за нуждите на отдиха и туризма и предоставянето му на последващотоподробно устройствено планиране;

По устройството на извънселищните територииюДоколкото по отношение на териториите за земеделие и горскостопанскидейности не са въведени зони, забраняващи промяната на предназначението им,съществува опастност от последващи частични промени, противоречащи на
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устройствената концепция на плана и поява на участъци с непрекъснатаурбанизация.Рисковано е и отсъствието на проектни предложения за регулиране наустройствените намеси в териториите, попадащи в границите на защитенитезони по Натура 2000, защото последващо допускане на такива частични намесикрие опасности и за самите защитени зони.
По отношение на съхранението на културно-историческото наследствоЗаявените с Плана насоки с устройствен характер територии на града непритежават необходимата конкретност, за да се оцени ефективността им.
Предложенията на Плана за развитие на техническата инфраструктураНезависимо, че някои от тях не са разработени достатъчно конкретно, като цялоще имат положително въздействие върху екологичната обстановка в селата.Постепенното канализиране ще ликвидира риска от инфилтрации и замърсяванена подземни води. Газоснабдяването   ще   доведе   до   сериозно   ограничаванена   вредните   емисии   в атмосферния въздух.

9. Нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията
на ОУПОВидно от анализа направен в предходните точки, не са налице нерешениекологични проблеми,  произтичащи от реализацията на ОУПО или които да немогат да бъдат предотвратени на следващите нива на планиране
10. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятни последици от реализирането на плана

Компонент и
фактори

МяркаПодземни води Последващите нива на проектиране да респектиратрезултатите от геоложки, инженерно-геоложки ихидрогеоложки проучвания и изследвания., каквито следва дасе провеждат за конкретизиране на условията за фундиране иизграждане на нови и/или реконструкция на сгради,Осъществяване на водовземането от съществуващите иевентуално изградени нови  водовземни съоръжения отподземни води да се извършва в съответствие с
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разрешителния режим  по Закона за водите и наредбите къмнегоИдентифициране на границите на санитарно-охранителнитезони около водовземните съоръжения от подземни иповърхностни води, ползвани за питейно-битови цели, иопазването им в съответствие с забраните и ограниченията нанаредбата, по чл. 135, т.6 от Закона за водитеВъвеждане на забрана за пряко отвеждане на отпадъчни водив земните недраВоди За да се гарантира опазването от замърсяване на  водите  иводните обекти, да се предвиди цялостно и окончателноизграждане на канализационните и колекторни мрежи ПСОВили ЛПСОВ.
Едновременно с изграждането на нови промишленипредприятия да се изградят и необходимите ЛПСОВЕдновременно с изграждането на канализационни мрежи нанаселените места да се изграждат и съответните ПСОВЗеми и почви За опазването на  земите и почвите да бъде извършенопоследващо специализирано проучване на алтернативниплощадки за отреждане на:- терен за изграждане на нова сграда за общински склад зазабранени, залежали, с изтекъл срок на годност пестициди ипрепарати;-терени за контролирано съхранение на оборския тор вблизост до населените места;-терени за депониране на сгурията от отоплителнитеустройства на твърдо гориво

Земни недра -преустановяване ползването на изгребни ями за събиране набитовите отпадъчни води
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Биоразнообразие При прокарване на улици и /или пътища се изисквапредвиждането на прокари за различни  животински видове,съобразени с пътищата на миграцията имРазполагане на междуселищните обслужващи центрове да сеизвършва извън обхвата на защитената зонаПри следващи нива на проектиране да се спазватпредвидените с плана разновидности на устройствени зони ичастите им, попадащи в обхвата на защитена зонаОтпадъци Предвижданията на ОУП да кореспондират с Общинскатапрограма за управление на отпадъците.На ниво ПУП да се определят  площадки (терени) законтролирано съхранение на оборския тор в близост донаселените местаДа се определят площадки за съхранение на излезли отупотреба препарати за растителна защитаВредни физичнифактори За ограничаване вредното влияние от транспортния шум енеобходимо запазване на съществуващите крайпътниозеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч. ветро- иснегозащитни) функции,  изграждане за шумозащитнирастителни пояси по съществуващи и нови трасета в близостдо населени места и образувания, в обхват и характер, взависимост от конкретните условия, с ПУП да се предвижда из-граждането на изкуствени шумозищитни екрани, вкл. изадължително реализиране на защитно озеленяване вграниците на самите прилежащи на пътя/улицатаурегулирани поземлени имотиДруги За ограничаване неблагоприятното въздействие върхуоколната среда и здравето на хората от експлоатацията наземните недра и извозването на добитите материали сеизисква извозването на добитите материали да става пообходи на населените места, основно по съществуващипътища. За част от населените места Плана предвиждаизграждане на обходни пътища. При липса на друга
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възможност, за целта се използват полски пътища, катонеобходимото благоустрояване следва да се извършва отконцесионера за негова сметка, като част от концесионнотозадължениВсички разработки, отнасящи се до инвестиционниппредложения за строителство, дейности и технологии наследващ етап на подробност подлежат на процедура по ОВОС иЕО по реда на глава IV от ЗООС.
11. Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на
прилагането на плана

Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на
прилагане на плана

Компоненти и
фактори

Мерки Периодика, отговорностАтмосферен въздух Периодични справки с данните отНационалната система за мониторинг иконтрол на атмосферния въздух При необходимост, , община
Повърхностнии подземни води Контрол на водопотреблението.Мониторинг на повърхностните иподземните води; Ежемесечно, Басейнова дирекция,РИОСВ,
Земи и почви Мониторинг на почвите Ежегодно, РИОСВЗемни недра Измерване дебита на водовземнитесистеми и съоръжения (сондажникладенци), на температурата на водатаи на водното ниво в кладенците

Ежемесечно за безнапорните и 4пъти годишно – за напорнитеподземни водиПробовземане и определяне наводородния показател, разтворениякислород, окислително-възстановителния потенциал,перманганатната окисляемост,електропроводимостта, съдържаниетона калций, магнезий, натрий, калий,желязо, манган, хидро-генкарбонати,

Два пъти годишно за напорниподземни води и четири пътигодишно за безнапорни подземниводи
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хлориди, сулфати, фосфати, амоний,нитрати и нитрити, общатаминерализация или сухия остатък ийонния балансБиоразнообразиеЗащитениприроднитеритории
Контрол по спазване на изискваниятана ЗБР и ЗЗТ НСЗП, Дирекции на ПП, РИОСВ

Отпадъци Контрол за нерегламентиранодепониране на отпадъци Община, РИОСВВредни физичнифактори Мониторинг на шумовите нива Съгласно действащи методики,РЗИ, РИОСВ,Община
12. Заключение на експертите
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози,
екипът от експерти, разработили настоящата Екологична оценка, дава
следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на Община
Пордим, ще окаже трайно във времето, 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 града. Това заключение е валидно, при
положение, че бъдат изпълнени мерките, указани в Доклада за екологичната
оценка, чиято цел е да се смекчат и сведат до минимум временните
отрицателни въздействия върху отделните компоненти на околната среда,
свързани с реализиране на някои от мероприятията, заложени в ОУП, които
са указани по- горе.
ОУП на община Пордим е разработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и
действащата подзаконова нормативна база. Заложените показатели
осигуряват устойчиво развитие на общината като цяло, като са отчетени
съществуващите природни дадености на територията й.
ОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Националната стратегия
за опазване на околната среда и Общинската програма по околна среда,
Докладът за екологична оценка на „Общ устройствен план на община
Пордим” е изготвен съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от ЗООС
и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми
(Обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/ 2006г, посл. изм. и доп. 2011г.).
Препоръките ни към авторите на ОУП на община Пордим са при
окончателното оформяне на заложените промени върху територията на
общината да бъдат взети под внимание предложените от експертите мерки
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за ограничаване на отрицателното въздействие върху почвите, водите и
биоразнообразието и да бъдат предвидени дейности за издирване и
регистриране на археологическите културни ценности и за опазването и
социализацията на архитектурните паметници и църквите.

РЪКОВОДИТЕЛ НА КОЛЕКТИВ

ЕВГЕНИЯ  АНДРЕЕВСКА


