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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 на РИОСВ-Монтана,
изх.№1391/11.08.2014г., съгласно което „Общите устройствени планове, възложени по ЗУТ
са включени в Приложение №1, т.11.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/. Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от
Наредбата за ЕО, Общите устройствени планове подлежат на задължителна екологична
оценка“.
Общият устройствен план на община Макреш, предмет на екологична оценка, наричан
по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл.105 на ЗУТ и §123, ал.1 от
преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Макреш с
договор между Кмета на общината и ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ МАКРЕШ“.
Перспективният срок на действие на ОУПО е до 2030 г. без обособени етапи на реализация.
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Макреш с финансовата
подкрепа на МРРБ. Планът се разработва двуфазно – предварителен и окончателен проект.
Целите и задачите на ОУПО са определени с Техническото задание за неговото
разработване, одобрено от Общинския съвет на Макреш и процедирано от РИОСВ-Монтана.
ОУПО обхваща цялата територия на общината, възлизаща на 229 км2, като в границите й се
включват части от 4 защитени зони по смисъла на ЗБР – една за защита на дивите птици и
три за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 2 територии по
смисъла на закона за защитените територии и 2 вековни дървета.
Съгласно чл.127, ал.1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането
му от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването
му от Общинския съвет.
Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на община Макреш –
Общински съвет и Кмет.
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите устройствени
планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на
отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”. Съгласно чл.106 от
ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят:
1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на
съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за
населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии;
териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение.
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2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните
правила и нормативи.
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и
режимът на тяхното устройство.
5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне.
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично
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 за околна
среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в
перспектива;
 да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на
развитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС, докладът за екологичната оценка включва
информация, съответстваща на степента на подробност на плана.
Колективът, разработил докладът за екологична оценка, е съставен от експерти и
консултанти, показани в следващата таблица:
Таблица 1 Авторски колектив на ЕО на ОУП на община Макреш
Име, фамилия
д-р г. н. Екатерина Гюлеметова – ръководител
инж. Цветанка Димитрова
инж. Трендафил Христов
инж. Румяна Николова
м. г. н. Пламен Станев – зам. ръководител
д-р Момчил Сиджимов

Раздел от ЕО
Климат, КАВ, Ландшафт, Устройствени параметри,
Материални активи, Биоразнообразие, КИН, Синтезни раздели
Повърхностни води
Геоложка среда
Подземни води
Земи и почви; Отпадъци и опасни вещества; Вредни физични
фактори
Здравно–хигиенни аспекти на средата,
рискове за човешкото здраве
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Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО.
Телефон за връзка с ръководителя на колектива: 029867167, e-mail: office@planeco-bg.com
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на
ЕО анализира и оценява ОУП на община Макреш на база методически подход, според
който:
 по характер ОУП представлява дългосрочен проектен устройствен документ;
 по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните
граници на общината;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на
планираната територия в перспектива;
 по период на прилагане – далеко перспективен.
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство
за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и
диагностичен методи, матрица на въздействията, анализи, интервюта, обсъждания,
консултации и др.), указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани
на интернет-страницата на Европейската комисия, както и указанията и методиките на
Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху
околната среда.
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни,
мониторинг и изследвания на РИОСВ, РЗИ и др.
Проектната документация, предоставена на екипа за ЕО съдържа обяснителна записка и:
o Опорен план на община Макреш М 1:25 000;
o схема „Собственост“ М 1:50 000;
o Топографска карта, М 1:50 000;
o схема „Действащи/влезли в сила ПУП“, М 1 : 50 000;
o схема „Регионални условия и връзки на община Макреш“, М 1:500 000;
o схема „Центрове на растеж и оси на развитие в обхвата на област Видин“, М1:200 000;
o схема „Селищна структура и обитаване“, М 1:50 000;
o схема Обществено обслужване и обитаване, М 1:50 000;
o схема „Комуникационно транспортна мрежа“ М 1:50 000;
o схема „Защитени територии и зони“ М 1:50 000;
o схема „Инженерна инфраструктура и електро-снабдяване“ М 1:50 000;
o схема „ВиК“ – М 1:50 000;
o схема „Зелена система, спорт, отдих и туризъм“ М 1:50 000;
o схема „Защитени територии в обхвата на ЗКН“ М 1:50 000
o схема „Синтезен чертеж“ М 1:25 000
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1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ,
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ
1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП НА ОБЩИНА МАКРЕШ

1.1.1. Главна цел
Главната цел на общия устройствен план на общината, формулирана в обяснителната
записка е „Да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на
развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на
урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и
специфични социално-икономически условия. Да се създаде планова основа за дългосрочно,
устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии
и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за
обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие.“
Реализирането на главната цел се предпоставя от постигането на следните цели:
o Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите
документи по Закона за регионалното развитие;
o Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото
планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
o Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
o Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културното наследство;
o Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”,
“Отдих”;
o Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
1.1.2. Основни задачи на плана
Основните задачи на ОУПО, така както са формулирани в техническото задание и обяснителната записка, произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за
съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на
общинската територия, нейната структура, функции и начини на земеползване, селищна мрежа, транспортна и инфраструктурна съоръженост и действащи охранни режими по
специални закони, представени по-долу.
Основните задачи, които си е поставил ОУПО са:
o Да бъде определена общата структура на територията - предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, местоположението и
границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските
територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания, зоните
по „Натура 2000", санитарно-охранителните зони на водоизточници, археологически

9

Общ устройствен план на община Макреш

o

o

o

o

o

o

o

Екологична оценка

обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно наследство,
нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, територии и
отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение;
Да се означат земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут на урбанизирани територии;
Да се определи общият режим на устройство на всяка от териториите по предходната
точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
Да се идентифицират извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична -държавна и публична - общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
Да се планира разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
Да се обозначат териториите с вероятно разпространение на предвидими природни
бедствия и се формулират необходимите превантивни мерки и начин за устройство и
защита;
Да се определят териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена
защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;
Да се съобразят териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони.

1.1.4. Състояние на общинската територия
Територията на община Макреш, предмет на планиране, притежава следните основни
характеристики:
 местоположение – северозападната част на Северозападна България, централна част
на област Видин;
 гранични общини – от север–общини Кула и Грамада, от юг–общини Белоградчик и
Димово, от запад–Държавна граница с Реп. Сръбска;
 релеф – подчертано разнообразен, равнинно-хълмист, ридов, среднопланински със
значителна денивелация, най-ниска кота 200 м. н. в., най-висока кота -1100 м. н. в.;
 площ – 229 кв. км.;
 население – общо 1 501д. /2012г./, в т.ч. 25% в с. Макреш;
 демографско развитие – нарушена възрастова структура, влошена образователна
структура, отрицателен естествен прираст и тенденция към намаление на населението;
 селищна мрежа – представена е 7 селски населени места, в т.ч. 3 малки села
/Макреш, Подгорие и Раковица/ и 4 много малки села /Вълчек, Киреево, Толовица и Цар
Шишманово/;
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 климат – подчертано разнообразен, в ниските части – умерено-континентален, във
високите – планински; преобладаващи ветрове от северозапад и запад; подчертана
зоналност на климатичните елементи; условия за температурни инверсии; различна
устойчивост на снежна покривка; сравнително висок дял на тихо време в котловинната част
на общината; нисък ветроенергиен потенциал;
 повърхностни води – значителен хидроложки потенциал, представен от р. Видбол и
притоци; слаба до средна водообилност, високо изпарение, пороен характер на реките;
 язовири – 1 изкуствен водоем – Рабиша;
 почви – подчертано разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и
други почвообразуващи условия; представени са черноземи, кафяви и канелени горски
почви, планинско-ливадни и горски тъмноцветни, планинско-ливадни и алувиално-ливадни;
 полезни изкопаеми – ограничен ресурс, представен от находища на варовици,
диабази, гранитоиди, висококачествена глина;
 флора, фауна – налице е разнообразие от флористични съобщества – дъбовогорунови, букови гори по склоновете на планините, върбово-тополово-елшови съобщества,
разнообразни храстови и тревни съобщества, вкл. рудерални, за котловинната част;
съчетанието на горски, тревни и селскостопански площи обуславя развитието на
разнообразни фаунистични популации;
 градоустройствена структура – повлияна от сложния релеф, хидрология и
комуникационни условия;
 лов и риболов – добри условия за развитие; разнообразие на видове, обект на лов
/зайци, лисици, диви свине, фазан, яребица, пъдпъдъци/ и риболов;

 икономически профил – икономиката на общината е с изразена аграрна структура,
като цяло е в застой; отглеждат се зърнени и фуражни култури; от животновъдството подобре представени са овцевъдството и говедовъдството; добиват се варовик, трошен камък,
инертни материали и глина; третичният сектор задоволява минимални ежедневни нужди на
населението; общината е сравнително изолирана от активната стопанска дейност на
страната;
 отдих и туризъм – богат и разнообразен туристически потенциал, недостатъчно
социализиран;
 транспортно-комуникационна мрежа – пътната мрежа е представена само от III-и
IV-класни пътища в неподдържано състояние; ж. п. мрежата е представена от кратък
участък и ж. п. гара Макреш;
 акустична и радиационна обстановка – в нормите;
 водоснабдяване – общината се водоснабдява изцяло от подземни водоизточници,
разположени на територията на общината; всички населени места са водоснабдени;
водопроводната мрежа е амортизирана, отчитат се сериозни загуби на вода;
 канализация – няма изградена канализационна мрежа с изключение на с. Раковица,
чиято ПСОВ не е пусната в експлоатация; останалите населени места са без канализация;
 напояване – напълно изоставено; разрушена инфраструктура;
 газоснабдяване – няма;
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 защитени зони – на територията на общината попадат следните защитени зони или
части от тях: BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ , BG0000521 „Макреш“ и
ЗЗ „Видбол“ BG0000498 по директивата за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна и ЗЗ „Западен Балкан“ BG000202 по директивата за опазване на дивите
птици;
 защитени територии – Природна забележителност „Пещера Магура“, Защитена
местност „Раковишки манастир“;
 вековни дървета – 1 брой цер в землището на с. Киреево и 1 бр. полски ясен в
землището на с. Раковица, местност „Циганска крънка“;
 КИН – значително културно нематериално и материално, недвижимо и движимо
културно наследство, в по-голямата си част недостатъчно добре съхранено и оползотворено.
1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

1.2.1 Връзки с Националната програма за развитие на Република България – България
2020
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма,
респ. свързаните с тях приоритети. От осемте й приоритета, за устройственото планиране на
община Макреш от съществено значение са четири със съответните им подприоритети и
мерки. Те са:
- Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила. Негов 2-ри подприоритет е
Подобряване на качествените характеристики на работната сила;
- Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния потенциал. Към него 3 подприоритета са със значение за ОУПО.
Подприоритет 3.3: Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството
на живот в селските региони, включващ:
o Подкрепа за развитието на МСП в районите за целенасочена подкрепа и в селските райони;
o Укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите;
o Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и постигане на
дългосрочна устойчивост;
o Подобряване качеството на живот в селските райони;
o Насърчаване изграждането на местната инфраструктура;
o Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване
на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги;
o Насърчаване публично-частното партньорство;
Подприоритет 3.5: е Създаването 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, включващ:
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o Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса
и населението в регионите;
o Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
o Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите;
o Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част
от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
o Повишаване качеството на атмосферния въздух;
Подприоритет 3.6: Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на
трансграничното, междурегионално и транснационалното сътрудничество и в частност
мярката: „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии“;
- Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните
ресурси със следните подприоритети:
o 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. Мерките:
- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация)
по собственост;
- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
o 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла, респ. мярката:
- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
o 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:
- Насърчаване развитието на биологичното земеделие;
- Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българските
региони в национален и международен план и свързаността с големите градски центрове в
съседните страни, респ. мерките:
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
1.2.2. Връзки с Националната стратегия за регионално развитие на Република
България (НСРР) за периода 2012-2022 г.
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея визия, стратегия, цели и
приоритети за регионално развитие. По-конкретно целеполагащо и инструментално значение
за ОУПО има 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие
и в частност специфичните цели, ориентирани към:
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- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес
зоните в района;
- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно наследство като
важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони.
1.2.3. Връзки с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 –
2025 г.
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са основно по линията на заложените в нея стратегии за развитие на националното пространство, а
именно:
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени за ОУПО са насоките за:
- подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване
на хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от
вредното въздействие на водите;
От стратегията по отношение на природните и културни ценности най-важни са насоките
за:
- опазване на идентичността на природното наследство и изключителното биологично
разнообразие;
- ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и защитени територии.
1.2.4. Връзки с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Няколко от мерките към съответните приоритети на ПРСР са в състояние да подкрепят финансово предвиждания на ОУПО, респ. да инспирират устройствени решения.
Към Приоритет 2 - Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност, както и насърчаване на новаторските
технологии в селското стопанство – респ. приоритетна област 2Б: Улесняване на навлизането
на квалифицирани земеделски стопани в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор, това е:
- мярката по член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в
селските райони“.
Към Приоритет 3 - Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – респ. приоритетна
област 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез подоброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми
за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и междубраншови организации, такива са мерките по:
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- член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони“;
- член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, включително инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“ (инфраструктура за пазари за
продажба на първична земеделска продукция).
Към Приоритет 4 - Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със
селското и горското стопанство – респ. приоритетна област 4Б: Подобряване управлението
на водите, включително управлението на торовете и пестицидите и приоритетна област
4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им, мерки със
значение за ОУПО са тези по:
- член 18, код 4.3. „Помощ за инвестиции в земеделска (разбирай хидромелиорации) и
горска инфраструктура;
- член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, вкл. инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“.
Към Приоритет 5 – Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа
на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в
секторите земеделие, храни и гори – съответно към приоритетна област 5А: Увеличаване на
ефективността на потреблението на водата в земеделието и приоритетна област 5Б:
Увеличаване на ефективността на потреблението на енергията в земеделието и обработката на храни, мерки, които ОУПО би следвало да отчита са тези по:
- член 18, код 4.3 „Помощ за инвестиции в земеделска и горска инфраструктура“;
- член 18, код 4.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански
продукти“.
Към Приоритет 6 – Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони – респ. приоритетна област 6Б: Стимулиране на
местното развитие в селските райони, мерките от значение за ОУПО са тези по:
- член 21, код 7.4 „Помощи за инвестиции за местни основни услуги за селското население“;
- член 21, код 7.5 „Помощ за инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм“;
- член 21, код 7.6 „Помощ за изследвания/инвестиции в културното и природното наследство в селските райони, вкл. райони с ВПС (земи с висока природна стойност).
1.2.5. Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г.
През периода 2014-2020 целевата ориентация на ОПРР е градското развитие и то развитието
на градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво и по изключение някои градове от 4-то йерархично ниво (предвидени от НКПР за преминаване към по-високото 3-то ниво). Ограничен е
броят на приоритетните оси, инвестиционни приоритети и допустими за финансиране действия, които са насочени към цялата територия на страната. По тази причина силно ограничени
са възможности за получаване на финансова подкрепа от ОПРР за реализиране на предвиждания на ОУПО Макреш. Такива възможности се съдържат само в приоритетна ос 5:
Регионален туризъм, към специфични цели 1 и 2, а имено Насърчаване на регионалния
туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природното
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наследство и Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в
регионите.
1.2.6. Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС)
В ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени 6 приоритетни оси, като към всяка от тях са
идентифицирани специфични цели и дейности за изпълнение на целите на оперативната
програма, като пет от тези приоритетни оси са пряко или косвено свързани с Плана.
Приоритетна ос 1 „Води“
По тази приоритетна ос инвестициите са насочени основно към:
• Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към агломерации
с над 10 000 екв. ж.;
• Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
Ще се финансират проекти, целящи подобряване управлението на битовите отпадъци в
съответствие с Националния план за управление на отпадъците.
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
Инвестициите са насочени към мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка
за действие за мрежата Натура 2000.
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
Предвидено е да се инвестират средства за:
• Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
• Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в
т.ч. екосистемно базирани решения;
• Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна
реакция при наводнения;
• Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на
риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
• Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
• Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании,
свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
За изпълнение на националното законодателство относно качеството на атмосферния въздух
и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на
Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на
далечни разстояния, ще се инвестират средства за:
• Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
• Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването,
изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на
системите за мониторинг на КАВ;
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Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните източници
на замърсяване.

1.2.7. Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор,
2012г.
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди
на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на
климата, водещи до засушаване чрез:
1.1 Осигуряване на непрекъснато водоползване чрез рехабилитация на
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на
водопроводната мрежа и водоизточниците.
1.2 Намаляване на общото количество използвана вода чрез инвестиции във
водостопанската инфраструктура и мерки за подобряване ефективността при използване на
водните ресурси.
Цел 2: Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води
2.1 Премахване заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и
естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за
отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
2.2 Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземни води
2.3 Превръщането 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 вземане 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
принципа „замърсителят и ползвателят плащат“.
3.3 Повишаване 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.
1.2.8 Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
- Намаляване количеството отпадъци;
- Намаляване вредното въздействие на отпадъците;
- Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
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Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на
отпадъците са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Същност на мярката – съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи
дейности:
- разработване на планове и програми за управление на отпадъците от държавни и
общински органи и
- прилагане на икономически мерки, също с две подгрупи:
o въвеждане на допълнителни плащания за ползване на ресурси;
o условия за предоставяне на субсидии.
Предвижданията на плана трябва да включват в себе си и заложените мерки и цели на
общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
Мярка 4.8. Използване на разяснителни кампании или оказване на подкрепа на бизнеса
- финансова, за вземане на решение или друг вид подкрепа.
Същност на мярката – поради това, че не всички предприятия имат потенциал да
идентифицират адекватни мерки за ПО се предвижда за тях да се предвидят разяснителни
кампании относно ползите от прилагане на мерки по ПО или внедряването на НДНТ.
Подходящи изпълнители на тези обучения могат да бъдат от една страна регионалните
органи, отговарящи за управление на отпадъците и/или организации на бизнеса като
браншови камери, търговско-промишлени палати и др.
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение към
т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на
отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания.
1.2.9. Връзки с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници
до 2020 г.
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници
до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на електроенергия.
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична оценка
на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. Същността на ограниченията е следната:
- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на
нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и
МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водо-зависимите видове и местообитания:
3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна мряна, маришка
мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, балкански щипок,
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високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна
мида;
- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския фонд и горски
територии, в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на
такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;
- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на земеделския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с
изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени.
1.2.10. Връзки с Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за
периода 2014-2020 г. (ОПТр)
ОПТр има за обща цел „Развитие на устойчива транспортна система” разчленена на две специфични цели:
- Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа;
- Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура.
В програмата са идентифицирани пет приоритетни оси:
1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”;
2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна
мрежа”;
3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на
устойчив градски транспорт”;
4. „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;
5. Техническа помощ.
Проследяването на инвестиционните приоритети и примерните допустими дейности към отделните приоритетни оси, показва, че реализирането на предвижданията на ОУПО не може
да разчита на финансова подкрепа по линията на тази оперативна програма.
1.2.11 Връзки с Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 /НПРД/,
септември 2013г., проект
Стратегическа цел №1 на Стратегията за биологично разнообразие на ЕС до 2020 г. е „Да
спре влошаването на състоянието на всички видове и местообитания, включени в
законодателството на ЕС за природата и да постигне значително и измеримо подобрение в
състоянието им“.
Постигането на тази цел изисква последователни и систематични усилия на всички държавичленки и инвестиции в биоразнообразието. По тази причина ЕС отчете необходимостта от
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планиране, което да гарантира по-добрата интеграция на инвестициите в Натура 2000 в
съответните национални политики и инструментите за тяхното финансиране.
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.
През новия програмен период на ЕС 2014 – 2020 г. България си поставя конкретни
стратегически консервационни приоритети, които да бъдат реализирани на територията на
защитените зони от Натура 2000, както следва:
- Приоритет 1: Управленско планиране на защитените зони от мрежата Натура 2000 –
съдържа общо 9 мерки, от които една – Мярка 1.5 - Постигане на интеграция с плановите
документи на национално, регионално и местно ниво има отношение към предмета и
задачите на ОУП и се изразява в подхода, който се прилага в устройственото планиране за
респектиране границите на защитените зони.
- Приоритет 2: Устойчиво управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 –
съдържа общо 5 мерки, от които досежна на ОУП и в частност в периода на неговото
прилагане е мярка 2.2 - Устойчиво управление на земеделските земи, в т.ч. на земите с
висока природна стойност при използване на екосистемния и регионален подход.
- Приоритет 3: Устойчиво използване на екосистемните услуги за оптимални
обществени ползи, както и други фактори за социално-икономическото развитие на
регионите – съдържа общо 8 мерки, от които отношение към ОУП има мярка №3.8 Изграждане на „зелена“ инфраструктура и екологичната свързаност на зоните от мрежата
Натура 2000, което има връзка с устройственото планиране основно в понятиен контекст.
- Приоритет 4: Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната
мрежа НАТУРА 2000 в България.
- Приоритет 5: Техническа помощ.
Независимо от факта, че специфичните приоритети и включените в тях мерки адресират
конкретни видове и природни местообитания, те са планирани при използването на
интегриран подход, целящ постигане на комплексно въздействие върху състоянието на
биологичното разнообразие и развитието на териториите в мрежата Натура 2000. Такъв
подход изисква възприемането на отделните приоритети на НПРД като взаимообвързани за
постигане на целите на биоразнообразието до 2020 г., заложени в Стратегията на ЕС.
1.2.12 Връзки със Стратегически план за биологично разнообразие, 2011-2020г.
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, които да предизвикат широкомащабни действия
във всички Страни и заинтересовани лица.
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Концепцията на Стратегически план за биологичното разнообразие е един свят, в който „До
2050 г. да се цени значението на биоразнообразието, да се опазва, възстановява и използва
рационално, поддържащо за екосистемните услуги, здрава планета и предоставяйки
жизненоважни за всички хора ползи.“
Мисията на Стратегическия план е “да се предприемат ефективни и спешни мерки, за
спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. устойчивостта
на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни услуги, осигурявайки по
този начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за благосъстоянието на
човечеството и премахването на бедността.“
Стратегическият план включва 5 стратегически цели, декомпозирани на 20 водещи цели до
2015 или 2020 г., както следва:
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.
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
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върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху
запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници.
Цел 7: До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват
устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието.
Цели 8: До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе
до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието.
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.
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.
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.
1.2.13 Връзки със Европейска стратегия за биологичното разнообразие за периода до
2020г.
Стратегията се основава на 6 взаимосвързани цели за въздействие върху основните причини
за загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове отрицателни
дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е формулиран набор от
времеви обвързани дейности, както и други съпътстващи мерки.
Целите, определени със стратегията са както следва:
- Цел 1: Цялостно прилагане на директивата за птиците и директивата за
местообитанията;
- Цел 2: Запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които
предоставят;
- Цел 3: Повишаване приноса на селското и горско стопанство за съхранение и
подобряване на биоразнообразието;
- Цел 4: Осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси;
- Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове;
- Цел 6: Съдействие и предотвратяване на загубата на биоразнообразие в световен
мащаб.
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Стратегията ще се изпълнява посредством Обща рамка за нейното прилагане, включваща ЕК
и държавите–членки в партньорство с ключови заинтересовани страни и с гражданското
общество.
1.2.14 Връзки с План за управление на речните басейни 2016-2021г.
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните води (спрямо
предходния план) е извършена на база:
o оценки на екологично и химично състояние на актуализираните водни тела, вкл.
определяне на показатели с отклонения от СКОС;
o отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от
постигането им,
o отчитане на извършените промени при актуализация на границите на повърхностните
водни тела.
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:
o 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“;
o 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
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отклонения) до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по
показателите без констатирани отклонения в СКОС“.
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела (ПВТ) е
извършена на база:
o Оценка на химичното състояние, включително определяне на показатели с
отклонения от стандартите за качество на околната среда (СКОС);
o Оценка на количественото състояние на ПВТ;
o Отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от
постигането им.
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:
o Към 2015 г.: „Постигане и запазване на добро количествено и химично състояние“;
o 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:
o Към 2015г.: „Постигане и запазване на добро количествено състояние и
Предотвратяване влошаването на химично състояние“;
o 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”.
За постигане на горепосочените цели Плана за управление предлага програма от мерки.
В
актуализирания
регистър
на
нитратно
уязвимите
зони
по
Заповед
№ РД-146/25.02.2015 г на министъра на околната среда и водите в обхвата на община
Макреш като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици е
определено подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036, описано по-горе в табл. 4.5.2-1.
Територията на община Макреш не е определена като уявима зона за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.
1.2.15 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
ПУРН е изготвен от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закон за водите
/ЗВ/-Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“.
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Основните етапи при разработването му са:
- Предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на Райони със
значителен потенциален риск от наводнения;
- Изготвяне на карти на заплаха и на риск от наводнения;
- Изготвяне на програма от мерки за управление на риска от наводнения.
В публикувания на интернет-страницата на Басейнова дирекция Дунавски район ПУРН са
определени райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в
Дунавски район за управление на водите. Според картата с утвърдените райони със
значителен риск от наводнения в Дунавския район за басейново управление в община
Макреш няма участък със значителен потенциален риск от наводнения.
1.2.16. Връзки с Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране
(РПРСЗРП) 2014-2020 г.
Аналитичната част на плана третира единно цялата територия на района като териториалният разрез е на ниво област и в този смисъл, с малко изключения, не съдържа аналитична
информация конкретно за община Макреш. Значителна част от характеристиките на икономическата и социалната сфера, инфраструктурата и околната среда, обаче са валидни и за
нея. Това се отнася основно за моноотрасловия характер на икономиката, за демографския
проблем и безработицата, за недостатъчно развитата транспортна инфраструктура от висок
клас, за непълно използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми
източници, за недостатъчната подготвеност да бъдат посрещнати глобалните климатични
промени. Изяснено е, че община Макреш е планинска и периферна гранична община и
попада в групата на общините, отговарящи на повече от 5 критерия за необходимостта от
целенасочена подкрепа. По отношение на националния, респ. регионалния териториален
модел за развитие е изяснено, че общината е разположена извън обхвата на основните и
второстепенни оси на пространствено развитие. Определено е, че общината като селски
район се нуждае „от модернизиране на първичния сектор и подкрепа на инвестиции в
ефикасното използване на ресурсите в нови алтернативни сектори и опазване на обработваемата земя и екологичните й функции.“
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПРСЗРП - стратегическите цели, приоритетите, подприоритетите и мерките, независимо, че в повечето случаи са формулирани твърде общо.
В РПРСЗРП е заложена следната визия – „Северозападният район преодолява същественото
социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез
подходящи инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж,
създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб“. Нейни
производни са следните три стратегически цели:
- Развитие на конкурентоспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР;
- Съхранение и развитие на човешкия капитал;
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- Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност.
За ОУПО от значение са пет от общо единадесетте приоритета и част от свързаните с тях
подприоритети и мерки.
От приоритет 1.3 – Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика – от практическо значение е подприоритет 1.3.1 – Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурси. Това важи за три от заложените в
него мерки:
- Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла;
- Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряване ефективно използване на водата на достъпни цени и добро управление;
- Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите с речни корекции, диги и дренажи.
За отбелязване е и подприоритет 1.3.2 – Развитие на устойчиви форми на туризъм. Той се
свързва „с опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, както
и с развитието на природни, културни и исторически атракции.“
От приоритет 2.1 – Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура
и предотвратяване на рисковете от социално изключване – с отношение към ОУПО са
два от подприоритетите му. Подприоритет 2.1.1 - Подобряване на достъпа до образование
включва мярка за основен ремонт и реконструкция на училища, вкл. изграждане на спортни
площадки и салони. Подприоритет 2.1.2 – Инвестиране в здравна и социална инфраструктура
– също включва мерки, предвиждащи подобряване на училищната спортна инфраструктура,
както и поддържане на открити и покрити спортни площи за насърчаване на масовия спорт.
От приоритет 3.3 – Опазване на околната среда и биоразнообразието – подприоритет
3.3.1 - Развитие на екологичната инфраструктура – включва мерки, предвиждащи изграждане
на нови водоснабдителни мрежи, както и канализация и ПСОВ, но само в населените места с
повече от 2000 е. ж. Подприоритет 3.3.2 – Превенция на природни рискове и климатична сигурност – поставя акцент върху „мерките за предотвратяване на наводнения, вкл. възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура.“
От приоритет 3.4 – Подобряване на модела на градското и селското развитие – подприоритет 3.4.2. – Подкрепа развитието на изоставащите и подобряване качеството на живота в
селските райони – включва следните мерки с отношение към ОУПО:
- Развитие на широколентова инфраструктура;
- Разнообразяване на икономиката в селските райони;
- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата,
предлагане на местни основни услуги и опазване на местното културно и природно
наследство;
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- Подобряване мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване достъп
до туристически обекти.
1.2.17. Връзки с Областната стратегия за регионално развитие на област Видин (ОСР)
за периода 2014-2020 год.
Областната стратегия формулира насоки и задачи за развитието, много от които без да са
директно адресирани към община Макреш, поради принципния си характер би следвало да
повлияят на решенията на ОУП на общината, респ. да получат с плана устройствени условия
за реализация.
В стратегията е заложена следната визия: „Област Видин – развиваща се област, целяща
постигане на среден икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено
качество на живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство”.
За постигане на визията са формулирани три стратегически цели:
- стратегическа цел 1: Ускорено икономическо развитие на област Видин;
- стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт на населението на област
Видин;
- стратегическа цел 3: Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за
постигане на балансирано и устойчиво развитие.
За ОУПО от значение са три от общо десетте приоритета и част от свързаните с тях подприоритети и дейности.
От приоритет 1.3 – Използване на наличните ресурси – подприоритет 1.3.2 – Подобряване
на условията за развитието на туризма в областта - с устройствено значение са дейностите:
- Развитие и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура;
- Подпомагане на дейностите по развитие на селски и екологичен туризъм.
От подприоритет 1.3.3 – Стимулиране развитието на селското и горското стопанство – с отношение към ОУПО са дейностите:
- Възстановяване на традиционното зеленчукопроизводство в областта;
- Възстановяване на традиционното овощарство и лозарство в областта;
- Инвестиране в екологично чисти производства;
- Създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие;
- Възстановяване на разрушените хидротехнически съоръжения и напоителни системи
и увеличаване на поливните площи;
- Създаване на центрове за агрохимическо обслужване;
- Залесяване и ограничаване до минимум изсичането на горски площи.
От приоритет 3.1 – Развитие на техническата инфраструктура в областта – подприоритет 3.1.1 – Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа.
От подприоритет 3.1.2. – Подобряване на достъпа до водоснабдителните и канализационните
системи – с характер на задачи на ОУПО са дейностите:
- Ремонт и реконструкция на водопроводните мрежи;
- Ремонт и изграждане на канализационните мрежи;
- Проектиране и изграждане на ПСОВ в общините;
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- Изграждане на инфраструктура за питейно водоснабдяване в т.ч. пречиствателна
станция за питейна вода.
От подприоритет 3.1.3. – Благоустрояване на населените места в областта – с отношение към
ОУПО са дейностите:
- Подобряване и разширяване на дребно мащабна инфраструктура в малките общини
и селата;
- Опазване на местното природно и културно наследство;
- Изграждане на инфраструктура за отдих;
- Изграждане във всички общини на туристически информационни центрове и обозначаване на туристическите обекти.
От приоритет 3.3 – Опазване и подобряване състоянието на околната среда –
подприоритет 3.3.1 – Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на твърдите битови и
производствени отпадъци. Дейност: Изграждане на регионално депо за отпадъци в област
Видин.
От подприоритет 3.3.2 – Изграждане на екологична инфраструктура. Дейности:
- ………………………………..
- Стимулиране използването на ВЕИ;
- Изграждане на съпътстваща инфраструктура за опазване на околната среда в близост
на паметниците на културата и туристическите обекти.
1.2.18. Връзки с Общинския план за развитие на община Макреш (ОПР) – програмен
период 2014-2020 г.

Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориентири за ОУПО, а от някои произтичат и конкретни задачи за решаване. ОУПО е изцяло съобразен с тях. Той е разработен в съответствие с визията на ОПР – „Община Макреш е
привлекателно място за живот, с развито устойчиво земеделие, с конкурентноспособна икономика, със запазена околна среда, с условия за развитие на туризъм, осигуряваща грижа за
местното население.”
Общата цел на ОПР е „Привличане на инвестиции в община Макреш за преодоляване на
икономическия застой и подобряване условията на живот на местното население”.

Основните приоритетни области на плана са:
- Развитие на човешките ресурси;
- Качествена жизнена среда;
- Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика.

Основните специфични цели, мерки и дейности с отношение към ОУПО са:
Специфична цел 1. Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста
икономика.
Мярка 1.1. Подкрепа развитието на екологосъобразно модерно земеделие:
o Подкрепа за създаване на тържище;
Мярка 1.2. Създаване на условия за развитие на малкия и среден бизнес:
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o Затваряне на производствения цикъл чрез стимулиране на предприятия
на хранително-вкусовата промишленост;
Мярка 1.3. Стимулиране развитието на туризма:
o Създаване на екопътеки в общината;
o Създаване на публично частно партньорство за изграждане на МТБ за
целите на туризма.
Специфична цел 2. Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация
на техническата инфраструктура, опазване на околната среда.
Мярка 2.1. Подобряване на техническата инфраструктура в общината:
o Рехабилитация на пътната мрежа;
o Рехабилитация на уличната инфраструктура;
o Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
o Рехабилитация на водопроводните мрежи;
o Изграждане на канализационни мрежи и пречистване на отпадъчните
води;
Мярка 2.2. Поддържане на горските ресурси:
o Залесяване и възстановяване на горски територии;
Мярка 2.3. Опазване екологичното състояние на общината:
o Създаване на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води;
o Почистване и рекултивация на нерегламентирани сметища;
o Почистване и корекции на реки и дерета.
2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
ЗНАЧЕНИЕ

Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са
анализирани в точка 6 от настоящата екологична оценка, където предмет на анализ за
съответствията между националните цели и предвижданията на ОУП на община Макреш са
Национална програма за развитите на България 2020 и Национална стратегия за околна среда
2009-2018г.

3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, авторския колектив на ОУП
и експертите по ЕО консултации, са обработени и представени в приложенията към
настоящият доклад.
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4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ
БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои
от тях, предмет на оценка са и територии, разположени извън границите на общината.
4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1.1. Териториален обхват и местоположение

Община Макреш е разположена в Северозападна България – Северозападния район на планиране, в централната част на Видинска област. Границите на общината са: на север общините Кула и Грамада, а на юг общините Белоградчик и Димово. Западната й граница съвпада с
държавната граница с Република Сърбия. Територията й възлиза на 228.789 км2.
Непосредствено източно от нея преминава Европейски транспортен коридор № 4.
Общинският център село Макреш отстои на 187 км от София, на 35 км от областния център
град Видин и на 12 км от гара Димово. Вътрешнообщинските транспортни връзки се
осигуряват основно от третокласни и четвъртокласни пътища. През най-източната част на
общинската територия преминава VІІ-ма главна железопътна линия София-Видин, на която е
спирка Макреш.

Релефът на общината е разнообразен – равнинно-хълмист в обхвата на Дунавската равнина
(200-300 м н. в. в централните и източните части на Общината) и хълмисто-ридов до среднопланински в пределите на рида Бабин нос. Наклонът на топографската повърхнина е на изток-североизток към Дунавската равнина. Надморската височина варира от 200 м в долината
на река Видбол (източно от село Макреш) до 1100 м в граничните планински земи.
Полезни изкопаеми на територията на общината са варовикът за гасена вар и
висококачествените глини за керамично производство. Добиват се и инертни материали.

Климатът на общината е умерено-континентален като се различават две климатични подобласти: Западна Дунавска равнина и Предбалкан. Средните годишни температури са около
10.7ºС в равнината и 10.3ºС в Предбалкана. Годишната сума на валежите е 600 мм, с
тенденция за нарастване на запад до 750 мм. Целогодишно преобладават северозападните и
западните ветрове (до 60% от случаите), следвани от североизточните (22%).
Териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима на ветровете
формират потенциал за използването, както на ветровата, така и на слънчевата енергия като
възобновяеми източници на енергия.

Хидрографската мрежа на територията на община Макреш се формира от река Видбол и
многобройните й притоци (Давидова бара, Вълчешки дол, Влаховичка, Толовишка), както и
от притоците (Селската бара) в горния водосбор на река Войнишка. В алувиалните речни
наслаги, пролувиалните наноси и неогенските пясъци се разкриват акумулирани грунтови
води с относително ниски статични и динамични запаси. На територията на общината попада
северната част на Рабишкото езеро.
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Територията на общината е характерна с много голямо почвено разнообразие - от излужени
ливадни черноземи, които се намират в комплекс с тъмните наносни почви и се отличават се
с мощен хумусен хоризонт (над 50 см), през обикновени лесивирани почви (сиви горски) до
кафяви горски почви в Предбалкана.

Според последното преброяване от 2011 год. населението на община Макреш е възлизало
на 1 630 ч. в т.ч. на общинския център с. Макреш 414 ч. с много ниска средна гъстота от 7.12
д./кв. км. Спрямо преброяването от 2001 г, населението на общината е намаляло с 920 д.
Селищната мрежа на общината включва 7 населени места – 3 малки села, Макреш, Подгоре и Раковица и 4 много малки села Вълчек, Киреево, Толовица и Цар Шишманово. Едно
от селата е кметство - Раковица. Гъстотата на селищната мрежа е 3.06 селища на 100 кв. км.

Икономиката на общината е с изразена аграрна структура, но като цяло е в застой. Отглеждат се зърнени и фуражни култури. От животновъдството по-добре представени са овцевъдството и говедовъдството. Има добив на варовик, трошен камък, инертни материали и глина.
Третичният сектор задоволява минимални ежедневни нужди на населението.

4.2 КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

4.2.1 Климатични фактори

Територията на община Макреш принадлежи към умерено-континенталната климатична
област, моделирана от планинско влияние. Анализът на климатичната картина се базира на
данни от 2 метеорологични станции, разположени северно и южно от границите на община
Макреш – МС Грамада /250м.н.в./ и МС Белоградчик /545м.н.в./. Местоположението на
станциите отразява в необходимата степен спецификите на климата на общината.

Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от надморската
височина и специфичния характер на релефа, които се явяват основните азонални фактори
при формиране на климата по тези места. Съгласно данните от посочените МС –Грамада и
Белоградчик, средногодишната температура е от 10.70С за станция Грамада и 10.00С – за
станция Белоградчик. Средните юлски температури са съответно 21.80С и 20.90С,
януарските – -1.90С и -2.10С, априлските – съответно 11.0 и 10.30С и октомврийските – 11.40С
и 10.70С.

Средно денонощните температурни амплитуди през зимата най-често попадат в градацията
„значителни” - до 100С, а през лятото те също са в тази градация, но по-високи – над 100С.
Периодът с трайно задържане на температурите над 50С е началото на месец март и край през средата на м. ноември и с продължителност 244 дни за МС Грамада и 241 дни за МС
Белоградчик.. Началото на трайно задържане на температурите над 100С е началото на м.
април, а края – през м. октомври.
Средногодишното количество на валежите в района е около 600 мм за МС Грамада и около
700мм – за МС Белоградчик. Най-малко валежи падат през зимата /около 19% от всички
валежи/, следвани от тези през есента – 24.1%. Най-много са валежите през лятото - 27%/.
През пролетта пада около 20% от годишния валеж.
32

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

С най-голяма честота за станция Грамада са ветровете от запад и северозапад, следвани от
тези от североизток. Тези ветрове се проявяват през 80% от случаите с вятър. За МС
Белоградчик 42% от случаите с вятър са от тези от северозападния сектор. За този район е
характерен висок относителен дял на тихо време – 53.6%, като за МС Грамада този показател
е 41.1%. По средна скорост, ветровете показват значително разнообразие. С най-висока
скорост /около 5 м/сек/ са ветровете от югозапад за МС Грамада, следвани от тези от запад и
северозапад. За МС Белоградчик са характерни по-ниски средногодишни скорости на
ветровете, като с най-голяма скорост / 3.0 м/сек/ са ветровете от северозапад, югозапад, запад
и северозапад. Ветровете от останалите посоки са със средна скорост 2.8 м/сек.
Средногодишната влажност на въздуха е сравнително висока – около 73%, като най-висока
е тя през месеците ноември, декември и януари /по около 82%/, а най-ниска – през юли и
август – 65-68%.
Средногодишния брой на дни с мъгли е висок – около 40 за МС Грамада и около 52 дни за
МС Белоградчик, като в периода октомври-март се случват 92.3% от тях.

Броят на дните с устойчива снежна покривка е около 40-50 средно годишно за по-ниските
части на общината, като датата с най-ранна снежна покривка е около 01.XII. Най-късната
дата на разрушаване на снежната покривка е в началото на м. април.
Обобщено, климатичната картина на общината е типична за тази част на страната и
притежава както позитивни по отношение качествата на атмосферния въздух
характеристики, напр. разнообразието на ветровия пренос и скоростите на ветровете, които
подпомагат разсейването на вредни примеси във въздушния басейн, така и такива, които
ограничават този процес /напр. дните с мъгли и периодите на безветрие/.
4.2.2 Качество на атмосферния въздух

Под качество на атмосферния въздух /КАВ/ се разбира състоянието на въздуха на открито в
тропосферата, с изключение на въздуха на работната среда, определено от състава и
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или
антропогенен произход.
Основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са:

производствените дейности, които въздействат върху качествата на атмосферния
въздух чрез отделяне на вредни вещества в околната среда в зависимост от структурата на
промишлеността на дадена територия, обема и вида на произвежданата продукция, състава
на използваните суровини и спомагателни материали, крайните продукти, нивото на
използваните технологии, вид и ефективност на пречиствателни съоръжения и др. В
икономическия профил на община Макреш водещо е селското стопанство, което е
структуроопределящ за икономиката на общината отрасъл. Развити са растениевъдството,
зърно-производството и отглеждането на технически култури. Промишлени предприятия
няма. Преобладаващата част от фирмите са малки и средни, главно от хранително-вкусовата
промишленост, търговията и услугите.
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добив на полезни изкопаеми – на територията на общината работят 2 кариери за
открит добив на ломен камък; намират се на 2-3 км от населени места и са с неравномерно
сезонно натоварване; при работа са източник на неорганизирано запрашаване на въздуха;
топлоснабдяване – в населените места на общината няма централно

топлоснабдяване; отоплението е индивидуално, основно с дърва, въглища, нафта; някои
обекти са осигурени със слънчеви колектори;
транспортен трафик – транспортът е с най-голямо въздействие върху качествата на

атмосферния въздух на общината и на населените места в нея; пътищата в общината са с
ниска степен на интензивност; на територията на общината няма организиран обществен
транспорт.


Общината не разполага със стационарен пункт за контрол на качеството на атмосферния
въздух.

Качествата на атмосферния въздух в приземния слой се определят от следните по-често
срещащи се въздушни замърсители – ФПЧ, озон, СО, серен и азотен диоксиди, олово, арсен,
тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/.
Замърсяването с ФПЧ като правило са основният замърсител в населените места поради
голямото разнообразие на източниците, емитиращи ФПЧ – горивни инсталации, транспорт,
битово отопление и други.
По отношение на азотните диоксиди не са регистрирани превишения на максималните
еднократни, средноденонощни и средногодишни пределно допустими концентрации.
По отношение на серните диоксиди не са регистрирани превишения. Завишени стойности са
възможни през студеното полугодие поради масовото използване на твърди горива за битово
отопление и неблагоприятни атмосферни условия-ниски температури, тихо време и
температурни инверсии.
По отношение на ПАВ като правило също са възможни превишения през студеното
полугодие в резултат от непълното горене на въглища и от работата на двигатели с вътрешно
горене.
Посоченото по-горе показва, че от всички известни организирани източници с евентуално
неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух, няма такива, влошаващи трайно и
необратимо качествата му в обхвата на проучваната територия.

Съгласно Регионален доклад за опазване на околната среда 2015г, РИОСВ-Монтана, „..в
малките общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на
твърдите горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта, особено в тези,
през които преминават републикански пътища. Промишлената дейност в тези общини е
силно ограничена и не води до сезонно замърсяване на въздуха“ .

Съгласно посоченият доклад, територията на община Макреш принадлежи към VII район
съгласно разработеният от РИОСВ-Монтана списък на районите за оценка и управление на
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качествата на атмосферния въздух на територията на общината. Според чл.30, ал.1, т.2, това
са райони, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните
оценъчни прагове.

Обобщено, по отношение на КАВ, община Макреш попада в категорията райони, в които
нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни прагове. Като
правило са възможни превишения на нормите в условията на наличие на източници на
емисии, ниски температури на въздуха, безветрие, мъгли, инверсионни състояния.

4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Основните цели, които ОУПО си поставя по отношение на повърхностните води
синтезирани по групи са както следва:
Първа група базови цели:
- въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ в с. Раковица. По Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 изцяло е изградена канализационната система на с.
Раковица, като през 2014 г. е завършено и прието строителството на обекта, но тя не
функционира към момента на разработване на ОУПО;
- отвеждане, пречистване и контрол върху качествата на отпадъчните води;
- подмяна на остарялата водопроводна мрежа на населените места;
- заустванията и регулярен контрол за качествата на питейните води;
Втора група цели: Използването на изградената водостопанска инфраструктура в общината
за нуждите на напояването и риборазвъждането и на териториално-устройствената защита на
тази инфраструктура.
Трета група цели:
- идентифициране на териториите застрашени от наводнения и водна ерозия, и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
- мерки за защита от наводнения на вече застроени терени.
4.3.1 Обща хидроложка характеристика на района
Хидроложките особености на Дунавската равнина се формират под влияние на слабите
валежи, големия разход на влага при филтрация и изпарение и ограничената водоносност.
Община Макреш се характеризира с разнообразен релеф – равнинен и равнинно-хълмист в
обхвата на Дунавската равнина, хълмист и нископланински в пределите на рида Бабин нос.
Надморската височина на територията варира в широки граници - от 200 метра в долината на
река Видбол до 1100 метра в планинските гранични земи. Вертикалното разчленение на
релефа има стойности между 50 и 100 м/км2, а хоризонтално – между 1,0 и 1,5 км/км2.
Равнинният релеф при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек благоприятства
развитието на земеделието и отглеждането на различни видове зърнени култури. Наличието
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на льос, оказва голямо влияние върху характера на релефа, почвите, хидроложките условия и
стопанската дейност на хората. Западните и югозападните части на общината попадат в
границите на Западния Предбалкан, където се намира най-високата точка на общината – връх
Бабин нос (1107,4 м.), разположен на самата граница с Р. Сърбия, на 6,2 км югозападно от
село Раковица.
Територията на община Макреш попада в умерено-континенталната климатична област на
страната. Важно е влиянието на релефа като климатичен фактор, влияещ предимно с
надморската си височина, експозиция, разчлененост и наклона на склона. Умереноконтинентарлият климат се характеризира с топло лято и студена зима, голяма температурна
амплитуда, ясно проявен пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и
ежегодна, сравнително устойчива снежна покривка. Средните годишни температури
намаляват в посока север-юг. За района на Дунавската равнина те са около 10,7ºС, а в
пределите на Предбалкана - 10,3ºС. Средните януарски температури са ниски – от 0 до -20С.
Абсолютните минимални температури падат 23-24ºС под нулата при силни застудявания.
Средноюлските температури са сравнително високи – между 22 и 240С, а абсолютните
максимални температури достигат 40-42ºС.
Годишната сума на валежите за община Макреш е около 600 мм. Основните фактори,
оказващи влияние върху количеството, характера и режима на валежите са особеностите на
атмосферната циркулация, свойствата на нахлуващите въздушни маси и характерът на
подстилащата повърхност. Геоморфологични (орографски) фактори също влияят върху
валежите, затова на запад валежното количество е по-високо. Наблюдават се черти на
преходност във вътрешногодишното разпределение на валежите, които се изразяват в
проявата на вторични максимуми. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 8486%. Средната продължителност на периода със снежна покривка е 44 дни, като най-висока
вероятност за формирането ѝ има в периода от 1 ноември до 20 април. Вътрешногодишното
разпределение на оттока е обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващи
фактори, характерни за климатичния район, в който попада водосборния басейн с характерни
дъждове или неустойчива и краткотрайна снежна покривка през зимния период за ниските
зони и задържане на сравнително устойчива снежна покривка през зимата в планинските
части на басейна, масови дъждове през пролетта и засушлив период с малко валежи през
лятото и есента и високи температури за целия район.
4.3.2 Основни повърхностни водни обекти на територията на общината
Общината е богата на повърхностно течащи води. Главна водна артерия за община Макреш е
река Видбол, нейните притоци (Давидова бара, Вълчешки дол, Влаховичка, Толовишка) и
притоците в горния водосбор на река Войнишка, р. Арчар и р. Тимок. Тук се намира и част
от езерото Рабиша, на което в миналото за нуждите на напояването е построена язовирна
стена и модифицирано като язовир.
Територията на общината е част от Дунавския район за басейново управление на водите, в
поречието на реките западно от река Огоста.
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Река Войнишка
Река Войнишка се образува главно от два притока р. Чичилска и р. Короманица. За начало е
приета р. Чичилска, която извира източно от вр. Черноглав. Повечето от рекичките,
образуващи началото на р. Чичилска, извират от югоизточните склонове на вр. Връшка чука,
а останалите от северните склонове на вр. Черноглав. Река Войнишка запазва
полупланинския си характер на около 3 - 4 км след вливането в нея на р. Войница. Реката е
коригирана в долното си течение. Дължина й е 55.2 км., а водосборната площ 276.5 км2 .
Река Видбол
Река Видбол извира под името Джоновец на около 300 м. от вр. Бабин нос (1108 м.), Западна
Стара планина. В горното си течение и част от средното, тече на изток. След с. Макреш
променя посоката, тече на север през тясна долина и се влива в Дунав на 2.5 км. южно от гр.
Дунавци, община Видин. Притоците, формиращи река Видбол, извират от източните
склонове на Западна Стара планина. Един от първите притоци е Давидова бара, извиращ под
връх Студен кладенец (894,8 м.). Към тях попътно се вливат други, по-малки притоци,
протичащи в поройни дерета. След като приеме един безименен десен приток, Джоновец
тече известно време под името Раковица (така е обозначен на някои хидрогеоложки карти).
Притоците Джоновец (Раковица), Давидова бара и още няколко по-незначителни се вливат и
приемат името Видбол на около 3 км над село Раковица. Дължина на реката е 61.8 км, а
водосборната площ 329.8 км2. Реката има снежно-дъждовно подхранване. Минимумът на
валежите е през месец февруари, а максимумът – през месец май. Маловодието продължава
около четири месеца – от юни до октомври. По тази причина през периода на пълноводието
някои от малките дерета почти пресъхват. Теренът е пресечен и сравнително обезлесен, зает
от сиви горски почви със силно изразена ерозия, което определя поройния характер на
оттока. Валежите се оттичат повърхностно, без да има възможност за дрениране и подълготрайно подхранване на оттока.
Река Арчар
Река Арчар води началото си югоизточно от вр. Бабин нос (на 300 м. от върха). В горното си
течение тече на изток, в средното тече на север и в долното течение – отново на изток. Влива
се в река Дунав южно от остров Близнаци. Дължината на реката е 59.4 км., с водосбор от
365.7 км2 и основни притоци р. Ошанска и р. Салашка.
Река Тимок
Река Тимок - река в Източна Сърбия, десен приток на Дунав, в който се влива на северозапад
от с. Връв, Видинска област. В приустийната си част служи за граница между България и
Сърбия (около 15.5 км.). Образува се от Свърлишки Тимок и Търговищки Тимок. За начало
на Тимок се приема Търговишки Тимок, който извира на Сръбска територия на северозапад
от вр. Миджур, Западна Стара планина.

37

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

Рабишко езеро

Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България и седмо измежду
всички
езера
в
страната.
Разположено
е
между
селата Толовица, община
Макреш и Рабиша, община Белоградчик, в западния край на Предбалкана, в североизточното
подножие на Рабишката могила. Площта му е 3,25 км², дължината - до 1,4 км., а дълбочината
му достига 10-15 метра. Пълен обем - 43,2 млн. куб. м.

Включено е в Рабишката напоителна система като водохранилище, което събира водите на
реките Видбол и Арчар. От западния му край е издигната язовирна стена (висока 12,85 м.),
което превръща естественото езеро в язовир. Стопанисва се от „Напоителни системи“ ЕАД,
клон „Мизия“, Враца.
4.3.3 Данни за повърхностните водни тела от водните тела на територията на общината
и тяхното екологично състояние
В този раздел ще бъде направена характеристика на плановете за управление на речните
басейни и касаещите общинската територия постановки в тях.
Доскоро беше в сила първият План за управление на речния басейн в Дунавския район за
басейново управление на водите /ПУРБ 2010-2015/, утвърден със Заповед РД293/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите.
В Плана е направена характеристика на речния басейн, определени са типовете водни тела и
техните граници, направен е преглед на тяхното екологично състояние включващо физикохимичното им състояние, хидроморфологичното и биологичното, изготвена е оценка на
антропогенното въздействие, идентифициран е риска от непостигане на екологичните цели,
определени са мерките, които трябва да се изпълнят през плановия период и следващите
периоди за постигане на добро състояние на водните тела, предвиден е мониторинг върху
състоянието на водите и е направен икономически анализ.
Съгласно този Първи план и Писмо №5662/25.10.2016г. на БДДР-Плевен, през територията
на община Макреш протичат шест водни тела категория „река“:
- В.т. с код BG1WO100R001-река Тимок, Екологично състояние-много лошо;
Химично състояние-лошо; Ек. цел - Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние. Опазване, подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло.
Намаляване на концентрацията на Cd и Ni. Предотвратяване влошаването на химичното
състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС.
- В.т. с код BG1WO200R002-река Тополовец, Екологично състояние-лошо; Химично
състояние-добро; Ек. цел 2015- Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал.
Опазване, подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на
замърсяването и запазване на доброто химично състояние.
- В.т. с код BG1WO300R005-река Войнишка, Екологично състояние и Химично
състояние-добри. Ек. Цел 2015-Ек.цел 2015 - Предотвратяване влошаването на екологичното
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състояние. Опазване, подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло.
Предотвратяване на замърсяването и запазване на доброто химично състояние
- В.т. с код BG1WO300R007-река Войнишка, Екологично състояние и Химично
състояние-добри; Ек. цел 2015- Предотвратяване влошаването на екологичното състояние.
Опазване, подобряване и възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на
замърсяването и запазване на доброто химично състояние.
- В.т. с код BG1WO300R008-река Видбол, Екологично състояние и химично
състояние-добри; Ек. цел 2015- Постигане и запазване на добро екологично и химично
състояние.
- В.т. с код BG1WO300R009-река Арчар, Екологично състояние и химично
състояние-добри. Ек. Цел 2015- Постигане и запазване на добро екологично и химично
състояние.

Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите,
водоприемниците в поречието на Дунавския басейн у нас са определени като чувствителна
зона. За населените места с над 10 000е.ж.1, които заустват канализационните си системи във
водоприемници, определени като чувствителни зони се изисква освен биологично
пречистване на отпадъчните води и допълнително третиране за отстраняване на биогенните
елементи-азот и фосфор с цел предотвратяване на еутрофикация на водните тела и
подобряване на екологичното им състояние, а тези от 2 000-10 000 е.ж. следва да имат
биологично третиране на отпадъчните води при изградена канализационна система за
тяхното събиране и отвеждане до пречиствателната станция.

За населени места под 2000 е.ж. /малки населени места/, каквито са тези в община Макреш,
нормативната база НЯМА задължителното изискване за изграждане на канализационна
система с ПСОВ. Тези населени места следва да използват индивидуални водоплътни
съоръжения за битово-фекалните отпадъчни води /чл.87 от ЗУТ/. В случаите обаче, когато в
такова населено място има съществуващи канализационни мрежи, е задължително
доизграждането на системата и подходящо третиране с Пречиствателно съоръжение.
 Мониторинг на повърхностните води на територията на общината

Мониторингът е дейност, тясно свързана с оценката на риска за непостигане на добро
състояние на водите, планирането на мерките за постигане на екологичните цели и с
оценката на ефективността на приложените мерки в процеса на басейново управление.
На база направената оценка на състоянието на водните тела, за проследяване на тяхното
състояние през първия планов период се изпълнява мониторинг предложен от БДУВДР,
който е част от Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/.
Мониторингът се осъществяваше от РЛ към ИАОС и РИОСВ-Монтана, като обхваща
програми за контролен и оперативен мониторинг.
1 1 е.ж.–означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5

денонощия (БПК5) 60 г кислород
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Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят необходимата
информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния басейн или подбасейн.
Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на водните тела в
риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от
мерки. Екологичното и химичното състояние на повърхностните води се определя на базата
на получените данни от програмите за мониторинг. Количественият мониторинг е
извършван от НИХМ при БАН.
Програмите за повърхностни и подземни води са утвърдени със заповед РД-182/26.02.2013г.
на Министъра на ОСВ и същите се изпълняват и в момента. В БДУВДР в съответствие с
чл.169а от ЗВ е изпълняван и третият вид мониторинг - проучвателен. Този мониторинг за
разлика от контролният и оперативният в повечето случаи не се планира, а се назначава и
изпълнява след инцидентно и/или замърсяване от неизвестен произход.
Със Заповед РД-635/13.08.2013г. на министъра на ОСВ в рамките на 1 календарна година е
изпълняван и мониторинг на уязвимите от замърсяване с нитрати зони.
Мониторинговите програми през 2016 г. са изпълнявани съгласно Заповед №РД182/26.02.2013 г. №РД-182/26.02.2013 г. (до 31.03.2016 г.) и Заповед №РД-167/31.03.2016 г.
на Министъра на околната среда и водите (от 01.04.2016 г. – пунктовете са актуализирани,
съобразно ПУРБ 2016 – 2021). Показателите, които се наблюдават по Заповедта са разделени
в три основни групи – основни физикохимични, приоритетни вещества и специфични
замърсители, като честотата им на мониторинг е от 4 до 12 пъти в годината.
През 2016г., съгласно действащата нормативна уредба в областта на водите и в рамките на
териториалния обхват основните приоритети в работата на РИОСВ–Монтана са свързани с
опазването на водите от замърсяване и подобряване на тяхното състояние като стратегически
общонационален неделим природен ресурс чрез осъществяване на превантивен, текущ и
последващ контрол на източниците на замърсяване.
Реките Войнишка и Видбол имат добър кислороден режим, добри физикохимични
показатели с изключение на нитратен и общ азот. Река Арчар се мониторира само по
хидробиологични, физикохимични елементи за качество и специфични замърсители. Тук не
са планирани анализи на приоритетни вещества, поради експертно мнение, че не се очаква
такъв тип натоварване. Резултатите от мониторинга за 2016 година на река Тимок не
показват промяна на състоянието, а именно: високи над СКОС концентрации на метали мед Cu, манган – Mn, алуминий – Al от групата на специфичните замърсители и кадмий – Cd и
никел – Ni от групата на приоритетните вещества. От дълги години замърсяването на
почвата с тежки метали в Северозападните части на България и по течението на р. Тимок от
страна на RTB Бор в Република Сърбия представлява проблем.
Язовир Рабиша показва резултат от анализа на физикохимичните показатели, отговарящи
на изискванията за отлично и добро състояние и високи стойности на хлорофил А. Това е
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компрометиращо за общото екологично състояние на яз. Рабиша, който е референтен пункт
за тип L4.
Язовир Полетковци е изключително натоварен със замърсители, което може да се види в
резултатите от измерените стойности на показателите: БПК5, азот нитратен, общ азот, общ
фосфор (като Р) и разтворено желязо (Fe)2.
Най-чести нарушения на екологичното законодателството в областта на опазване на водите
са свързани с неспазване на емисионните норми, заложени в издадените разрешителните,
вследствие на неефективна работа на съществуващите пречиствателни съоръжения или
липсата на такива, при което във водните обекти се заустват непречистени отпадъчни води.
По-значими установени проблеми за повърхностните води в района:
• Точкови източници на замърсяване - замърсяване на водите главно от непречистени
градски отпадъчни води, и от промишлени отпадъчни води
• Дифузни източници на замърсяване - замърсяване от земеделие и животновъдство,
отток от населени места без изградени канализационни системи, депа за ТБО,
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в речните корита;
• Хидроморфологични изменения – добив на инертни материали, корекции на речното
русло, миграционни бариери, дейности по укрепване на бреговете.
Понастоящем е в сила вторият, актуализиран ПУРБ/2016-2021/ за Дунавския басейн за
управление на водите у нас, приет с Решение на МС № 1110/29.12.2016г.

При подготовката на актуализацията на ПУРБ за втория планов период-2016-2021г. е
извършена актуализация на типовете повърхностните водни тела и на техните граници.
Определянето на повърхностните водни тела за всяка категория е извършено съгласно
изискванията на ЗВ, Наредба №Н-4 от 14.09.2012г. и Ръководство № 2 Идентифициране на
водните обекти от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите 2000/60
на ЕС/РДВ/. Целта е да се определят отделни участъци от повърхностните води, които се
явяват самостоятелни и значими единици от гледна точка на управление на водите.

Водните тела се явяват най-малката единица за управление в РБУ. Границите на
водосборната площ на водните тела се определят на хидроложки принцип, по естествените
граници на водосборите. Направена е и Риск-оценка на повърхностните водни тела от
БДУВДР-Плевен за непостигане на екологичната цел при „Междинния преглед на
установени значими проблеми при управлението на водите в Дунавския басейн“ съгласно
Стандарти за качество на околната среда (СКОС) в Наредба Н-4 за характеризиране на
повърхностните води и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители. Определено е ЕС/екологично състояние/ и ХС
/химично състояние/ и ЕЦ /екологична цел/ за всяко едно водно тяло, като е определен и
риска от непостигането й.

2

Годишен доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Монтана за 2016г.
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 Определени нови повърхностни водни тела с актуализирани граници категория
реки в БДУВДР в ПУРБ/2016-2021/, които се отнасят за територията на община
Макреш
Повърхностно водно тяло категория „река“:
Съгласно Приложение 1.2.4.2, Приложение 1.2.4.3 от ПУРБ /2016-20218/ и Писмо
№5662/25.10.2016г. на БДДР-Плевен, на територията на община Макреш са определени
следните актуализирани водни тела категория река:
- В.т. с код BG1WO100R001-река Тимок от Брегово до устие, тип R8. Без промяна на
кода на в.т от ПУРБ/2010-2015/. ЕС-много лошо, ХС-много лошо.
- В.т. с код BG1WO200L1003- яз. Кула, СМВТ, име-Кула WORWB1003, категориярека, тип- L12, язовир Кула на р. Тополовец, част от BG1WO200L003 и BG1WO200R002.
ЕП-не добър, ХС-добро.
- В.т. с код BG1WO300L1006- яз. Полетковци, СМВТ, Полетковци WORWB1006,
категория река, тип L12, язовир Полетковци на р. Войнишка. Връзка с ПУРБ/2010-2015/ в.т.
BG1WO300L006 и в.т.BG1WO300R005; част от в.т.BG1WO300R007 . ЕП-не добър, ХСдобро.
- В.т. с код BG1WO300L018- яз. Рабиша, СМВТ, име Рабиша WOLWB018, езеро L4,
язовир Рабиша. Връзка с ПУРБ/2010-2015/- без промяна на кода-BG1WO300L018. ЕПсреден, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO300R1007- тип R8, Река Войнишка след яз. Полетковци до устие,
вкл. Притоци Короманица и Смръдла. Връзка с ПУРБ/2010-2015/-част от в.т. с код
BG1WO300R007. ЕС-умерено, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO300R1008- тип R8,река Видбол от зона за защита на водите с код
BG1DSWWO01-РВ“Бяла вода“ при с. Раковица до устие вкл. Приток р. Грамадска. Връзка с
ПУРБ/2010-2015/-част от в.т. с код BG1WO300R008.ЕС-добро, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO300R1108-РВ“Бяла вода“ на река Видбол при с. Раковица.
Определено е като зона за защита на водите с код BG1DSWWO01. ЕС-добро, ХС-добро.
- В.т. с код BG1WO400R1009- тип R8, река Арчар от извор до устие вкл. Притоци р.
Салашка и р. Градска река. Връзка с ПУРБ2010-2015/-в.т. BG1WO400R009 и в.т.
BG1WO400R010. ЕС-добро, ХС-неизвестно.
Поставената Екологична цел за повърхностните водни тела на територията на общината във
втория ПУРБ 2016-2021 е както следва:
- В.т. с код BG1WO100R001-река Тимок от Брегово до устие.
Ек. Цел 2021-Постигане на СКОС за БПК5, N-NН4, Ntotal, ФБ, МЗБ за умерено екологично
състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите
елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Cd и Ni. Предотвратяване
влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в
СКОС.
Ек. Цел 2027г. и след това-Постигане на СКОС за БПК5, N-NН4, Ntotal, ФБ, МЗБ за добро
екологично състояние до 2027г. Постигане на СКОС за Fe, Cu, Mn, Al за добро екологично
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състояние до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване
на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за Cd и
Ni за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното
състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС.
Водното тяло е в изключение- чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. - съгл. Приложение
5.1.2.
- В.т. с код BG1WO200L1003- яз. Кула, СМВТ.
Ек. Цел 2021- Постигане на СКОС за БПК, N-NH4, NNО3, N-total, ФП за умерен екологичен
потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите
елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично
състояние.
Ек. Цел 2027 и след това- Постигане на СКОС за БПК, N-NH4, N-NО3, Ntotal, ФП за добър
екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по
останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро
химично състояние.
Водното тяло е в изключение- чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. - съгл. Приложение
5.1.2.
- В.т. с код BG1WO300L1006- яз. Полетковци, СМВТ.
Ек. Цел 2021- Постигане на СКОС за N-NО3,N-total, МЗБ, Риби за добро екологично
състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите
елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично
състояние.
Водното тяло е в изключение- чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгл. Приложение
5.1.2.
- В.т. с код BG1WO300L018- яз. Рабиша, СМВТ.
Ек. Цел 2015-Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние.
Ек. Цел 2021- Постигане на СКОС за МЗБ, МФ, Риби, ФП за добър екологичен потенциал и
постигане на добро химично състояние.
Ек. Цел 2027 и след това-Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние
Водното тяло е в изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгл. Приложение
5.1.2.
- В.т. с код BG1WO300R1007- тип R8, Река Войнишка след яз. Полетковци до устие, вкл.
Притоци Короманица и Смръдла.
Ек. Цел-2021, 2027 и след това -Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване
на замърсяването и постигане на добро химично състояние.
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-В.т. с код BG1WO300R1008- тип R8, река Видбол от зона за защита на водите с код
BG1DSWWO01-РВ“Бяла вода“ при с. Раковица до устие вкл. Приток р. Грамадска.
Ек. Цел-2021, 2027 и след това -Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване
на замърсяването и постигане на добро химично състояние.
- В.т. с код BG1WO300R1108-РВ“Бяла вода“ на река Видбол при с. Раковица.
Ек. Цел 2015-Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние.
Ек. Цел 2021-Запазване на добро екологично и химично състояние.
Ек. Цел 2027 и след това- Запазване на добро екологично и химично състояние
-В.т. с код BG1WO400R1009- тип R8, река Арчар от извор до устие вкл. Притоци р.
Салашка и р. Градска река.
Ек. Цел-2021, 2027 и след това - Запазване на добро екологично състояние.
Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.
Разработените програми за мониторинг на повърхностните и подземните води в
актуализирания ПУРБ са изготвени въз основа на оценката на риска, състоянието на водните
тела в актуализирани граници, както и оценката на ефекта от изпълнението на мерките за
периода на първия ПУРБ.
Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, оперативен и при
необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и изпълняват в рамките на
всеки период на ПУРБ. За разлика от контролният и оперативният, проучвателния
мониторинг в повечето случаи не се планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след
инцидентно замърсяване от неизвестен произход или проучване причини подпомагащи
анализа на състоянието.
Програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води през втория
планов период са изготвени, съгласно оценката на състоянието на повърхностните водни
тела.
Програмите за мониторинг на повърхностните води в частта приоритетни вещества за
периода 2016-2021 година са съобразени с изискванията на Директива 2013/39/ЕС,
транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни
вещества /ПВ/ и някои други замърсители (изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от
11.12.2015 г.) т.н. Наредба за СКОС. Във всички пунктове за контролен мониторинг е
планиран мониторинг на ПВ с преразгледани СКОС. Този мониторинг стартира от
22.12.2015 година. В програмата за мониторинг за периода 2016-2021г. са включени всички
Приоритетни Вещества, включително и ново-идентифицираните вещества, Директива
2013/39/ЕС, които след 22.12.2018 год., ще бъдат включени в конкретните програми за
мониторинг на повърхностни води за съответната година.
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За повърхностните водни тела от територията на община Макреш в програмата за контролен
и оперативен мониторинг във втория ПУРБ има определени два пункта:
- пункт BG1WO32939MS021 яз. Полетковци, поречие „Реки“ западно от Огоста яз.
Полетковци –в.т. с код BG1WO300L1006, тип L12
- пункт BG1WO03496MS031 Язовир “Рабиша” на река Видбол, поречие Реки западно
от Огоста яз. Рабиша-в.т. с код BG1WO300L018.
Основните източници на замърсявания на водите са земеделието, промишлеността,
транспорта и населените места, като голяма част от тези замърсявания постоянно се изпускат
в повърхностните и подземни води. Замърсителите, предимно от органичен произход, се
разграждат под въздействието на естествени самопречистващи процеси до определена
степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените процеси,
което налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда граници.
В плана са актуализирани и зоните за защита на повърхностните води, предназначени за
питейно битово водоснабдяване, като на територията на община Макреш е определена Зона
за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване с кодBG1DSWWO1108, на водно тяло- BG1WO300R1108, река Видбол, описание- РВ "Бяла вода"
на р. Видбол.
Съгласно Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2016г. на РИОСВ-Монтана,
през 2016 г. не са констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и
специфични замърсители в повърхностни водни обекти. Също така за този период не са
констатирани залпови замърсявания на водите от дейността на обектите, формиращи
отпадъчни води, на територията на РИОСВ - Монтана. Наблюдава се запазване на доброто
състояние на повърхностните водни обекти.
В ПУРБ-2016-2021 с оглед предотвратяване влошаването на екологичното и химично
състояние на повърхностните водни тела, подобряване и запазване на тяхното състояние са
разработени и ще се прилагат задължителни Програми от мерки /ПоМ/, в които за всяко
водно тяло са определени неговите основни и допълващи мерки, които следва да се
изпълняват. Програмите от мерки (ПоМ) за опазване и възстановяване на водите са
разработени съгласно чл. 156м от ЗВ, като всяка ПоМ включва основни, а при необходимост
допълнителни и допълващи мерки.
Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на задължителните
изискванията на Общността и друго екологично законодателство.
Допълващите мерки за повърхностните води са насочени основно към насърчаване
ефективното и устойчиво използване на водите; защита качеството на питейната вода и
намаляване на необходимото ниво на пречистване; контрол на водовземането от
повърхностни и подземни води; контрол върху точковите зауствания; предотвратяване или
контрол внасянето на дифузни замърсители във водите; справяне с други значими
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въздействия върху състоянието, по специално на хидроморфологичните условия; премахване
или намаляване на замърсяването с приоритетни вещества; предотвратяване на инцидентни
замърсявания.
Допълнителни мерки се планират когато данните от мониторинга или други данни
показват, че целите за опазване на околната среда за дадено водно тяло не могат да бъдат
постигнати чрез предвидените мерки и/или в поставения срок.
ПоМ включват мерки, които се прилагат за всички водни тела в Дунавския район за
басейново управление на водите у нас и мерки, които са планирани за всяко конкретно водно
тяло.
В ПУРБ-2016-2021 съгласно РДВ 2000/60 на ЕС за втория планов период за конкретните
водни тела са предвидени за изпълнение в ПоМ мерки относими и за територията на
общината от следните програми:
-Програма 7.2.3 за намаляване на замърсяването от точкови и /или дифузни
източници на замърсяване;
-Програма 7.2.4 за намаляване и смекчаване на хидроморфологичния натиск и
подобряване на ЕС и ХС;
-Програма 7.2.5 за подобряване на състоянието на повърхностните водни тела;
-Програма 7.2.7 за опазване на зоните за защита на водите;
-Програма 7.2.8 за мерки в Дунавския басейн касаещи всички повърхностни водни
тела.
Тези мерки за подобряване и запазване на екологичното състояние/потенциал на водните
тела ще са ориентир пред общината, водоползвателите и собствениците на водни обекти
какво ще е изискването на компетентния орган-Басейнова дирекция към различните
инициативи и дейности, които са на територията на общината през втория планов период на
ПУРБ и през следващите му актуализации и е важно те да намерят отражение при
устройство на територията, а именно:
1. Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от
населени места с под 2000 е.ж., с изградена канализационна система, ПСОВ или включване
към по-голяма ПСОВ. Изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчните води от
агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.-целия ДБУВ.
2. Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони,
транспорт и изградена инфраструктура. Дифузно замърсяване.
3. Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток.
4. Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр. създаване на рибни проходи,
разрушаване на стари бентове).
5. Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води.
6. Забрана за добив на инертни материали на по- малко от 50 м от бреговете на реките.
7. Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия.
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8. Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове.
Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност.
9. Ограничаване на замърсяването на повърхностните води.
10. Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване.
11. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали
за обществено напояване.
12. Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура
13. Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска
практика.
Повърхностни водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на типове
природни местообитания и местообитания :
В.т. с код BG1WO400R1009, код на з.з. BG0000497 Арчар
В.т. с код BG1WO300R1008, с код на з.з. BG0000498 Видбол
В.т. с код BG1WO300L1006 и в.т. с код BG1WO300R1007, код на з.з. BG0000500 Войница
В.т. код BG1WO100R001, BG1WO300R1008, BG1WO300R1108, BG1WO400R1009 в з.з.
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан.
Водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на местообитания на птици и
на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се
струпват значителни количества птици са В.т. код BG1WO100R001, BG1WO300R1008,
BG1WO300R1108, BG1WO400R1009 в з.з.BG0002002 Западен Балкан
4.3.4. Съществуващи В и К мрежи и съоръжения
Община Макреш обхваща 7 населени места - с. Макреш, с. Вълчек, с. Толовица, с. Цар
Шишманово, с. Подгоре, с. Раковица и с. Киряево. По данни на ЕСГРАОН, населението на
община Макреш по населени места към 30.06.2015 год. Възлиза на 1308 жители. Община
Макреш е сред най-малките по население общини в България. През втората половина на 20
век нейното население непрекъснато намалява.
Община Макреш използва услугите на дружество
водоснабдяването на населението и промишлеността.

„ВиК”

ООД

гр.

Видин

за

4.3.4.1 Водоснабдителна мрежа
В ОУПО е предоставена подробна информация за водоснабдяването в общината.
Съществуващата водоснабдителна система в момента задоволява /с малки изключения/
реалните нужди на населението, промишлеността и селското стопанство. Разрешителните за
водоползване за селищата на общината показват наличие на сравнително голям воден резерв.
Община Макреш се водоснабдява за питейни нужди главно от подземни води. Основните
водоизточници са сондажни кладенци, дренажи, каптажи и речно водохващане за с. Раковица
/РВ “Бяла вода“/.
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Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 80,553 км. Вътрешната (селищна)
водопроводна мрежа е с дължина 53,347 км., а външната (междуселищна) с дължина 27,206
км.
Водоснабдени са всички населени места, но водоснабдителната мрежа е амортизирана и
формира високи загуби на води по мрежата (60%). Недостиг на питейни води е установен за
селата Подгоре и Раковица. При необходимост се прилага режим на водоснабдяване поради
недостиг на вода. Необходимо е системно поетапно обновяване на мрежата. През 2012 г. са
предприети строителни дейности по аварийно водоснабдяване на с. Раковица, в т.ч.
дренажно водохващане, изграждане на помпена станция, резервоар, напорен и гравитачен
водопроводи, черпателен резервоар. „ВиК“ ЕООД Видин е направила подмяна на част от
водопроводната мрежа на с. Подгоре.
С изграждането на външен водопровод от РШ Толовица до РШ Раковица в началото на 2015
година и подмяната на част от водопроводната мрежа в село Раковица се задоволяват част от
потребностите на общността. Необходима е цялостна подмяна на водопроводните тръби с
оглед намаляване загубите от преноса на вода и по-пълното задоволяване на местните
питейни нужди.
Водоемите в общината са 3 бр. черпателни с общ обем 24 м3 и 7 бр. напорни вкопани с общ
обем 1190 м3. Водопотреблението се прогнозира от развитието на населението с основната
хипотеза, че индивидуалното битово потребление ще се приближи от 113 л/ж/ден до
стандартната стойност от 150 л/ж/д.
В резултат от направеният подробен анализ на съществуващата водоснабдителна мрежа, в
ОУПО е изведен основните преимущества и недостатъци на системата:
- подаваните водни количества са с изискуемите качества за питейна вода, съгласно
нормативната база, с изключение инцидентно на село Раковица (от речното водохващане);
- водоснабдителните системи са групирани по населени места;
- осигурено е измерване на добитата вода при водоизточника;
- осигурено е измерване на водата подавана за отделните населени места;
- реконструираните и нови водопроводи са изпълнени от тръби РЕHD;
- всички селища имат значителен резерв питейна вода от водоизточника;
- водопроводите от етернитови тръби са с изтекъл амортизационен период.
- водопроводите изпълнени от стоманени тръби в по-голямата си част са с изтекъл
амортизационен период;
- загубите на вода са около 60%;
- използваните водоизточници не са с постоянен дебит.
Направеният анализ на наличните и необходими водни количества съгласно ползваната
информация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Видин показва, че:

48

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

- наличните водоизточници в община Макреш, които са в експлоатация, са достатъчни
за задоволяване нуждите на населението от питейна вода както към настоящия момент така
и към 2030 г.
- наличните водоизточници в община Макреш, които са в експлоатация разполагат с
резерви за развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода;
- при изготвянето на водния баланс е изхождано от факта че водоизточниците, които в
момента захранват община Макреш, ще продължат да я захранват с вода и в бъдеще.
За водоизточниците за питейни води има издадени две Заповеди за СОЗ от компетентния
орган-БДДР.
4.3.4.2 Канализационна мрежа и отпадъчни води
В населените места от общината няма изградени канализация, с изключение на с. Раковица и
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. Отпадъчните води се отвеждат в
септични ями и попивни кладенци или направо в реките, преминаващи през населеното
място. На територията на общината са разположени само малки населени места. По
действащата в страната градоустройствена класификация на населените места (според броя
на населението им) всички села попадат в категорията „малки и много малки“.
Основните и потенциални източници на отпадъчни води са водите от комунално-битовия
сектор, селското стопанство и животновъдството, както и от личните стопанства, които
определят едно дифузно замърсяване на почвите, повърхностните и подземни води.
Общината разполага с едно разрешителни за заустване на отпадъчни води: Разрешително №
13110151 от 25.08.2014 година, издадено от Басейнова дирекция за управление на водите в
Дунавски район, град Плевен за заустване на отпадъчни води в река Видбол. Изградена е
пречиствателна станция за отпадъчни води в село Раковица, която не работи.
В Проекта на ОУПО се препоръчва изграждане на канализационни мрежи и на ПСОВ на
селищата на общината, като са дадени примерни места за разполагане на ПСОВ, които биха
се изградили в бъдеще, а именно:
1. ПСОВ – модулна за 400 човека на с. Раковица
2. с. Макреш – ПСОВ модулна за 400 човека и канализационна мрежа.
3. с. Подгоре – ПСОВ модулна за 200 човека и канализационна мрежа.
4. с. Цар Шишманово – ПСОВ модулна за 100 човека и канализационна мрежа
Схема ВиК към ОУПО определя местата и предвижда подходящи терени за изграждането на
новите ЛПСОВ.

Важно е да се отбележи, че за малки и много малки населени места - под 2000е.ж., НЯМА
задължителни изисквания съгласно нормативната база за изграждане на канализация и
ПСОВ. Следва да се знае обаче, че при наличие на канализация, тя трябва да зауства
задължително в подходящо пречиствателно съоръжение.
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Изграждането на канализационни системи и ЛПСОВ в населени места с малък брой жители е
скъпоструващо, икономически трудно оправдано и неефективно, като възможност за
експлоатация. За тези места могат да се препоръчат индивидуални водоплътни съоръжения,
съгласно чл.87 от ЗУТ, които да не замърсяват подземните води.
4.3.5 Други дейности свързани с използване на водния ресурс

4.3.5.1 Напояване, напоителни системи, селско стопанство
Изградените поливни площи на държавни водоизточници в община Макреш възлизат
на 3 500 декара. Поливните площи на общината се обслужват от “Напоителни системи“
Видин. В момента почти не се използва поливно земеделие. За мелиоративни канали и
инсталации се ползват води от речни водохващания и язовири.
На територията на общината се намира и част от язовир „Рабиша“, който е включен в
Приложение 1 към чл.13, ал.1 от ЗВ за язовири публична държавна собственост. В миналото,
на естественото езеро Рабиша е построена язовирна стена и съоръжения към нея, като се е
обособил язовир. Съоръжението се експлоатира от „Напоителни системи“ ЕАД за напояване.
Има построена и МВЕЦ.
В ОУПО няма информация за изградените и стопанисвани от общината язовири, тяхното
експлоатационно състояние, за тяхното използване и за предвижданията на ОУПО за
устройство на територията около тях. Съгласно Програма за опазване на околната среда
2015-2020 на община Макреш, в общината има три броя малки общински язовири:
-язовир „Дарков дол“, с. Раковица
-язовири „Кончовец“1 и „Кончовец“2 в с. Киреево.
От общата площ на общината, земеделската земя обхваща 143 897 дка. Растениевъдството
има стратегическо значение за отрасъл „селско стопанство“. Най-голям относителен дял в
растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и техническите култури.
Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в общината, като
основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж.
Районът е с възможност за развитие на земеделска дейност и с налична инфраструктура за
напояване, за която следва да се осигурява устройствена защита, да е ясно отразена графично
в Плана и предвидена защита/сервитути/ свързана със съответната нормативна уредба в
Правилника за неговото прилагане.
Има естествени водни площи-реки, дерета, езера и изкуствени водни площи-язовири и
микроязовири, канали и съоръженията към тях, които са с различен статут като собственост,
управление и нормативни изисквания за защита. Трябва ясно да се идентифицират т.н.
„Терени за инженерно-техническа инфраструктура“- какво включват, предназначение,
местоположение, основание и т.н. и спецификата на този самостоятелен устройствен режим,
който ще се прилага.
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В проекта на ОУПО няма поставени изисквания по отношение опазването на водите в
териториите предвидени за развитие на животновъдството и свързаните с него дейности.,
4.3.5.2 Риборазвъждане и аквакултури, спорт, туризъм и рекреация, зелена система

В ОУПО няма достатъчно информация за територии от водни площи, за които тази дейност
може да бъде перспективна съчетана с кътове за любителски и спортен риболов и отдих
предвид добрите дадености на територията и наличието на подходящи реки и микроязовири.
Повърхностните води на територията на общината имат потенциал за развитие на тази
дейност, която може да бъде полезна, като източник на прясна риба за местните
туристически обекти, така и за други обекти в страната. Наличните язовири дават
възможност за риболов.
4.3.5.3. Благоустройство, корекции на реки и добив на баластра

Във всички населени места вероятно ще е необходимо изпълнение на благоустройствени
работи за рехабилитация на съществуващо благоустрояване на публичните пространства.
Вероятна ще е необходимо проектиране и изпълнение на корекции на речните корита в
границите на населените места с цел защита от вредното въздействие на водите. При тези
благоустройствени и защитни мероприятия обикновено
прилежащите територии се
устройват като елементи от зелената система на съответното населено място и се осигурява
достъп до речното корито по цялото му протежение, с оглед неговата поддръжка.
В ОУПО липсва информация за изградените в коритата на реките съоръжения-корекции,
прагове и/или бентове. Те изпълняват различни функции-защитни и/или укрепителни, но в
същото време се явяват бариера по пътя на миграцията на водните видове. Тяхното
изграждане следва да се осъществява само след санкция на компетентния орган по
управление на водите и при ясни функции и отговорност за стопанисване. Дейността е със
силно ограничителен режим в Закона за водите и ЗООС, като дейност пряко въздействащи
върху хидроморфологичното състояние на водните тела.
Тази дейност е предмет на пряка санкция в разрешителния режим от компетентните органиБДДР и РИОСВ. Добивът на наносни отложения в речните легла пряко влияе и върху речния
ландшафт.
4.3.6 Риск от наводнения
Наводненията са природно явление, чиято поява и степен на пораженията им зависят от
редица фактори, познаването и управлението на които позволява да се въздейства върху
общите негативни последици от тях. Оценката и управлението на риска от наводнения е
предмет на Директива 2007/60 на ЕС, позната още като Европейска Директива за
наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е транспонирана в националното
законодателство с изменението на Закона за водите през м. август 2010г. В БДУВДР е
разработен План за управление на риска от наводнение/ПУРН/. Определени са
окончателните райони със значителен потенциален риск за Дунавския район. Тези райони са
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определени със Заповед №88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР и утвърдени със
Заповед РД-744/01.10.2013 г. на МОСВ. Планът е приет с Решение на МС№1110/29.12.2016г.
Основна причина за наводненията са разливанията на реките вследствие на продължителни и
интензивни и/или краткротрайни интензивни валежи, както и опасно повишаване на нивото
на подземните води. В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане, а
в коригираните са налице два механизма: разрушаване на защитните съоръжения (диги) на
местата, където са в лошо техническо състояние в резултат недобра експлоатация, и
преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни количества повисоки от оразмерителните за корекцията. Характерни са и поройните наводнения, при които
интензивността на водообразуването надвишава естествения отточен модул на терена и този
на канализационните и дренажните системи.
Защитата при наводнения е комплексна дейност, включваща широк кръг от инженернозащитни, териториално-устройствени, градоустройствени, организационни и др. дейности,
като: изграждане на корекции, защитни диги, дъждовни канализационни системи в
населените места, предпазни събирателни скатови канали, дренажни системи в
мелиоративните площи и т.н.
В публикувания План за управление на риска от наводнения/ПУРН/ са определени райони
със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за
управление на водите.
В общината няма район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с висока
степен на риск.
В ПУРН са публикувани основните, необходимите и допълнителните мерки за защита от
наводнение в определените райони със значителен риск, които са основни за всички райони
под заплаха, като са предвидени и необходимите мерки, които следва да се предприемат за
предотвратяване на потенциално наводнение в териториите, които са извън РЗПРН. Тези
мерки е препоръчително да се включат в текстовата част на ОУПО, като например:
- ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях (Мярка BM_А.3.6.5). Мярката акцентира върху обследване
състоянието и безопасността на язовирите и е изключително важна за избягване на аварии и
разрушаване на язовирните стени при наводнения. Необходима е програма за извършване на
редовна проверка на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;
- реконструкция и ремонт на язовири (Мярка BM_B.1.1.2) Насочена е към
общинските язовири;
- създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на
реките" /Мярка BM_А.1.1.8/. Тук важна роля играят старите корита на реките;
- възстановяване на компрометирани диги (Мярка BM_B.3.2.4) Мярката предвижда
ремонт на съоръжения за защита от наводнения в РБУ. Ремонтите на дигите се извършват в
рамките на РЗПРН и извън РЗПРН.
52

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

В този сегмент е важно да се отбележи задължението и отговорността на кмета на общината,
свързано с превенцията на риска от наводнение, а именно компетенции по почистване на
речните легла в урбанизирани територии, мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони, изграждане на нови корекции в населените места, реконструкция и ремонт
на общински язовири и др.
4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, предмет на анализ в
този раздел са както съществуващата структура на територията и характера на ползването й,
така и основните типове почви и тяхното ползване и състояние.
4.4.1. Структура на територията
Общата площ на територията на община Макреш е 228 789.045 дка. Тя е разпределена в 7
землища, както следва:
o с. Вълчек
- 10 868.029 дка;
o с. Киреево
- 32 507.598 дка;
o с. Макреш
- 38 895.783 дка;
o с. Подгоре
- 54 741.050 дка;
o с. Раковица
- 58 685.531 дка;
o с. Толовица
- 14 192.082 дка;
o с. Цар Шишманово - 18 898.972 дка.

Параметрите на структурата на територията на общината по видове са показани на
долната таблица:
Таблица 2 Баланс на територията по видове
Баланс на територията по видове* в дка
Видове територии
1. Територии на селскостопанския фонд
2. Територии на горския фонд
3. Населени места и други урбанизирани територии
4. Водни течения и водни площи
5. Територии за добив на полезни изкопаеми
6. Територии за транспорт
ОБЩО
* Балансът на територията е по данни от Плановото задание и ОПР

Площ (дка)
139 510.90
79 624.70
6 463.70
2 543.10
34.50
611.70
228 789.36

Дял (%)
60.90
34.80
2.80
1.10
0.01
0.26
100.00

Балансът на общинската територия показва следните съотношения на структурните й елементи:
- земите от селскостопанския фонд са с най-голям относителен дял. Площта им възлиза на 139 510.90 дка или 60.90 % от общата територия на общината. Най-голям е относителният им дял в землището на с. Цар Шишманово – 74.95 %, следвано от землището на
с. Макреш – 71.16 % и с. Вълчек 67.55 %, а с най-много по площ земеделски земи разполага
с. Раковица – 36 925.278 дка;
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- териториите на горския фонд заемат също значителна площ – 79 624.70 дка, или
34.80 % от общинската територия. Най-голям е относителният им дял в землището на с.
Подгоре, следвано от землищата на селата Раковица и Толовица;
- урбанизираните територии (населени места) покриват само 2.80 % от площта на
общината; този дял е значително по-нисък от средния за страната;
- водните течения и площи заемат площ от 2 543.10 дка или 1.10 % от територията.
Представени са от речната мрежа в общината и от част от Рабишкото езеро, разположено в
преобладаващата си част на територията на община Белоградчик;
- териториите за транспорт са с незначителна площ от 611.70 дка, поради ниската
плътност на пътната мрежа.
- още по-малък е делът на нарушените територии от добив на полезни изкопаеми –
0.01 %.
Териториите с особена териториално-устройствена защита включват:
- Защитени територии по Закона за защитените територии. В обхвата на общинските граници такива територии са:
o Защитената местност „Раковишки манастир” с площ от 50.00 ха;
o Част от природната забележителност „Пещера Магурата“.
- Защитени територии по Закона за биологичното разнообразие. В обхвата на общинските граници такива територии са защитените зони по Натура 2000:
o ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040 по Директивата за местообитанията;
o ЗЗ „Макреш“ - BG0000521 по Директивата за местообитанията;
o ЗЗ „Западен Балкан” – BG0002002 по Директивата за птиците;
o ЗЗ „Видбол” – BG0000498 по Директивата за местообитанията.
Тъй като защитените територии по ЗЗТ и ЗБР не представляват начини на трайно ползване и
обхватите им се припокриват с територии с други трайни предназначения, те не са структурен елемент на баланса на територията. Елемент на баланса на територията са само
защитените територии по Закона за културното наследство.
4.4.2. Ползване на земеделските земи

От общата площ на земеделските територии (139 510.90 дка) 132 095 дка или 94.68 % са
обработваеми земи. По категории те се разпределят на І-ва категория 14 %, ІІ-ра категория
18 %, ІІІ-та категория 30 %, ІV-та категория 25 % и V-та категория 13 %. По начин на трайно
ползване разпределението им е 116 737 дка ниви (88.00 %), 870 дка лозя (0.70 %), 312 дка
трайни насаждения (0.23 %) и 14 176 дка ливади и пасища (10.73 %). Средната площ на
нивите е 6,5 дка, като варира от 1,8 до 304,0 дка. Земите с възможност за напояване са 3 500
дка.

Растениевъдството в община Макреш е представено предимно от зърнопроизводството и
техническите култури, както и от производството на фуражи. Зърнените култури заемат поголяма част от общата обработваема земя в общината, като основен дял се пада на производ-
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ството на пшеница, ечемик, царевица и ръж. От техническите култури е застъпен предимно
слънчогледът.
Животновъдството в общината се базира на значителните по площ ливади и пасища и
развитото фуражно производство. Представено е предимно от овцевъдството и месодайното
говедовъдство.
Селскостопанската дейност, освен от малки ферми и лични стопанства се осъществява от
10 кооперации и арендатори. Най-големият земеделски производител е „Феър Плей Аграрен
фонд” АД, който чрез фирмата си „Строй Инвест 2002” ЕООД обработва 7 650 дка в землището на с. Макреш, предимно с пшеница и слънчоглед.

4.4.3 Ползване на горите и земите от горския фонд

Площта на горските територии възлиза на 79 624.70 дка. От тях 27 020.93 (?) дка са в обхвата на защитените зони по Натура 2000.

По видов състав горите са предимно смесени широколистни буково-дъбови, но има залесявания и от иглолистни видове и топола. Териториалното им разпределение е следното: в
долината на р. Видбол горите са благун и цер, в Предбалкана смесените гори са от полски
бряст и полски ясен, в района на „Бабин нос” доминира мизийският бук, а по ниските части
на планината – горун. В Предбалкана естествената растителност е разпокъсана от земеделски
терени.

По функция, горите в обхвата на защитените зони по Натура 2000 имат предимно средообразуващи, защитни и водоохранни функции. В тях се провеждат съответни лесоустройствени
мероприятия. За дърводобив се ползват само горите от дървопроизводителните горски
територии. От страничните ползвания на горите са застъпени пашата на едър и дребен
добитък, добивът на листников фураж и сено, брането на горски плодове, липов цвят, гъби и
др.

4.4.4. Селищна мрежа и населени места

4.4.4.1. Селищната мрежа
Обща характеристика на селищната мрежа на общината
Селищната мрежа на общината включва 7 населени места – 3 малки села, Макреш, Подгоре и
Раковица и 4 много малки села Вълчек, Киреево, Толовица и Цар Шишманово. Едно от
селата е кметство - Раковица. Гъстотата на селищната мрежа е 3.06 селища на 100 кв. км. По
функционална категория селата са от 5 до 8 категория.
Таблица 3 Функционална категория на населените места
Населени места
Община
с. Вълчек

1

Функцио
нална
2

5
8

Категория

По Наредба № 7

Много малка община
Много малко село
3

Административен
статут
Община
Наместничество
4

Население
2011
5

1 630
70

ЕКАТТЕ
6

VID25
12557
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с. Киреево
с. Макреш
с. Подгоре
с. Раковица
с. Толовица
с. Цар Шишманово

7
5
7
6
8
7

Много малко село
Малко село
Малко село
Малко село
Много малко село
Много малко село
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Наместничество
Общински център
Наместничество
Кметство
Наместничество
Наместничество

194
414
267
508
49
128

36885
46245
56980
62044
72638
83363

Пространствена структура и функционална характеристика
Пространствената структура на селищната мрежа е развита линейно по поречието на р. Видбол, успоредно на планинската верига на Западен Балкан, с основна посока изток – запад.
Населените места са разположени сравнително равномерно в територията, на близки и почти
еднакви разстояния едно от друго (от порядъка на 8 – 10 км) и с добра транспортна свързаност помежду им. Общинският център с. Макреш е разположен в източния край ексцентрично спрямо територията на общината, но по-близо до транспортната връзка със страната. В
геометричния център на територията е с. Цар Шишманово.
Селскостопанската функция присъства като основна във всички населени места. В селата Вълчек, Подгоре, Раковица, Толовица и Цар Шишманово тя се реализира и чрез животновъдни
ферми, а в с. Макреш е седалището/базата на най-големия селскостопански производител в
общината „Феър Плей Аграрен фонд” АД.
Промишлената функция е представена само в с. Вълчек като енергийно производство –
фотоволтаична централа и като добивна промишленост в с. Киреево с производството на
варовик и инертни материали. Керамичния цех в с. Макреш е закрит.
Обслужващите функции са от местно значение и са съсредоточени в с. Макреш и с. Раковица
и в по-малка степен в селата Киреево, Подгоре и Цар Шишманово. Туристическата функция
не е развита.
4.4.4.2. Населени места
Планировъчна структура
Като правило селата в общината са с компактна структура, удължена в повечето случаи по
направлението на основните пътни връзки. С по-разчленена структура са селата Подгоре и
Толовица, разположени в хълмистите склонове на Предбалкана.
За всички села до 1991г. има изработени застроителни и регулационни планове, което се е
отразило на градоустройствената им структура – обособени функционални зони и централно
пространство, ортогонална улична мрежа. Централните пространства са формирани от
основните обществени сгради, а в някои от селата и от обществени градинки. Към всяко село
има селскостопански двор на бившето ТКЗС с различна степен на съвременно използване.
Поради намаляващото население всички населени места разполагат с теренни резерви.
Потребност от разширение на гробищните паркове има само в селата Макреш и Киреево.
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Застроеност и състояние на селищната среда в населените места
Застрояване
Населените места в общината са с добра изграденост. Застроени са нискоетажно, със
свободно разположени в поземлените имоти жилищни сгради на един и два, рядко на три
етажа. Обществените сгради са също с малка височина – до три етажа.
Жилищна изграденост и обитаване
По данните от преброяването на населението към 01.02.2011 г. на територията на общината
са изградени 2 166 жилища, разположени в 2 285 жилищни сгради. Жилищната задоволеност
от 1 309 жилища на 1000 жители е три пъти по-висока от средната задоволеност в Европа от
420/1000. Дори да се вземат предвид само обитаваните жилища, задоволеността от 615
жилища на 1000 жители остава много висока. Средният стандарт на обитаване е също много
висок – 71.95 кв. м жилищна площ на жител. Делът на необитаемите жилищни сгради е
особено висок 56.06 %. По вида на конструкцията жилищните сгради, респ. жилищата в преобладаващата си част са масивни, но само 0.48 % са със стоманобетонна конструкция. По
възраст, т.е. по години на построяване жилищният фонд на общината се разпределя както
следва: жилища, построени до 1949 г. – 43.97 %, построени в периода 1950-1989 г. – 54.75 %,
построени след 1990 г. – само 1.25 %. По етажност на жилищните сгради разпределението е
следното: едноетажните сгради са 86.26 %, двуетажните – 13.52 %, триетажните – 0.22 %, а
по-високи жилищни сгради няма. По брой на стаите преобладават дву- и тристайните
жилища – 62.83 %, следвани от жилищата с четири и повече стаи – 35.64 % и едностайните –
1.52 %. По степен на благоустроеност жилищният фонд на общината се характеризира със
100 % електрифицирани жилища, с 91.95 % централно водоснабдени жилища и само 4.08 %
жилища, свързани с обществена канализация. Голям е делът на жилищата, които са без бани
или баните им са извън жилищните сгради. Само 3.38 % от жилищата имат достъп до
Интернет, а 4.67 % разполагат с компютри.
Социална инфраструктура
Образователната инфраструктура се ограничава до една целодневна детска градина и едно
основно общообразователно училище.
Системата на здравеопазването осигурява само доболнична медицинска помощ. На територията на общината функционира една лекарска практика за първична медицинска помощ и
една стоматологична практика.
Системата на социалните дейности включва един социален патронаж с капацитет 40 ч.,
един дневен център за стари хора с капацитет 20 ч., който не функционира и клубове на пенсионера в седемте села.
Културният живот на общината се осигурява от 4 читалища, към които а организирани три
самодейни колектива, които осъществяват активна дейност. Читалищата разполагат със сравнително богат библиотечен фонд.
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Спортната инфраструктура включва по един стадион в селата Макреш и Раковица и спортна зала в с. Раковица.
Пощенското обслужване с осигурява от 5 пощенски станции, разположени в селата Макреш, Цар Шишманово, Подгорие, Раковица и Киреево.
Осигуреността на населените места с техническа инфраструктура не показва съществени различия между отделните селища. Всички населени места са водоснабдени и
електрифицирани. Частично изградена канализация има само в сл. Макреш, но без
пречистване на отпадъчните води. Достъпът до интернет е силно ограничен.
Нивото на благоустроеност и комунално обслужване също не показва съществени различия
между отделните селища и като цяло не е високо. Асфалтираните улици във всяко населено
място са не повече от две, а често става дума само за главната улица. Останалите улици са
без тротоари и само част от тях е с макадам. Осигуреността с обществени озеленени площи е
сравнително добра – общо около 600 дка. Развито е и уличното озеленяване. Недобро е състоянието на уличното осветление. Всички села са обхванати от организирано събиране на
битовите отпадъци, което се осигурява от общината.
4.4.4.3. Урбанизирани територии извън населените места
Няма данни за наличието на урбанизирани територии извън населените места, като се изключат онези селскостопански дворове, които са извън регулация и животновъдни ферми.
4.4.5 Почви

Съгласно почвено-географското райониране на България, община Макреш попада в ЗападноДунавската провинция и Западно-Балканската провинция на Долно-Дунавска почвена
подобласт. Местоположението, разнообразна надморска височина, експозиция и наклони на
терена, континентален климат с планинско влияние, общо взето сухолюбива тревна
растителност са основните фактори, спомогнали за формирането и разпространението на
разнообразно почвено покритие.
Основните почвени типове на територията на община Макреш са черноземи,
разновидностите на горските почви, както и наносни почви. Посочените почвени типове се
отличават със следните характеристики:

- излужени черноземи – показват широко разпространение и се характеризират с
еднородност по цялата дълбочина; образувани са върху тежки песъчливи глини и льос;
хумусния хоризонт е около 80-100см; еднообразния механичен състав и добра структура на
под-орния хоризонт обуславят възможността за подобряване на структурата й само чрез
дълбока оран и отглеждане на тревни култури; тези почви не показват значителни колебания
в хидрологичните показатели /хигроскопична влага, влажност на завяхване и др./ по
дълбочина на коренообитаемия почвен пласт; независимо от уплътняването, което настъпва
при навлажняване, тези почви запазват добрата аерация;
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- оподзолени черноземи – развити са при лесостепни и горски условия на
почвообразуване; характеризират се с дълбоко излужване и отлагане на карбонатите в
профила; механичния състав е тежко песъкливо-глинест до леко глинест, диференциран по
профила; химичния състав се характеризира със средни запаси на хумус, кисела почвена
реакция, разпрашена почвена структура, намалена водопропускливост и способност към
влагоемкост, поради което натрупват сравнително големи количества продуктивна вода;
- планинско-ливадни и планинско-горски тъмноцветни почви – разпространени са във
високопланинските райони на общината; развиват се при преобладаващото участие на
високопланинската ливадна растителност; характеризират се с различна мощност – слабо
мощни / 10-20см мощност/, средно мощни /20-30 см/; притежават едрочастичен механичен
състав, състоящ се основно от скелетни частици и пясък, податливи на по-интензивно
изветряне;
- кафяви горски почви – разпространени са в планинската част на общината;
преобладаващо разпространение имат тъмните, светли и вторично затревени кафяви горски
почви, развити предимно под смесени широколистни и иглолистни гори; тъмните кафяви
горски почви са развити по северните планински склонове, докато светлите кафяви горски
почви обикновено заемат ниските южни и относително по-сухите планински райони.
- канелени горски и ливадно-канелени почви – характеризират се с ясно изразен хумусен
хоризонт с мощност от 20 до 60 см, добре представен уплътнен глинест хоризонт; в
зависимост от релефа и почвообразуващите материали те показват значително разнообразие
по механичен състав; почвеният им профил се характеризира със силно уплътняване и слаба
водопропускливост; най-типична разновидност за района на общината са еродираните
оподзолени канелени горски почви в комплекс с еродирани излужени канелени и кафяви
горски почви; подходящи са за отглеждане на овес, ръж, картофи;
- алувиални и алувиално-ливадни почви – в профила на тези почви почти изцяло са
запазени свойствата на наносите, върху които те са образувани; отличават се с ниска
влагоемкост, но с добър воден режим поради близостта на подпочвените води; притежават
добри аерационни качества, сравнително лек механичен състав и липса на силно уплътнени
хоризонти.
От деградационните процеси, засягащи почвите в общината, най-съществен за екологичното
състояние на района е ветровата ерозия, чието развитие е в различна степен, предимно
средна. Същественото е, че в последните години ветровата и водна ерозия показват
тенденция към развитие. Териториите с хълмист и планински релеф, заети с тъмно и
светлосиви и подзолисти песъчливо-глинести почви са най-податливи на ерозия и уязвими
при горско-стопански дейности- сеч гори, напояване, обработка почви. Голяма податливост
на ерозия имат и карбонатните черноземи и тъмните горски почви, образувани върху
кредоподобни скали. На контролираната територия няма сериозни проблеми по отношение
на почвената ерозия. Не е налична информация за обхвата и местоположението на
ерозиралите земи.
Съгласно Регионален доклад за опазване на околната среда 2015г. и 2016г. на РИОСВМонтана, няма данни за замърсяване на почвите с негодни за употреба препарати за
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растителна защита /ПРЗ/. Няма регистрирани земи, замърсени с полициклични ароматни
въглеводороди /РАН/ или с полихлорирани бифенили /РСВ/. Замърсяванията с
нефтопродукти са много ограничени и са в резултат от аварийни разливи и инциденти.
На територията на общината няма данни за вкислени и засолени почви, т. к. няма пункт за
мониторинг. Не са констатирани замърсени и заблатени почви.
Обобщено, почвите в общината са в добро екологично състояние. Механичният им състав е
благоприятен и осигурява добър водно – въздушен режим. През 2015г. и 2016г. почвите в
общината запазват доброто си състояние.
4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

4.5.1 Земни недра

● Геоложки строеж
В регионален аспект територията на община Макреш от изток на запад попада в Мизийската
платформа, Кулската единица и Западния Предбалкан. Тези структурни единици са
изградени от предкамбрий-камбрийски, карбонски, карбон-пермски, пермски, юрски, юрскокредни, кредни скали, палеогенски и неогенски седименти и кватернерни образувания,
покрити от културен слой (почвен слой и антропогенни насипи) със спорадично
разпространение /вж. долната фигура/.
Предкамбрий-Камбрият: включва Берковска група (диабази, диабазови туфи, туфобрекчи,
шисти, пясъчници и филити).
Карбонът е представен от Раяновска свита (слабо метаморфизирани аркозни пясъчници,
алевролити, конгломерати и аргилити), пачка базалти и андезитобазалти в алтернация с
пясъчници и алевролити, гранодиорити и диорити).
Карбон-Пермът включва Жабленска свита (туфи, туфобрекчи, пясъчници, алевролити,
аргилити и въглища).
Триасът и юрата са представени от множество свити, изградени от теригенни и карбонатни
скали (пясъчници, алевролити, аргилити, варовици, доломити, глинести варовици, мергели и
др.).
Юрско-кредните седименти включват карбонатните скали на Сливнишка, Гложенска и
Гинска свита (варовици, доломити и доломитизирани варовици).
Кредата е представена от Кладорубска свита (мергели), Кулска свита (пясъчници,
алевролити, аргилити, мергели, конгломерати), Рабишка свита (мергели и глинести
варовици) и Задруга на ургонските варовици (органогенни рифови варовици)
Палеогенът е представен от Старопатишка свита (конгломерати, пясъчници и аргилити).
Неогенът включва разкриващите се на повърхността Димовска свита (пясъци, пясъчници и
варовици) и Криводолска свита-Ракевски клин (глини с песъчливи прослойки).
Кватернерът е представен от пролувиални образувания - наносни конуси (глинестопесъчливи материали и слабо обработени чакъли), делувиални образувания (скални късове
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примесени с глинесто-песъчливи материали), алувиални образувания-руслови и на заливните
тераси (чакъли, пясъци и глини) и еолично-алувиално-делувиални образувания (льосовидни
глини).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
Кватернер:1-Пролувиални образувания - наносни конуси (глинесто-песъчливи материали и слабо обработени
чакъли);2-Делувиални образувания (скални късове примесени с глинесто-песъчливи материали);
3-Алувиални образувания-руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци и глини);4-Еолично-алувиалноделувиални образувания (льосовидни глини); Неоген:5-Димовска свита (пясъци, пясъчници и варовици);6Криводолска свита-Ракевски клин (глини с песъчливи прослойки);Палеоген:7-Старопатишка свита
(конгломерати, пясъчници и аргилити); Креда:8-Кладорубска свита (мергели);9-Кулска свита (пясъчници,
алевролити, аргилити, мергели, конгломерати);10-Рабишка свита (мергели и глинести варовици); 11-Задруга на
ургонските варовици (органогенни рифови варовици); Юра-Креда:12-Сливнишка свита (варовици и
доломити);13-Гложенска свита (доломити, варовици);Юра:14-Гинска свита (ядчести варовици);15-Яворецка
свита (варовици и оолитни варовици);16-Полатенска свита (песъчливи варовици и варовити пясъчници);17Кичерска свита (конгломерати, пясъчници и песъчливи варовици);18-Връшкочукска свита (глини, въглища и
пясъчници);19-Киряевска свита (пясъчници, конгломерати и алевролити);Триас:20-Тошковдолска свита
(варовици, доломити и мергели);21-Бабинска свита (варовици);22-Едиветърска свита (песъчливи и органогенни
варовици);23-Сливовнишка свита (пясъчници);Перм:24-Гранодиоритови порфирити;25-Дацити;26-Андезити,
андезитови порфирити, лавобрекчи и туфи);Карбон-Перм:27-Жабленска свита (туфи, туфобрекчи, пясъчници,
алевролити, аргилити и въглища);Карбон:28-Раяновска свита (слабометаморфизирани аркозни пясъчници,
алевролити, конгломерати и аргилити);29-Пачка базалти и андезитобазалти в алтернация с пясъчници и
алевролити;30-Гранодиорити;31-Диорити;Предкамбрий-Камбрий:32-Берковска група (диабази, диабазови
туфи, туфобрекчи, шисти, пясъчници и филити).
Фиг.№1. Фрагмент от геоложка карта на България. Картни листове Заечар и Бор (Дечева А. и др., 1990)
и Видин (Филипов Л. и др.,1992)
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● Физико-геоложки процеси и явления
От физико-геоложки процеси и явления съществено развитие на територията на община
Макреш имат ерозионно-акумулационните, карстовите, еоловите и гравитационните процеси
и явления.
Ерозионно-акумулационните процеси и явления способствали развитието както на площна и
линейна ерозия, така и на пренасяне и акумулация на отмития материал. Най-значими
продукти на тези процеси са русловите тераси на суходолията, изградени от песъчливочакълести и глинести образувания, както и множеството долове, оврази и ровини.
Карстовите процеси и явления са развити в карбонатни горнокредни и неогенски седименти.
В техните разкрития са установени различни карстови форми, в това число е една пещера. На
територията на община Макреш е проучена само пещерата „Връшка чука“ - с дължина 14 m
и денивелация 34 m. Намира се в землището на с. Киреево.
Продукт на еоловите процеси и явления са еолично-алувиално-делувиални образувания.
Според „Карта на инженерно-геоложките типове масиви от льосовата формация в Северна
България” на територията на община Макреш те се отнасят към льосови масиви без
пропадъчна зона (Стоилов Кр., 1982).
Гравитационните процеси и явления включват сипеи, срутища и свлачища.
Срутищата и сипеите се проявяват в ограничени стръмни склонови участъци, изградени от
силно напукани скали.
Според „Карта на свлачищата“, изготвената от „Геозащита Плевен“ и Приложение
№ 2 към „Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията
на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие
2015-2020 г“ на територията на община Макреш, са регистрирани девет свлачища, всички в и
около с. Толовица. Наличната информация за тях е отразена в таблицата по-долу.
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Таблица 4 Информация за свлачищата на територията на община Макреш
№
по
ред
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Местоположение/група по
степен на активност и риск
Толовица - южно от селото /
I група
Толовица - югозападно от
селото / III група
Толовица - на 150 m от
западните покрайнини /
III група
Толовица - западно от
западните покрайнини/
III група
Толовица - източно от
южните покрайнини/
III група
Толовица - източно от
южните покрайнини/
II група
Толовица - между
централната част и южните
покрайнини/
I група
Толовица - на 100 m ат
западните покрайнини/
III група
Толовица - източната част на
селото, кв. 6, 7, 19 и 20,
засяга улици/ III група

Национален
идентификатор
VID 25.72638.01

Година
на регистрация
1975

Структура, механизъм и
състояние на свлачището

VID 25.72638.02

1976

VID 25.72638.03

1977

VID 25.72638.04

1977

Съвременно, периодично
активно

3,00

VID 25.72638.05

1977

Съвременно, периодично
активно

2,60

VID 25.72638.06

1977

Старо, периодично активно

12,75

VID 25.72638.07

1977

Съвременно, потенциално

60,00

VID 25.72638.08

1977

Старо, потенциално

2,80

VID 25.72638.09

2010

Съвременно, периодично
активно

9,90

Съвременно, периодично
активно
Съвременно, периодично
активно
Съвременно, периодично
активно

Засегната
площ
дка
50,00
3,60
1,50

● Сеизмичност
Съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони“ и картата на сътресяемостта за период от 1000 години към
нея територията на община Макреш попада в сеизмичен район от VI сеизмична степен.
Проектирането на сгради, съоръжения комуникации и други обекти следва да се осъществя
със сеизмичен коефициент Кс = 0,05.
Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината попада
в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,11 g за период на повторяемост
от 475 години.
● Инженерно-геоложки условия
Територията на община Макреш се характеризира с разнообразни инженерно-геоложки
условия, обусловени от геолого-тектонският строеж, наличието на подземни води и
различните физико-механични, филтрационни и миграционни свойства на множество
литостратиграфски единици, изграждащи приповърхностната геоложката среда. По
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отношение на условията за изпълнение на строителна дейност се диференцират различни
литоложки разновидности (строителни почви), които се класифицират като земни и скални
почви, както следва:
Строителни почви с кватернерна възраст: алувиални, пролувиални, делувиални и еоличноалувиално-делувиални образувания. Категория на изкопните работи – земна. По табл. 1 към
чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности
според почвеният профил се отнасят към земна основа тип D (брой на ударите за
проникване на стандартен динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 < 15), тип С
(Nspt30 -15÷50) и тип Е - почвени профили, изградени от пластове C или D и с мощност 5 m до
20 m, лежащи върху корава основа с Vs30 ˃ 800 m/s.
Строителни почви с неогенска възраст: глини, пясъци, чакъли, варовици, глинести
варовици и др. Категория на изкопните работи – земна и скална. По табл. 1 към чл. 7 на
„Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложки разновидности според почвеният
профил се отнасят към земна основа тип В (брой на ударите за проникване на стандартен
динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 ˃ 50) и тип А - скала или други скални
образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
Строителни почви с палеогенска възраст: глини, мергели, варовици, глинести варовици и
пясъчници. Категория на изкопните работи – земна и скална. По табл. 1 към чл. 7 на
„Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложки разновидности според почвеният
профил се отнасят към земна основа тип В (брой на ударите за проникване на стандартен
динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 ˃ 50) и тип А - скала или други скални
образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
Строителни почви с кредна, юрска, триаска, карбонска и предкамбрий-камбрийска възраст:
варовици, мергели, глинести варовици, пясъчници, конгломерати, туфи, шисти, диабази,
филити и др. Категория на изкопни работи – скална. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ и Еврокод
8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложки разновидности според почвеният профил се отнасят
към земна основа тип А - скала или други скални образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
● Подземни богатства
Районът на община Макреш включва части от Старопланинската металогенна зона
(находище на барит при Раковица). Основно значение за развитието на общината в близкото
минало са имали находището за варовици „Рафаело” (за производство на негасена вар) в
землището на с. Киреево и находището за висококачествени глини (за производство на
керамични изделия) в землището на с. Макреш.
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Понастоящем, на територията на община Макреш са предоставени две концесии за добив на
подземни богатства, описани в следващата таблица.
Таблица 5 Концесии за добив на подземни богатства в община Макреш
№
По
ред
1
2

Находище на
подземни
богатства
Лещака-партида
D-00671
Рафаеловопартида D-00562

Суровина

Местоположение

Концесионер

Строителни материалидиабази и гранодиорит
Строителни материаливаровици

Раковица

„Геотехмин“ ООД-София

Рафаелово

„Киреевска вар“ ООДКиреево, общ. Макреш

4.5.2 Подземни води
● Хидрогеоложки условия
В геоморфоложко и хидрографско отношение територията на община Макреш, обхваща
гъсто разчленените от река Видбол и нейните притоци нахълмени повърхнини от западната
Дунавската равнина и части от рида Бабин нос в Западния Предбалкан.
В горната приповърхностна зона на земните недра в обхвата на общината, по данни от „План
за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“ и писмо
№ 5662/25.10.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, са формирани карстови
подземни води, съсредоточени в два слоя: трети слой – Неогенски водоносни хоризонти с
карстови и карстово-порови води и пети слой – водоносни хоризонти от триас-юра- креда.
Колектори на карстовите подземни води в трети слой са долнонеогенските (сарматски)
седименти, в които е обособено подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската
депресия“ с код BG1G000N1bp036. Колекторът на подземните води е представен от варовити
пясъчници, пясъци и варовици. Подземното водно тяло е с напорен характер. Подхранването
му е предимно от инфилтрация на валежи. Дренира се от речно-овражната мрежа под
формата на извори и чрез изградени водовземни съоръжения.
Пети слой включва само подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код
BG1G0000TJK2044. То е безнапорно, със спорадично разпространение и циркулация в
хипергенната зона на окарстени варовици, глинести, мергелни варовици и мрамори.
Подхранват се изключително от инфилтрация на валежни и повърхностни води. Дренира се
в речно-овражната система от низходящи извори и водовземни съоръжения.
Наличната информация за подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, както и
за актуалното им химично и количествено състояние, заимствани от „План за управление на
речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“ и „Регистър на свободните водни
количества на подземните водни тела към 01.03.2017 г.“, е отразена в таблицата по-долу.
От таблицата произтича, че химичното състояние на подземни водни тела BG1G000N1bp036
и BG1G0000TJK2044 е добро. Разрешеното водно количество е по-малко от разполагаемите
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ресурси, поради което количественото им състояние е оценено като добро.
Целите за състоянието на подземни водни тела BG1G000N1bp036 и BG1G0000TJK2044 са
„Запазване на добро количествено и химично състояние“ към 2021 и 2027 г. и след 2027 г.
На територията на община Макреш няма находища на минерални води.
●Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони
За питейно-битово водоснабдяване на селищата в община Макреш и други цели се ползват
водовземните съоръжение от подземни води, наличната информация за които, както и за
учредените санитарно-охранителни зони, е отразена в таблицата по-долу по данни от
интернет-сайта на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“, „Регистър
на свободните водни количества на подземните водни тела към 01.01.2017 г.“ и писмо №
5692/25.10.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Таблица 6 Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние,
части от които попадат на територията на община Макреш
Наименование
на подземното
водно тяло
/ПВТ/ Код на
ПВТ
Карстови води
в в ЛомскоПлевенската
депресия/
BG1G000N1bp0
36
Карстови води
в Западния
Балкан/
BG1G0000TJK0
44

Основни характеристики на водното тяло
Среден
Площ
Средна
Средна
коеф. на
Тип на
на
дебелин проводимо
филтрац
ПВТ
ПВТ
а
ст
ия
km2
m
m2/d
m/d
напоре 6573. 250
630
2,5
н
9

Безнапоре
н

3368,
7

-

-

-

Разполагае
ми ресурси
l/s

Разрешен
и водни
количест
ва
l/s

Експлоат
а-ционен
индекс

Химично
състоян
ие

4270

368

11

добро

5832

343

7

добро

Таблица 7 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за питейно-битово
водоснабдяване /ПБВ/ и други цели на селищата в община Макреш
№
по
ред
1

2

3

4
5

Водовземни
съоръжения
ТК-ПС
„Шишманово“-Цар
Шишманово
ТК-ПС „Макреш“Макреш
Дренаж „Раковица“Раковица
Тръбен кладенецПодгоре
ТК СТК1/120-ИгалВълчек

Титуляр
„Водоснабдяване и
канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване и
канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване и
канализация“
ЕООД-Видин
Община Макреш
„Игал“ ООД-Вълчек

Код на
подземното водно
тяло
BG1G000N1bp036

BG1G0000TJK044

Номер и дата на
разрешителното за
водовземане
11510141/19.12.2007
Решение
№ 1179/03.10.2013
11510142/19.12.2007
Решение
№ 1178/03.10.2013
11510961/15.07.2014

BG1G0000TJK044

11510074/27.06.2007

BG1G000N1bp036

11520074/15.12.2009

BG1G000N1bp036

Заповед за учредяване
на СОЗ и/или цели
ПБВ на Цар
Шишманово
ПБВ на Макреш
ПБВ на Раковица
№ СОЗ 222/12.05.2009
ПБВ на Подгоре
№ СОЗ 340/15.12.2011
Животновъдство
(птицеферма)
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В ОПР на община Макреш 2014-2020 г. е посочено, че 40 жилища са със собствен
водоизточник, тъй като нямат осигурено обществено водоснабдяване.
Необходимо е осъществяване на процедури за получаване на разрешителни за водовземане
по изискванията в Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води и за учредяване на СОЗ за всички водоизточници съгласно изискванията понастоящем в
Наредба № 3/16.10.2000 г= 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, впоследствие в Наредба за зоните за
защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води
по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, изготвянето на която е предстоящо.
4.6 ЛАНДШАФТ

4.6.1 Структура на ландшафта. Устойчивост

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта-2005г, “ландшафтът e територия,
специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и
взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”.
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”.
Това е категория, която отразява тяхното постоянството във времето. Тя се разглежда като
неподатливост спрямо величината на въздействието, влияещо върху структурата на
ландшафта, както и като способността му към продължително еднопосочно развитие при
спазване на естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
 потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория се
отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи и
горски територии, териториите, намиращи се под защита на специални закони;
 конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура, толкова
по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят
територии, които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на
натоварване могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите.
Ландшафтът на община Макреш се изгражда от 3 основни групи ландшафти според степента
им на устойчивост:
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 ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат
горските територии, водните площи, териториите за отдих, естествени природни комплекси
/скални, пясъчни, защитени зони и територии и др./;
 ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските
ландшафти, които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се
обработват, притежават и по-висока естествена устойчивост;
 ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят
урбанизираните територии, земите за добив на полезни изкопаеми и терените, земите, заети
от депа за отпадъци и други нарушени земи.
Характерът и степента на натовареност на ландшафтите в общината по степен на тяхната
устойчивост е както следва:
Таблица 8 Устойчивост на ландшафтите
Територия

Площ - дка

Относителен дял -%

1. С висока естествена устойчивост

82167.80

35.90

2. С естествена устойчивост

139510.90

60.90

7120.66

3.20

228799.36

100.00

3. С относителна устойчивост
Общо

В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с генетична /естествена/
устойчивост е подчертано висок – почти 61%. Това обстоятелство, заедно с високият
относителен дял на ландшафти с висока естествена устойчивост говорят за наличие на много
висок естествен екологичен потенциал на територията на общината.
Териториите с относителна устойчивост – антропогенно променени земи, носители на
инженерна и транспортна инфраструктура и населени места заемат едва 3.2% от общата
площ на общината, което се разглежда като позитивен екологичен фактор.
Съществуващият ландшафт на проучвана територия е носител на собствена специфика,
формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната класификация на
ландшафта по принадлежност:
 по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с
различна принадлежност – на населени места, земеделски, горски, ландшафти под защита и
др.;
 по степен на континенталност на климата – умерено-континентален;
 по макрорелефни форми - платовидно-равнинно-хълмист;
 по водещ ландшафтообразуващ фактор –генетичен;
 по стадии на формиране и развитие – хомеостаз;
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 по генезис на антропогенните въздействия – смесен;
 по интензивност на антропогенните въздействия – ниски до средни;
 по мащаб на антропогенни въздействия – локални;
 по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив;
 по степен на антропогенно изменение – слабо антропогенно трансформиран;
 по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени;
 по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и
регулируемо със средствата на планирането и проектирането.
4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта

Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на четири основни
компонента на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води и почви.
Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка:
 по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен път в
пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във въздуха на
общината са незначителни; налични са незначителни източници на вредни емисии - кариери,
пътища и др., което предполага формиране на зони с вероятно епизодично наднормено
присъствие на вредни вещества във въздуха;
 по пътя на повърхностните води – по отношение на повърхностните води,
миграцията на замърсители се стимулира по директен път /чрез заустване на непречистени
води във водните течения/ и по индиректен път – от подпочвени води; веригата е
сравнително лабилна и в първия случай зависи от нивото на техническата обезпеченост за
пречистване на отпадъчните води, а във втория – от състоянието на подземните води; от
двете възможности, по-неблагоприятната за общината е свързана с ниската степен на
пречистване на отпадъчните води и директното заустване на непречистени води в различни
приемници;
 по пътя на подземните води – по отношение на подземните води миграция на вредни
вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. недостатъчно пречистени
отпадъчни и подземни води;
 чрез почви – преносът на замърсители по пътя на почвите е възможен, обусловено от
прекомерното ползване на препарати за растителна защита, криминално депониране на
отпадъци и др. подобни.
Обобщено, ландшафтът на общината се характеризира с много висока степен на естествена
устойчивост на ландшафтите и ниска степен на общо антропогенно натоварване. Независимо
от това, основните му съставящи елементи се намират в непосредствена връзка по
отношение миграцията на замърсители и влошаване състоянието на който и да е от тях се
отразява неблагоприятно върху състоянието на всички останали.
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4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид,
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид.
4.7.1. Гори и земи от горския фонд
Горският фонд в общината е 7 913.709 ха и е представен предимно от смесени широколистни
насаждения – бук, дъб и други. От общата площ на общината земеделската земя обхваща
13 546.108 ха, водни площи – 230.489 ха, за добив на полезни изкопаеми – 21.119 ха (кариера
за добив на глина и кариера за добив на варовик).
Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла селско стопанство. Найголям относителен дял в растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и
техническите култури. Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема
земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица
и ръж. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на
общината и добрите условия за развитие на фуражно производство в равнинната част са
предпоставка за развитие на овцевъдство и говедовъдство.
4.7.2 Флора
Настоящата част от ЕО има задачата да даде обща представа за състоянието на
растителността и животинския свят в региона, пречупена през призмата на устройственото
планиране, от значение за което са основно териториите и зоните с природозащитно
предназначение. По-подробно представяне на флората и фауната на територията на
общината и в частност тази, попадаща в защитени зони (ЗЗ), съпроводено с конкретната
оценка относно степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ, е задача
на доклада за оценка на съвместимостта (ДОС), който се разглежда като отделно приложение
към ЕО.
Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула,
Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад – с Република Сърбия.
Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад
релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в
с. Киреево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м.
Цялата централна и източна част на общината се заема от широката и нахълмена долина на
река Видбол (десен приток на Дунав) и нейните леви и десни притоци, които протичат в
дълбоки долини спрямо околния терен. В коритото на реката, северно от село Вълчек се
намира най-ниската точка на общината – 127 m н. в. В най-източната част на долината
релефът е предимно равнинен, а на запад теренът става хълмист.

70

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

Западните и югозападни краища на общината се заемат от нископланинските части на
Западния Предбалкан. По границата с Република Сърбия и на изток в пределите на общината
се простират източните склонове на планината Бабин нос с едноименния връх Бабин нос
(1107 m), разположен на самата граница, югозападно от село Раковица. В найсеверозападния ъгъл на общината, където се събират границите с община Кула и Република
Сърбия се издига уединената височина Връшка чука (692 m), крайната западна издънка на
Предбалкана.
Растителността в обхвата ОУП, съгласно биогеографското райониране на страната, се отнася
към Илирийската (Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област,
Дунавски хълмисто-равнинен окръг, Видински район и Предбалкански окръг,
Белоградчишки район.
Дунавски хълмисто-равнинен окръг
Този окръг заема големи пространства в южната част на Дунавската равнина - от средното
течение на р. Янтра до границата със Сърбия. По-голямата част от територията е заета от
селскостопански земи, но около 30% от площта са ксеротермни церово-благунови и
благуново-церови гори - предимно издънкови и нискостъблени. На много места в тези гори
особено на варовити терени по хълмовете се е настанил келявият габър. На места са се
формирали вторично ксеротермни храсталачни съобщества от драка, също и ксеротермни
тревни фитоценози от садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium ischaemum),
луковична ливадина (Poa bulbosa) и едногодишни треви (терофити) като псилурус (Psilurus
incurvus), някои детелини и др. В мерите около селищата са формирани мезоксерофитни
тревни формации с преобладаване в тях на пасищен райграс (Lolium perenne), белизма,
луковична ливадина и нерядко троскот (Cynodon dactylon), пача трева (Polygonum aviculare)
и пр. На по-влажните места край реките съвсем ограничено се срещат остатъци от гори с
доминиране в тях на дръжкоцветен дъб, клен (Acer campestre), бряст, мекиш (Acer tataricum)
и др. На места тези терени са превърнати в ливади с мезофитна тревна растителност. Поспецифични видове в този окръг са редица степни флорни елементи и особено съответни
ендемити и субендемити като ковачевия (Chamaecytisus kovacevii) и дунавския зановец (Ch.
danubialis), хилядолистния воден морач и др.
Видински район
Преобладават смесените гори от цер с благун, но в северозападния край на места се срещат
почти чисти церови гори. Обикновено на места при по-сухи местообитания преобладава
благунът, а в понижените участъци при по-голяма влага - церът. В района на с. Градец, също
между Димово и р. Дунав на северни склонове се забелязват и отделни дървета или групи с
дървета от мизийски бук. В този район се срещат деградирани горски ценози с доминиране
на келявия габър, както и на ксеротермна тревна растителност от садина, белизма и
луковична ливадина.
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Предбалкански окръг
Този окръг заема пространството от горната част на водосбора на р. Янтра до западната
граница на страната. Характеризира се с изключително голямо видово и растително
разнообразие и с добре застъпени реликтни и ендемични (български и балкански) видове,
каквито са терциерните реликти - силиврякьт (Haberlea itiodopaensis) и сръбската рамонда
(Ramonda serbica), растящи по сенчестите скали предимно в горите, водният габър, турската
леска. На сухи терени почти в целия окръг се срещат маклен (Acer monspessulanum) и
мизийски бук, под чийто склоп на места расте масово реликтният вид лавровишня и др. В
окръга се наблюдават ендемичните видове - от илирийските флорни елементи: велчево
плюскавиче (Silene velchevii), български ерантис (Eranthis bulgaricus), стефчова тлъстига
(Sedum steftscho), нейчев зановец (Chamaecytisus neicheffii), пъстър минзухар (Crocus
reticulatus), а от македоно-тракийските флорни елементи: родопска люцерна (Medicago
rhodopaea), Chamaecytisus frivaldskyanus, родопски скален копър (Seseli rhodopaeum), дегенов
скален копър (S. degenii), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolium), както и редица
балкански ендемити.
Белоградчишки район
Заема пространството между Врачанска планина и западната граница на страната -Връшка
чука. Растителността е изключително разнообразна, в повечето случаи преобладава
ксеромезофитна растителност с доминиране на обикновен горун, обикновен габър и
мизийски бук с примеси от реликтния дървесен вид турска леска и др. На припечните
склонове и билните части на варовитите хълмове (мергели и варовици) преобладават
ксеротермни силно разредени и деградирали гори от маклен, мьждрян и келяв габър. В този
район се срещат терциерният реликт рамонда (Ramonda serbica) по повърхността на скалите
предимно в сенчести гористи места и ендемичният вид български ерантис (Eranthis
bulgaricus) на хълма Връшка чука.
Западните и югозападни краища на общината попадат в този район.

В селскостопанските площи се отглеждат основно технически култури (царевица и
слънчоглед и рапица), както и овощни и лозови насаждения. Голяма част от площите се
обработват.
В необработваемите земи – мери, доминира производна ксерофитна тревна растителност. В
състава на тревните ценози на тези площи се срещат широко разпространени видове, които
се настаняват на запустели терени, както и плeвeлни видове.
В ливадите за производство на фураж доминират хибридни видове на р. Trifolium (Trifolium
hybridum), ливадна детелина (Trifolium pratense), бяла детелина (T.repens), жълта детелина (T.
patens), полска детелина (T. campestre) и др.
В пасищата тревната растителност е изцяло производна, формирана вторично. Смесените
тревостои са с богато разнотревие доминирано от Сем. Житни (Poacceae). Съобществата са
широко разпространени. От храстовите видове в мерите, доминиращо е участието на дрян
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(Cornus mas), глог (Crataegus monogina), трънка (Prunus spinosa), шипка (Rosa canina),
полска къпина (Rubus sanguineus), тревист бъз (Sambucus ebulus), повет (Clematis vitalba).
Лечебни растения
В Програмата за опазване на околната среда на община Макреш са анализирани 79 вида
лечебни растения, установени на територията на общината. За всеки от видовете е направено
подробно описание на вида, екология, биологични особености, размножаване, възможности
за черпене и ротация, опазване на генофонда. Съгласно посочената програма, голяма част от
находищата се намират в границите на защитени територии, което е известна гаранция за
запазване характеристиките на екосистемите. На високо антропогенно въздействие са
подложени видовете, намиращи се в близост до населените места на общината. В резултат от
бракониерство, незаконна сеч, криминално депониране на отпадъци и др. се наблюдават
промени в генофонда от лечебни растения.
4.7.3 Фауна
Според зоогеографското райониране на България, териториите, предмет на ОУП – Макреш
попадат частично в Дунавския и Старопланинския зоогеографски райони, в пояса на
равнинно-хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на широколистните гори. Фауната е с
преобладаващо евросибирско и европейско разпространение.
Бозайници (Mammalia)

Бозайната фауна е характерна за неморалния фаунистичен комплекс на широколистните
гори. Представена е от видове с широко разпространение, дължащо се на екологични
адаптации към интразонални местообитания – крайбрежия на реки, влажни места, мезо и
ксерофитни открити местообитания - ливади и пасищата, където средата в тях е формирана
от тревостои с различни височини.
Бозайната фауна в горските масиви от ниските части на Старопланинския район и
Предбалкана, не е разнообразна. Тук е ареала на най-многобройните бозайници като
Източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor (Мartin); Обикновена къртица
(Talpa europaea L.); Белозъбо сляпо куче (Nanospalax leucodon (Nordмann); Къртица (Talpa
europaea L.); Лалугер (Spermophilus citellus (L.); Полска мишка (Apodemus agrarius Pallas);
Горска мишка (Apodeмus sylvaticus L.); Обикновена полевка (Мicrotus arvalis Pallas), Заек
(Lepus capensis L.) и др. О хищниците най-често срещани са: Лисица (Vulpes vulpes L.); Белка
(Мartes foina Erxl.); Пъстър пор (Vormela peregusna), Степен пор (Putorius eversmanni), Черен
пор (Мustela putorius L.), Невестулка (Мustela nivalis L.); Язовец (Meles meles), Чакал (Canis
aureus) и др.
В района се срещат някои видове прилепи - Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Полунощен
прилеп (Eptesicus serotinus), Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Малко кафяво
прилепче (Pipistrellus pygmaeus) и Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus). Доказано е
присъствието и на мигриращия вид Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). Наличието

73

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

на многобройни пещери в Предбалкана обогатяват присъстващото прилепно съобщество с
пещерообитаващите
видове:
Подковонос
на
Мехели
(Rhinolophus
mehelyi),
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух
нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus) и Дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersii).
Птици (Aves)

В резултат на проучвания и преглед на литературните данни на територията на общината е
установено, че гнездовата орнитофауна сега и в близкото минало включва над 80 вида птици.
Общината, въпреки относително неголямата си територия, привлича разнообразни видове
птици, като Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus
gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Бухал
(Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Земеродно
рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos
syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска
овесарка (Emberiza hortulana), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица
(Riparia riparia) и др.
Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia)

Според съвременните схващания за разпространението на видовете от българската
херпетофауна (Stojanov et al., 2011), в западната част на Дунавската равнина и Предбалкана
се срещат 12 вида земноводни и 16 вида влечуги. Характерни за широколистните гори в
района са Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
Горски гущер (Darevskia praticola), Смок мишкар (Zamenis longissimus) и др. За откритите
терени и храсталаците е характерно наличието на Зелена крастава жаба (Bufos viridis), Зелен
гущер (Lacerta viridis), Голям стрелец (Dolichophis caspius), Пъстър смок (Elaphe sauromates)
и др. Типични обитатели на влажните зони са двата вида бумки (Bombina bombina и B.
variegata), обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), водните змии (Natrix natrix и
N. tessellata) и др.
Риби (Pisces)

Ихтиофауната на Дунавския водосборен басейн се състои от 59 таксона, които принадлежат
към 15 семейства. Семейство шаранови (Cyprinidae) е най-добре представено – 28 вида,
следва семейство костурови (Percidae) с 8 вида и виюнови (Cobitidae) с 5 вида. Общо в
реките на Дунавския водосборен басейн са установени 58 вида риби. Някои видове от
семейство Cyprinidae, като например Речен кефал (Leuciscus cephalus), Шаран (Cyprinus
carpio), Обикновена кротушка (Gobio gobio), Скобар (Chondrostoma nasus), Обикновена
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мряна (Barbus barbus), Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), Уклей (Alburnus alburnus),
Горчивка (Rhodeus sericeus amarus), както и някои видове от семейство Cobitidae са
представени с относително стабилни популации, предимно в средните течения на реките.
Безгръбначни животни (Invertebrata)

Териториите, предмет на ОУП са проучени в различна степен и в литературата отсъстват
данни за комплексни фаунистични проучвания на безгръбначните. Разнообразието от
местообитания е предпоставка за съществуването на разнообразни групи водни и сухоземни
безгръбначни от следните групи: мекотели (Mollusca), водни кончета (Odonata),
скакалци/правокрили (Orthoptera), твърдокрили (Coleoptera), мравки (Hymenoptera),
пеперуди (Lepidoptera).
4.7.4. Защитени територии по ЗЗТ

На територията на община Макреш се намира една защитена местност – „Раковишки
манастир“. Прекатегоризирани в защитена местност /ЗМ/ са две защитени територии /бивши
исторически места/. При проверка от РИОСВ-Монтана през 2015г. проникването в ЗМ е било
затруднено поради щети от ледоломите през зимата на 2014-2015г.
Защитената местност „Раковишки манастир” - Код 398 (пореден № 751) в землището на
с. Раковица върху площ от 51.52 ха. Обявена е със Заповед No.3718 от 28.08.1975 г., ДВ, бр.
79/1975 с цел опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично
съжителство на човека и природата и предоставяне на възможност за туризъм.
Прекатегоризация и промяна на площта са извършени съответно със Заповед №РД-1082 от
21.08.2003 г., ДВ, бр. 86/2003 и Заповед №РД-546 от 12.07.2007 г., ДВ, бр. 72/2007. На
територията й са забранени:
o Извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването да се извършва
съгласно устройствения проект с максимално запазване на природната обстановка;
o Пашата на добитък през всяко време;
o Откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други инертни
материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и всякакви
действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

Част от природна забележителност „Пещерата Магурата“ – Код 7 (пореден № 697) с
обща площ от 82.5 ха. Обявена със Заповед №666 от 03.05.1960 г. (ДВ, бр.../1960) с цел
опазване на пещерата. Промени в площта и режима на дейностите със заповеди №2077 от
07.06.1961 г., №РД-534 от 12.07.2007 г., №РД-534 от 12.07.2007 г. На територията й са
забранени всякакви действия, водещи до загрозяване и увреждане на пещерата и
унищожаване на скалните образувания и пещерната фауна; паша на добитък; ловуването;
сеч; внасянето на неместни за района растителни и животински видове; замърсяването с
битови, строителни, промишлени и др. отпадъци; паленето на огън; нови производствени
дейности; всякаква форма на увреждане на скалните и пещерни образувания.
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4.7.5. Защитени зони от Европейска екологична мрежа Натура 2000
На територията на общината попадат изцяло или частично следните защитени зони по
Закона за биологичното разнообразие:
• Защитена зона „Западен Балкан” с код BG0002002 (№ 1108) - за опазване на дивите
птици, обявена със заповед № РД-119/09.02.2012 г. (ДВ, бр.20/2012) + промяна на режима на
дейностите със заповед № РД-68/28.01.2013 г., (ДВ, бр.10/2013). Общата площ на зоната е
146 832.47 ха, като на територията на община Макреш, се засягат землищата на селата
Подгоре и Раковица. Обявена е за опазване на птици и местообитанията им, включени в
Приложение 1 на Директива 2009/147/ЕС – 38 вида; редовно срещащи се мигриращи птици,
които не са включени в Приложение 1 на Директивата – 8 вида; други значими растителни и
животински видове – 29 вида;
• Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040 (№ 1109)
- за опазване на природните местообитания по Директива 92/43/ЕЕС, одобрена с Решение на
МС № 611 от 16.10.2007 г., (ДВ, бр.87/2007) + промяна в площта с Решение на МС № 811 от
16.11.2010 г., (ДВ, бр.96/2010). Общата площ на зоната е 219 753.27 ха, като на територията
на община Макреш засяга землищата на с. Подгоре и с. Раковица. Обявена е за опазване на:
- местообитания по Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС: 4070 – Храстови съобщества, 6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския
доалпийски пояс, 8220 – Хидрофитна растителност по силикатни скални склонове, 8210 –
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 9150 – Термофилни букови гори,
3140 – Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации, 5130 – Съобщества
на Juniperus communi, 9530 – Субсредиземноморски борови гори, 6240 – Субпанонски
степни тревни съобщества, 40АО – Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества,
9180 – Смесени гори от Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 8230 – Силикатни
скали с пионерна растителност, 8118 – Силикатни сипеи от планинския доснежен пояс,
91СА – Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, 3260 – Равнинни или планински
реки с растителност, 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 6210 –
Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик, 6520 – Планински
сенокосни ливади, 91НО – Панонски гори, 91GО – Панонски гори с ..., 6110 – Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества, 6510 – Низинни сенокосни ливади, 8310 –
Неблагоустроени пещери, 91ZO – Мизийски гори от сребролиста липа, 91ВА – Мизийски
гори от обикновена ела, 91WO – Мизийски букови гори, 6410 – Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви, 7220 – Извори с твърда вода с туфести формации,
9170 – Дъбово-габърови гори, 9260 – Гори от Castanea sativa, 9110 – Букови гори от типа
Luzulo-Fagetum, 9130 – Букови гори от типа Asperilo-Fagetum, 6230 – Богати на видове картълови съобщества върху силикатни терени в планините, 91МО – Балкано-панонски церовогорунови гори, 9410 – Ацидофилни гори, 91ЕО – Алувиални гори, 4060 – Алпийски и
бореални фикосидни съобщества;
- видове, включени в приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС и приложение № 2
на Директива 2009/147/ЕС, а именно: бозайници – 19 вида, земноводни и влечуги - 6 вида,
риби – 7 вида, безгръбначни – 18 вида, растения – 5 вида;
- други значими растителни и животински видове – 96 вида.
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• Защитена зона „Макреш” с код BG0000521 (№ 1165) ) - за опазване на природните
местообитания по Директива 92/43/ЕЕС, одобрена с Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г.,
ДВ. бр. 21/2007. Общата площ на зоната е 2 061.25 ха, като от територията на община
Макреш се засягат землищата на селата Вълчек, Макреш и Толовица. Обявена е за опазване
на:
- местообитания по Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС: 6110 – Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, 91НО – Панонски гори, 91IО – Евро-сибирски
степни гори от Quercus spp …, 91МО – Балкано-панонски церово-горунови гори, 91ZO –
Мизийски гори от сребролиста липа;
- видове, включени в приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС и приложение № 2
на Директива 92/43/ЕЕС, а именно: бозайници – 15 вида, земноводни – 2 вида, влечуги - 2
вида, риби – 2 вида, безгръбначни – 4 вида;
- други значими растителни и животински видове – 22 вида.
• Защитена зона „Видбол” с код BG0000498 (№ 1056) - за опазване на природните
местообитания по Директива 92/43/ЕЕС, одобрена с Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г.,
ДВ. бр. 21/2007. Общата площ на зоната е 1 035.14 ха, като от територията на община
Макреш се засягат землищата на селата Вълчек, Макреш, Подгоре, Толовица и Цар Шишманово. Обявена е за опазване на:
- местообитания по Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС: 3260 – Равнинни или планински реки с растителност, 6110 – Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, 91EO – Алувиални гори, 91FO – Крайречни смесени гори от Quercus robur, …,
91GО – Панонски гори с ..., 91НО – Панонски гори, 91МО – Балкано-панонски церовогорунови гори, 91ZO – Мизийски гори от сребролиста липа;
- видове, включени в приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС и приложение № 2
на Директива 92/43/ЕЕС, а именно: бозайници – 16 вида, земноводни – 2 вида, влечуги - 3
вида, риби – 13 вида, безгръбначни – 8 вида;
- други значими растителни и животински видове – 31 вида.
В Доклада за Оценка на въздействие на ОУПО върху предмета и целите на опазване на
защитените зони, който представлява неделима част от Доклада за екологична оценка, са
дадени подробности за посочените по-горе защитени зони и са коментирани евентуалните
въздействия на предвижданията на плана върху тях.
Съгласно данни от Програмата за опазване на околната среда на община Макреш, на
територията на общината, в землището на с. Киреево, местност Оброка е регистрирано едно
вековно дърво – цер, на възраст 200 години, с височина 10м и обиколка на ствола – 3.1м.
4.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

На територията на община Макреш се генерират различни по вид и количества отпадъци –
битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци с растителен произход и др.
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Анализът на съществуващото състояние на този компонент се базира на Общинска програма
за управление на дейностите по отпадъците както и на база Регионален доклад за
състоянието на околната среда 2015 и 2016г., изготвен от РИОСВ-Монтана.
4.8.1 Отпадъци

Битови отпадъци

Количеството битови отпадъци, генерирани на територията на община през последните
години възлизат на:
Таблица 9 Количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината
Година

2010

2011

2012

2013

2014

Тона

160

159

158

155
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Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на общината 2015-2020 г.

От горната таблица е видно, че количеството на генерираните отпадъци е почти еднакво през
годините с тенденция на намаляване, породени преди всичко от намаляване броя на
населението на общината.

В Общинската програма за управление на отпадъците е определена норма на натрупване от
155 кг/ж/год. която ще възприемем и за целите на настоящата оценка. Така общото
количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината през 2015г., получено
по изчислителен път, възлиза на 199 т/год.

Съгласно Доклад за състоянието на околната среда през 2015г., изготвен от РИОСВМонтана, сметосъбирането и сметоизвозването към 2015г. покрива 100% от населението на
общината. Системата е добре организирана, в съответствие със специализирани планови и
проектни разработки, отразяващи характера на застрояване, местоположението на съдовете
за смет, състоянието на уличната мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др.

Депонирането на битовите отпадъци от населените места от общината се извършва на
регионалното депо в землището на с. Жиглица, общ. Видин, което обслужва общините
Белоградчик, Брегово, Бойница, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци и Чупрене. На депото са изградени и инсталации за предварително третиране на
строителни отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци.
Разделно събиране

В община Макреш няма въведена система за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци.
Строителни отпадъци

По данни от Годишен доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Монтана след
въвеждането в експлоатация на регионалното депо, строителните отпадъци се обезвреждат

78

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

на него. По данни от Програмата за управление на отпадъците на общината, генерираното
количество строителни отпадъци възлиза на 20-40 тона годишно.
Производствени отпадъци

Към тази категория се отнасят отпадъците, генерирани от различни производствени дейности
на територията на общината, сред които основните са:



Хранително-вкусова промишленост;
Дърводобивна и дървообработващата промишленост.

Количеството генерирани производствени отпадъци е незначително и с променливи
характеристики през различните години. Същото се отнася и за състава им. Част от
отпадъците се оползотворяват, или се предават на специализирани фирми, а една малка част
производствените отпадъци с неопасен характер се депонират на регионалното депо.

Към категорията „Производствени отпадъци“ спадат и утайките, генерирани в
пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Раковица. същите се управляват съгласно
изготвения План за управление на утайките от ПСОВ.
Опасни отпадъци

В Програмата за управление на отпадъците на общината няма информация за опасните
отпадъци, генерирани на територията й. Може да се направи допускането, че отработените
моторни масла са основният дял от опасните отпадъци, генерирани на територията на
общината, следвани от излезли от употреба оловни акумулатори. Събирането и третирането
на опасните отпадъци се извършва от лицензирани фирми, с които дружествата, от чиято
дейност се генерират опасни отпадъци, имат сключени договори.
Болничните отпадъци, формирани от двете лекарски и една стоматологична практика не
представляват сериозен проблем

4.8.2 Опасни вещества
Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл.104, ал.1 и на отказите по
чл. 112б, ал.1 и ал.2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г., изм. и доп.),
на територията на община Макреш няма предприятия включени в регистъра.
На територията на общината няма наличие и на предприятия с нисък рисков потенциал,
попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната среда.

Горната информация е потвърдена и с писмо на РИОСВ-Монтана с изх.№3631/21.11.2016г.
съгласно което „на територията на общината към настоящия момент няма предприятия,
попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС.“
Във връзка с горното, не е необходимо местоположението на такива предприятия да се
съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.
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4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

4.9.1 Шум
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници,
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци на различните видове
транспорт и локалните източници на шум - производствени, комунално–битови, спортни и
други обекти.
Основно влияние върху шума на територията на общината има транспортната
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна
мрежа и ж. п. инфраструктура.
4.9.1.1 Транспортна инфраструктура
Пътна мрежа
Непосредствено източно от общината преминава трасето на Европейски транспортен
коридор № 4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща –
Крайова/Констанца – Видин – Враца – София – Солун/Пловдив – Истанбул), който осигурява
връзките й със страната и чужбина.
Междуобщинските и вътрешнообщинските транспортни връзки се осигуряват от
третокласни и четвъртокласни пътища. Участъците от републиканските пътища с обща
дължина 51.20 [43.5]км са:
o Участък от 17.0 км от път III-1401 (Кула - Връшка чука) – Киреево – Раковица – Подгоре – Раяновци – Ошане – Вещица – Белоградчик (от км 1.7 до км 18.7);
o Началният участък от 18.8 км от път III-1403 Подгоре – Цар Шишманово – Макреш –
гара Макреш – ( Видин - Димово) (от км 0.0 до км 18.8);
o Последният участък от 7.7 км от път III-1412 (Кула - Грамада) – Раковица (от км 6.2
до км 13.9).
Технико-експлоатационното състояние на републиканските пътища е сравнително добро.
Общинските пътища на територията на община Макреш с обща дължина от 14.650 км са:
o VID1121- Старопатица – Раковица - 5 км, в лошо състояние;
o VID1140 - /III-1403, Цар Шишманово-Макреш/ – Толовица – 2.6 км, в много лошо
състояние, наличие на свлачище в близост до пътя;
o VID2141- Цар Шишманово – /Бранковци-Раковица/ - 3.200 км, в много лошо състояние, периодично се ремонтира;
o VID3094 – жп гара Макреш – Вълчек – 1.950 км., в добро състояние;
o VID3142 - /Киреево-Раковица/ – Раковишки манастир – 1.900 км, в много добро;
Както е посочено по-горе, технико-експлоатационното състояние на общинската пътна
мрежа е неудовлетворително.

Железопътен транспорт
VІІ-ма главна железопътна линия София-Видин, свързваща общината с областния център и
вътрешността на страната преминава на 10 км от общинския център – Макреш. В настоящия
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момент гара Макреш е закрита, използва се само като ж. п. спирка и обслужва само пътнически влакове. Дължината на ж. п. участъка е 1.3 км.

Масов обществен пътнически транспорт
Масовият обществен транспорт на населението от общината се осигурява от две автобусни
линии:
o Видин- Кулата –Раковица- Макреш от 18,15 ч в сряда, петък и неделя;
o Видин- Кулата и Раковица всеки ден от 7,00 ч и 13,00 ч.

4.9.1.2 Еквивалентни нива на шум
Еквивалентното ниво на шума, Leq, dBA (шумова характеристика), излъчван от
транспортния трафик се определя от динамичните параметри на потока – интензивност (брой
МПС/час), структура (процент тежкотоварни МПС и автобуси в общия поток), скорост на
движение (km/h) и параметри на пътното трасе – настилка, надлъжен наклон (%).
По експертна оценка, в аспекта на шумовото натоварване, общинската територия не
принадлежи към тези, застрашени от наднормени шумови нива. Конфигурацията на
републиканската и общинска пътна мрежа не предполага наднормено акустично натоварване
на населените места н общината, още повече, че капацитета на пътната мрежа е по-висок от
съществуващото ползване.
Шумовите характеристики на потока на разстояние 7,5 m. от оста на близката лента за
движение, в зависимост от класа на пътя са :
 ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h;
 ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h;
 ІV и V клас – до 60 dBA в зависимост от конкретното натоварване и скорост на
движение.
Съгласно Програмата за опазване на околната среда, на територията на Община Макреш
няма производствени мощности-източници на наднормен шум. Основен причинител на
звуково натоварване на селищната среда е транспорта. Някои специфични характеристики на
териториално-устройствения план на село Макреш допринасят за усилване на това
въздействие. Такива са липсата на околовръстни пътища, поради което целият
вътрешноселски и транзитен автомобилен поток преминава през населените места.
Двустранното плътно застрояване по главните улици, липсата на възможност за растителна и
техническа шумова екранизация на сградите и силно износената настилка на по-голяма част
от улиците в населените места са основните причини за шумовото натоварване.
4.9.2 Гранични стойности на шум
Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани
в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ. бр.58/2006 г.) и са
дадени в следващата таблица.
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Таблица 10 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях
Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на железопътен
и трамваен транспорт
Територии, подложени на въздействието на авиационен
шум
Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научно-изследователска и учебна дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на шум, dBA
ден

вечер

нощ

55
60

50
55

45
50

60

55

50

65

60

55

65

65

65

70
45
45
45
40

70
40
35
40
35

70
35
35
35
35

*Източник: Наредба №6/26.06.2006 за показателите за шум в околната среда /МЗ и МОСВ/

Като цяло, съществуващият шумов режим на ниво община се характеризира с преобладаване
на шумовете от транспортни източници. По отношение на нивата, генерираният шум е в
границите на допустимото, а по отношение на пространственото разпределение, то е
ограничено, не само поради специфичният релеф на общинската територия, респ.
конфигурацията на пътната мрежа, но и проведените в последните години ремонти на част от
мрежата, което допринася за намаляване на шумовото въздействие от транспорта.
4.9.3 Други вредни физични фактори
Община Макреш не е включена в Националната автоматизирана система за непрекъснат
контрол на радиационния гамафон.
Съгласно справка на РИОСВ-Монтана за състоянието на компонентите и факторите на
околната среда, на територията на РИОСВ действат 3 локални мониторингови станции за
контрол на радиационната обстановка с непрекъснат, 24-часов режим на контрол.
Установените стойности не се отличават от характерните за района.

Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на къси,
средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и
ретранслатори, подстанции за високо напрежение – открити и закрити, електропроводи,
трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни
комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ,
авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични системи за комуникации
(радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели няма експертни оценки, не е
определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и работната среда. Не съществува
информация доколко интензитета на РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно
допустимото ниво (ПДН) – 3 V/m за жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС
14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). Липсата на данни от измервания, информация за
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експертизи и други проучвания показва, че източниците на ЕМП не са предмет на
наблюдение и контрол както по време на проектирането и изграждането, така и при
експлоатацията им.
4.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ

Културното наследство на община Макреш не е напълно изследвано. Според информацията
предоставена от Националния институт за недвижимо културно наследство и Регионалния
исторически музей е представено от археологически, исторически, художествени, архитектурно-строителни, както и от природни ценности, народни традиции и културни обичаи.

4.10.1. Недвижимо културно наследство
В община Макреш са идентифицирани 26 недвижими културни ценности като 2 са от категория с „национално значение“ - Църква „Рождество Богородично” със своята архитектурнохудожествена стойност и Раковишки манастир, заедно със стенописите на църква „Св. Тройца” с историческа и художествена стойност. Към тях трябва да се прибавят и 7 войнишки паметника. Част от недвижимите културни ценности подлежат на препотвърждаване и прекатегоризиране.
Културното наследство в общината е концентрирано основно в три населени места – с. Макреш, с. Подгоре и с. Раковица.

Таблица 11 Недвижими културни ценности на територията на община Макреш
№
по
ред

Населено място

1

2

ОБЕКТ
(адрес, локализация)
Село Киреево
Въстанически лагер от 1850 г., 2 км
северозападно
Село Макреш
Средновековна крепост м. „Градището”, 1 км
западно
3

1

с. Киреево

1

с. Макреш

2

с. Макреш

Римско селище, гара Макреш, 1 км източно

3

с. Макреш

Църква „Рождество Богородично”

4

с. Макреш

5
6

с. Макреш
с. Макреш

7
8

с. Макреш
с. Макреш

9

с. Макреш

Лобно място на въстаници от 1923 г., гара
Макреш
Лобно място в селото, лозята
Лобно място на партизани, м. „Вълчешки дол”,
1 км северно
Лобно място, м. „Млади кладенец”, 2 км южно
Лобно място, м. „Умнишки дол”, 5 км
югозападно
Църква „Света Петка”

Вид

Категория

4

5

Исторически

За сведение

Архитектурностроителен от
Античността и
средновековието
Архитектурностроителен от
Античността и
средновековието
Архитектурнохудожествен
Исторически

Местно

Местно

Исторически
Исторически

Местно
Местно

Исторически
Исторически

Местно
Местно

Художествен

За сведение

Местно

Национално
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Село Подгоре
Място на сражения и въстанически лагер 1850
г.,м.”Влаовичка могила”,2 км западно

2
3

с. Подгоре
с. Подгоре

4

с. Подгоре

Лобно място в селото, лозята
Партизанско скривалище, южно от селото
(свален)
Къщата на Пенка Кръстова

5

с. Подгоре

Къщата на Цендо Младенов

6

с. Подгоре

Къщата на Йордан Георгиев Николов

7

с. Подгоре

Къщата на Данка Иванова Цветкова

8

с. Подгоре

Къщата на Гена Николова

9

с. Подгоре

Къщата на Петко Иванов Тодоров

1

с. Раковица

2

с. Раковица

3

с. Раковица

4

с. Раковица

Село Раковица
Лобно място на майор Киряев,
1 км югозападно
Църква „Света Троица”/стенописите,
Раковишки манастир, 1 км западно
Историческа м. „Мелницата”, 1 км югозападно
(свален)
Лобно място, 3 км югозападно

5

с. Раковица

Къща на Петър Йолов

1

с. Толовица

Къща на Цоло Тодоров
Село Цар Шишманово
Партизанско скривалище, южно от селото
(свален)

с. Цар
Шишманово

1

1

с. Вълчек

1

с. Киреево

2

с. Киреево

1

с. Раковица

1

Раковишки
манастир

1
2

с. Цар
Шишманово
с. Цар
Шишманово

Исторически

Местно

Исторически
Исторически

За сведение
За сведение

Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен
Архитектурностроителен

(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

Исторически

Местно

Художествен
Исторически
Исторически

Национално
Местно

За сведение

Исторически

Местно

Архитектурностроителен
Исторически

Местно

Исторически

За сведение

(?)

Войнишки паметници

Село Вълчек
Паметник от войните 1912-1918 г.
Село Киреево
Паметник на загиналите във войните в двора на
училището /открит 1941 г./
Паметник на загиналите във войните 1912-1945
г. от с. Киреево, открит 2009 г.
Село Раковица
Паметна плоча на загиналите през войните
1912-1918 г.
Раковишки манастир
Паметник пред манастира, посветен на
загиналите 1850 г. и войните за обединение
Село Цар Шишманово
Паметник на загиналите във войните
Паметна плоча на опълченците от селото
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4.10.2. Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и
културните обичаи. По-голяма част от тях се виждат на провежданите събори и панаири
(панаир на с. Макреш – 9 септември). Техни ревностни пропагандатори са художествените
колективи към читалищата в селата Макреш, Подгоре, Киреево и Раковица.

4.10.3. Туризъм
Туристически ресурси.
Граничният характер на западната периферия на общината обуславя изолацията на тази територия от активна стопанска и друга антропогенна дейност в миналото, но е способствал за
запазването на естествения характер на природните системи. Районът има запазено
културно-историческо наследство, населението съхранява бита и традициите от миналото. И
двете обстоятелства създават добри условия за развитие на културно-познавателен, еко и
орнитоложки, селски, риболовен и ловен, спелеоложки туризъм.
Туристическа инфраструктура.
Информацията за туристическата инфраструктура е оскъдна. Известно е само, че в с.
Подгоре функционира хотел с ресторант към него, както и че североизточно от с. Киреево се
намира ловна хижа, която се ползва от ловните дружинки.

4.11 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на:
- жилищния сектор;
- социалната инфраструктура;
- транспортната инфраструктура;
- техническата инфраструктура;
4.11.1. Материални активи на жилищния сектор
Материалните активи на жилищния сектор са показани на долните таблици:
Таблица 12 Материални активи на жилищния сектор – сгради
Населено място
Община общо
с. Вълчек
с. Киреево
с. Макреш
с. Подгоре
с. Раковица
с. Толовица
с. Цар Шишманово

Сгради
2 285
141
333
509
359
646
114
183

Вили
-

Жилища
2 166
139
291
437
360
642
114
183

85

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

Таблица 13 Материални активи на жилищния сектор – помещения и полезна площ
Населено място

Община общо
с. Вълчек
с. Киреево
с. Макреш
с. Подгоре
с. Раковица
с. Толовица
с. Цар Шишманово

Жилища
2 166
139
291
437
360
642
114
183

Жилищни помещения
Общо
8 039
497
1 078
1 820
1 277
2 387
331
649

Стаи
1 178
491
857
1 638
1 131
2 190
320
551

Полезна площ
Общо
Жилищна
146 175
117 277
8 839
7 955
25 056
18 044
33 861
28 386
19 899
15 211
42 133
34 402
6 507
5 424
9 880
7 855

4.11.2. Материални активи на социалната инфраструктура
Материалните активи на отделните обслужващи системи са следните:

4.11.2.1. Образование и обучение
o Целодневна детска градина – 1;
o Основно общообразователно училище – 1.

4.11.2.2. Здравеопазване
o Амбулатория за първична доболнична медицинска помощ – 1;
o Амбулатория за първична дентална помощ – 1.

4.11.2.3. Социални дейности
o Домашен социален патронаж с капацитет 40 м. – 1;
o Дневен център за стари хора с капацитет – 1.
4.11.2.4. Културни дейности
o Читалища – 4;

4.11.2.5. Спорт
o „Стадиони“ / футболни игрища – 2;
o Спортна зла – 1.
4.11.2.6. Материални активи на пощенското обслужване
o Пощенски станции – 5;
o Автоматични телефонни централи - 3.
4.11.3. Материални активи на транспортната инфраструктура

4.11.3.1. Материалните активи на пътната инфраструктура включват:
o Три участъка третокласни републикански пътища с обща дължина от 43.5 км;
o Пет общински пътя с обща дължина 14.65 км.
4.11.3.2. Инфраструктурата на железопътния транспорт включва:
o Открит релсов път – 1.3 км;
o Железопътна гара (спирка) – 1.
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4.11.4. Материални активи на техническата инфраструктура
Материалните активи на отделните инфраструктурни системи са следните:
4.11.4.1. Водоснабдяване
o Външни довеждащи водопроводи – 27.206 км;
o Вътрешни разпределителни водопроводи – 53.347 км;
o Черпателни водоеми – 3 с общ обем 24 куб. м;
o Напорни водоеми – 7 с общ обем 1190 куб. м;
4.11.4.2. Канализация
o Канализационна мрежа – няма изградена;

4.11.4.3. Енергийна инфраструктура
o Въздушни преносни електропроводи средно напрежение – (?) км;
o Трафопостове 20kV/400V – (?) бр.;
o Вътрешни електроразпределителни мрежи ниско напрежение – (?) км;
o Мини ВЕЦ – 1;
o Фотоволтаични централи – 3.
4.11.5. Материални активи на инфраструктурата за предпазване от предвидими
природни бедствия
Няма информация за наличието на такава инфраструктура.
Обобщено, материалните активи, свързани с околната среда и обуславящи качествата й са с
незначително участие в общият обем материални активи на общината. Базирано на
ресурсния потенциал на общината, развитието на материални активи, свързани с опазване на
околната среда е наложително и възможно.
4.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Проучването на здравното състояние на населението на община Макреш се извърши чрез
демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с показателите за
област Видин и цялата страна за периода 2014-2016г. Проучени са основните демографски
показатели отделно за населението на община Макреш и общо за цялото население на
страната.
Демографски показатели
Възрастовата структура на населението (данни от преброяване 2011 г.) и разпределението по
пол за община Макреш, е застаряващ тип, при най-широко представителство на населението
в активна трудоспособна възраст и възраст над 65 години. Стойностите за община Макреш
са много по-неблагоприятни от средните за страната /вж. долните таблици/.
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Таблица 14 Структура на населението на община Макреш
Обект и признаци

Брой

Население на община Макреш към 01.02.2011г.
от тях
мъже
жени

1 630
793 (48,7%)
837 (51,3%)

до 19 години
20-64 години
над 65 години

130 (8,0%)
715 (43,9%)
785 (48,1%)

Таблица 15 Разпределение на населението на Република България
Обект и признаци

Население на Република България към 01.02.2011г.
от тях
мъже
жени
до 19 години
20-64 години
над 65 години

Брой
7 364 570
3 586 571 (48,7%)
3 777 999 (51,3%)
1 352 857 (14,4%)
4 650 316 (63,1%)
1 361 397 (22,5%)

Обобщени са показателите детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и естествен
прираст за община Макреш, цялата област Видин и за страната, като динамиката е
проследена в тригодишния период 2014-2016г.
Показателите за раждаемостта и общата смъртност се различават съществено между
населението на община Макреш и тези за областта и цялата страна, като значително повисока е общата смъртност за населението на община Макреш. Раждаемостта е по-ниска за
периода 2014-2016г. спрямо средните стойности за страната.
Таблица 16 Демографски показатели за община Макреш, област Видин и цялата страна
Година
2014г.

2015г.

2016г.

Показатели на 1000 жители
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст
Детска смъртност до 1г.
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст
Детска смъртност до 1г.
Раждаемост
Смъртност
Естествен прираст
Детска смъртност до 1г.

Община Макреш
5,0
47,1
-42,1
0
5,6
33,4
-27,8
0
3,6
38,9
35,3
-

Област Видин
7,0
22,5
-15,5
10,6
6,2
23,1
-16,9
5,3
6,3
23,4
17,1
9,0

Република
България
9,4
15,1
-5,7
7,6
9,2
15,4
-6,2
6,6
9,2
15,1
-5,9
6,5

Естественият прираст като резултативен показател между двата основни демографски
индикатора - раждаемост и обща смъртност, за 2014, 2015 и 2016г. е значимо по88
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неблагоприятен и с високи отрицателни стойности за населението на община Макреш /вж.
горната таблица/.
Може да се обобщи, че демографската характеристика на общината за момента е силно
неблагоприятна. Поради повишаване интензитета на различни демографски процеси –
естествено и механично движение на населението, е възможно демографската перспектива за
община Макреш да се влоши в бъдеще, но и в момента вече е достигната значима
отрицателна динамика на населението. Тенденцията на естествения прираст също е силно
неблагоприятна, като повлиява негативно демографския облик и здравните показатели на
населението в общината.
Умрели по причини за смъртта (класове болести)
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини
от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус
на населението, като данните са налични общо за област Видин, в която се намира и община
Макреш /вж. долната таблица/.
Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на околната среда
са:
II клас: новообразувания;
IV клас: болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната
на веществата;
IX клас: болести на органите на кръвообращението;
X клас: болести на дихателната система;
XI клас: болести на храносмилателната система;
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан;
XIV клас: болести на пикочо-половата система;
XVII клас: вродени аномалии.
Таблица 17 Умрели по причини за смъртта (класове болести), област Видин и страната (на 100 000 души
от населението)
Клас
болести
Обща
смъртност
II
IV
IX
X
XI
XII
XIV
XVII

Област
Видин

2013г.
България

Област
Видин

2014г.
България

Област
Видин

2015г.
България

2105,6

1436,2

2224,2

1508,2

2280,7

1534,1

317,1
4,1
1310,8
96,4
81,9
1,0
26,9
2,1

251,5
19,9
934,8
48,3
49,9
0,6
17,7
2,1

322,0
15,9
1336,7
141,9
97,4
2,1
25,4
3,2

250,7
21,3
993,4
54,5
53,3
0,7
18,7
1,7

312,0
14,1
1512,5
83,4
70,4
1,1
27,1
-

251,0
25,3
1003,5
56,4
53,7
0,7
19,9
2,1

Общата смъртност на населението от област Видин е съществено по-висока от средната за
страната, включително за най-значимите класове болести. Причинността е многофакторна –
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най-вече застаряването на населението в областта, широкото разпространение на рисковите
фактори (биологични – хипертония, затлъстяване, диабет, и поведенчески – тютюнопушене,
висока употреба на готварска сол, захарни изделия, алкохол, и ниска двигателна активност),
породени от стила на живот на хората. Понастоящем в областта, включително в община
Макреш, отсъстват значими промишлени и комунални източници на замърсяване, които да
са предпоставка за повишен здравен риск за населението по отношение въздействие от
околната среда.
Основна причина за умиранията през 2015 г. са болестите на органите на кръвообращението,
които са 1512.5 на 100 000 или 66.3% относителен дял. Същите показатели за страната за
2015 г. са съответно 1003.5 на 100 000 или 65.4%.
На второ място по причини за умирания са новообразуванията, които за област Видин са
312,0 на 100 000 (13,7% относителен дял), което е по-ниско от средната стойност за страната.
Следват болестите на дихателната и храносмилателни системи. На тези 4 класа болести се
дължат 86.7 % от всички смъртни случаи в област Видин за 2015г.
Заболеваемост и болестност.
Болестността от онкологична нозология е една от най-силно повлияващите се факторите на
жизнената среда.
За област Видин, болестността през периода 2013-2015г. е по-ниска от средната за страната,
като водещи са злокачествените новообразувания на млечната жлеза, храносмилателна
система, пикочо-полова система.
В таблицата по-долу е представена регистрираната заболеваемост от 6 класа онкологични
заболявания според локализация, които са социално значими и са частично зависими от
факторите на жизнената среда. По данни на НСИ, в структурата на онкологичната
болестност за област Видин водещо място през 2015г. заемат болестите на млечната жлеза
при жените (1290,7 на 100 000) и на храносмилателната система (528,7 на 100 000). Нивата на
онкологичната регистрирана заболеваемост по класове болести се запазват и плавно
увеличават за представения тригодишен период, както за област Видин, така и за цялата
страна.
Таблица 18 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания (на 100 000 души от
населението)
Наименование и локализация на
новообразуванието
Общо
1. Устни, устна кухина и фаринкс
2. Храносмилателни органи и
перитонеум
3. Дихателна система и гръдни
органи

2013г.
Обл.
България
Видин
3385,3
3819,0
94,3
103,0
471,5
562,6

2014г.
Обл.
България
Видин
3552,4
3867,7
83,7
100,4
517,9
573,1

2015г.
Обл.
България
Видин
3636,0
3961,5
79,1
98,3
528,7
581,2

166,8

180,1

175,5

218,4

214,6

211,1
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1326,8
248,9
151,3

1257,1
202,3
104,9

1344,1
260,2
153,8

1290,7
211,3
112,7

1385,6
271,7
160,2

По отношение на инфраструктурата на лечебната помощ в община Макреш, към
31.12.2016 г. в общината няма регистрирани лекарски практики. Разкрити са два филиала на
общо практикуващи лекари – в с. Макреш и с. Раковица. Един лекар по дентална медицина
предоставя здравни услуги на територията на общината в с. Раковица.
Спешната медицинска помощ се осигурява от ЦСМП – Видин и неговите филиали,
разположени в Белоградчик, Кула, Брегово, Димово и Видин.
Болничното обслужване на населението от общината се извършва основно от болниците във
Видин и Белоградчик.
Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността показва, че основните проблеми
на здравето на населението в община Макреш произтичат предимно от заболявания,
свързани със застаряването на населението и със широкото разпространение на рисковите
фактори, породени от стила на живот.
Съгласно данните на НСИ, негативните демографски и здравно-демографски тенденции в
област Видин се запазват. С реализирането на ОУП на община Макреш ще се създадат
положителни предпоставки, и е първо условие за постепенно подобряване демографската
характеристика и здравното състояние на населението в общината.

5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

5.1.1. Предполагаемо развитие на територията без прилагане на плана
По-нататъшното развитие на територията на общината без Общински общ устройствен план
би представлявало нарушение на Закона за устройство на територията.
Едновременно с това, би било сериозна пречка за реконструкция и доизграждане на
водопроводните системи и изграждане на канализация.
Не биха били създадени устройствени условия, чрез определяне на подходящи локализации
за инвестиции в индустрията и логистиката за стимулиране икономическото развитие на общината. Културното и природното й наследство би останало неоползотворено.
Липсата на одобрен действащ Общ устройствен план би лишило общината от възможността
да ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз.
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Анализът на съществуващото състояние дава основание за синтезиране на резултатите и
оценка на развитието и взаимовръзката на аспектите и факторите на околната среда без
прилагането на плана, както следва:
Таблица 19 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на
плана
Аспекти
Климат, КАВ

Повърхностни води

Геоложка основа,
подземни води

Земи и почви,
земеползване
Зелени площи, спорт и
отдих, биоразнообразие,
защитени територии
Ландшафт

Отпадъци,
опасни вещества
Шум
Други вредни физични
фактори

Културно наследство
Устройствени параметри

Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана
Евентуално проявление на отрицателни въздействия поради неблагоприятни
съседства
между
несъвместими
функции
обитаване/транспорт;
обитаване/промишленост и др. и липса на конкретни устройствени изисквания за
управлението на тези процеси
Загуба на свободни пространства, ограничаване на условията за естествена
вентилация на територията и др.
Възможно влошаване на КАВ от развитие на производствени функции без
необходимата устройствена мотивация
Влошаване качеството на водоснабдяване, поради лошо състояние на част от
водопроводната мрежа, лоша експлоатация или липса на СОЗ
Влошаване качественото състояние на водите в резултат от липсата на канализация
и използването на септични ями, безразборното изхвърляне на отпадъци от
домакинствата
Точковите и дифузни източници на замърсяване ще се запазят или увеличат, което
ще доведе до влошаване на качествата на повърхностните и подземните води
Загубата на значителни количества вода за питейно-битови нужди ще продължи,
поради наличната амортизирана водопроводна мрежа
Евентуално активизиране на проявените и/или на възникване на нови свлачищни
процеси и явления. в резултат както на естествени климатични фактори
(температура, валежи), така и на техногенно въздействие
Инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци ще
продължи
Промяна в относителните дялове на земите от висока бонитетна категория като
ценен природен ресурс поради липса на устройствено планиране
Респектирането на ролята и значенето на защитените територии и зони и
отношението към тях ще остане без конкретен устройствен регламент
Влошаването на качествените и количествени параметри на повърхностните водни
тела ще се отразят директно на флората и фауната в тях и ще повлияят негативно
на биоразнообразието в района
Възможно намаляване относителния дял на ландшафтите с висока естествена
устойчивост
Разработването на многобройни или големи баластриери в речните легла и стари
корита ще влошат ландшафтните характеристики на повърхностните водни тела
Не сe очаква промяна на съществуващото състояние
Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия ще продължи да се
развива без прилагане на пространствени вариантни решения
Не са регистрирани отклонения от обичайно измерваните стойности за
радиационното състояние спрямо характерните за района
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието на
предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с техните
ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени вредни
въздействия върху хората
Не е реализиран в достатъчна степен потенциала на културното наследство като
обект на познавателния туризъм
Липсата на териториално-устройствен инструментариум е възможно да се наруши
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сравнително добрата устойчивост на компонентите на околната среда
Етернитовите водопроводи и недоизградените системи за водоснабдяване, както и
липсата на канализация и пречиствателни съоръжения ще доведат до влошаване
качествата на питейните водоизточници и увеличат рискът за човешкото здраве

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

По-долу е направен кратък анализ на характеристиките на някои компоненти на околната
среда, които могат да бъдат подложени на въздействие от предвижданията на плана.

5.2.1. Територии свързани с опазване на водите
• Повърхностни води
Почти директна и много значима е връзката реки-подземни води, поради което опазването на
реките и техните водосбори от замърсяване, осушаване и други негативни антропогенни и
морфологични и хидроморфологични въздействия е от особено важно екологично значение.
Друга важна връзка за поддържане на повърхностните води в добро количествено състояние
е поддържането на горския фонд във водосборите им.
Опазването на количественото и качествено състояние на повърхностните води е от значение
за развитието на всяка територия и особено за водовземанията за различни стопански цели.
За обектите на отдиха следва има осигурена необходимата
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води.

инфраструктура

за

Запазването на ландшафтните характеристики на всички повърхностни водни тела има
съществено влияние върху развитието на отдиха и туризма, като не бива да се допуска
прекомерно осушаване на речните легла.
● Подземни води
Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ОУП устройствени условия за
реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед намаляване
до минимум загубата на питейни води, за изграждане и/или доизграждане на канализационни
мрежи, за жилищно, промишлено, транспортно и друго строителство, за въвеждането на
режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на
територията и пр., територии и зони, които има вероятност да бъдат значително засегнати ще
са:
- Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка
консумация:
В изпълнение на изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС за качеството
на водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона за водите:
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- подземните водни тела, части от които попадат на територията на община Макреш,
описани по-горе в табличен вид, са определени като зони за защита на водите, от които се
извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за
водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл.
119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. Целите за опазване на околната среда на зоните за
защита са:
- за зони BG1DGW000N1bp036 и BG1DGW0000TJK2044 - „Запазване на добро
химично състояние на зоната“ към 2021 и 2027 г;
- учредените и предстоящи за учредяване санитарно-охранители зони около
водовземните съоръжения от подемни води за питейно-битово водоснабдяване, в които
нормативно са въведени ограничения и забрани за опазването им, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2
и ал. 5 от Закона за водите.
- Води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от
земеделски източници и уязвими зони
В
актуализирания
регистър
на
нитратно
уязвимите
зони
по
Заповед
№ РД-146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите в обхвата на община
Макреш като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици е
определено подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036, описано по-горе в таблица.
Територията на община Макреш не е определена като уявима зона за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Няма пунктове за мониторинг на количественото и химичното състояние на подземните води
на територията на община Макреш.
5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Анализът на съществуващите екологични проблеми показа следното:

• По отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през
територията на община Макреш най-съществен екологичен проблем е замърсяването на
водите на р. Видбол. Повърхностните води се замърсяват от нерегламентирани зауствания,
използването на попивни или септични ями с недостатъчна водоплътност,
нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от дифузните източници на
замърсяване от селското стопанство. Друг значим проблем е застрояването в заливаемите
части на речната тераса, което възпрепятства естествения процес на образуване на речни
разливи и свързаното с него подхранване на подземните води, размножаване на рибите и
поддържане на естественото биоразнообразие.
• По отношение на водоснабдяването - всички населени места са водоснабдени;
наличната питейна вода е достатъчна за задоволяване на нуждите на населението и бъдещото
развитие на територията. Налице са проблеми, като наличие на етернитови водопроводи и
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загуби на вода, и необходимост от реконструкция на съоръжения от водоснабдителната
система и актуализация на СОЗ около всички водоизточници.
• По отношение на канализацията, настоящите екологични проблеми са свързани с
необходимостта от повторно въвеждане в експлоатация на ПСОВ на с. Раковица и
съществуващите септични и попивни ями и тяхното заменяне с водоплътни индивидуални
съоръжения.
• По отношение на пречиствателните станции, екологичните проблеми се пораждат
от невъведената в експлоатация ПСОВ на с. Раковица и обхващане на всички точкови
източници на отпадъчни води от различна производствена дейност с разрешителен режим по
ЗВ.
• По отношение на подземните води съществуващите екологични проблеми
произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на подземните водни тела не е
защитен от антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното им
състояние. В „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“ е
установено, че на територията на община Макреш няма подземни водни тела в риск да не
постигнат добро състояние само от точкови източници.
Дифузни източници на замърсяване:
- селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни
селски стопанства);
- населени места без изградена канализация;
- участъци за добив на подземни богатства (кариери за строителни материали);
Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в териториалния
обхват на Дунавски район е зает от селското стопанство, отчасти от населените места без
изградена канализация.
Основен източник на замърсяване на подземните води на територията на община Макреш е
биогенното натоварване от нитрати в населените места, свързано с отглеждането на животни
и неконтролираното изхвърляне на битови отпадъци и непречистени отпадъчни води от
селата.
Натиск от водовземане: на територията на община Макреш няма подземни водни
тела, от които да се осъществява значително водовземане с експлоатационен индекс
над 40 %.
● По отношение на земните недра съществуващите екологични проблеми произтичат
от обстоятелството, че земните недра са подложени както на естествени, така и на
антропогенни въздействия, включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от
физико-геоложки процеси и явления (ерозия, свлачища, срутища и др.), изкопни и насипни
работи за жилищна, комунална, транспортна и друга строителна дейност, замърсяване с
отпадъчни води от септични ями, с нефтопродукти и други опасни вещества при пътнотранспортни произшествия и пр.
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• По отношение на отпадъците – населението и администрацията на общината могат
да бъдат засегнати от неочаквани обстоятелства, които да препятстват депонирането на
отпадъци в регионалното депо, поради което е препоръчително окончателния проект на ОУП
да съдържа предложение за евентуално решаване на проблем с отпадъците на общинско
ниво, най-малко за едрогабаритните отпадъци и тези от растителен и животински произход.
6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи /споразумения,
конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от Р. България, респ. основните им изисквания
са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда, тук ще
бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2 основни документа, които в найголяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране:
 Национална програма за развитие на България 2020, приета от МС през декември
2012;
 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и
националните приоритети на България.

Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва:
1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и
качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал.
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.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните
услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка степен
всички формулирани в програмата приоритети имат отношение към развитието на общината.
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Непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО имат приоритети №№3, 4, 5 и 8,
чиито връзки с плана са показани в долната таблица.
Таблица 20 Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал
Подприоритети на Приоритет 3

Предвиждания на ОУП за постигане на
националните приоритети

3.1 Усъвършенстване и интегриране на националната
система за планиране и управление на регионалното
развитие и системата за пространствено планиране

Предвижданията на плана реално представляват
подобряване на стратегическото и регионално
планиране, особено в частите, касаещи пространственото планиране на общинската територия

3.3 Подкрепа за развитието на изоставащите и
подобряване на качеството на живот в селските
региони

Постигането на този приоритет е възможно чрез
обособяването на устройствени зони за малки и
средни преработвателни предприятия в границите на
населените места и в близост до активни транспортни
връзки

3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на
туристическия потенциал на регионите и развитие
на културните и креативни индустрии в регионите

Разнообразните природни и културно–исторически
ресурси на общината мотивират формирането на
регионални туристически продукти

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

Планът съдейства за постигане на устойчиво екологосъобразно развитие чрез респектиране границите и
целостта на защитените зони и територии,
разположени в границите на общината, създаване на
условия за опазване качествата на водите и др.

3.6 Засилване на териториалната кохезия чрез
развитие и разширяване на трансграничното,
междурегионално и транснационално сътрудничество

Планът няма предвиждания по този подприоритет

От посочените приоритети, с най-голямо значение са подприоритет 3.4 и подприоритет 3.5.
Първият от тях е свързан с ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал
на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, а вторият със
Създаването 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. Подприоритет 3.4 ще стимулира
разнообразните форми на туризма и подкрепя развитието на маркетинг на туристическите
региони и формиране на регионални туристически продукти.
Подприоритет 3.5, включва:
– подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и
населението в регионите;
– устойчиво управление на водните ресурси чрез изграждане и модернизиране на
канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
– превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии;
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опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от
природния потенциал за устойчиво развитие;
повишаване качеството на атмосферния въздух.

Таблица 21 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
Подприоритети на Приоритет 4

Предвиждания на ОУП за постигане на
националните приоритети

4.1 Балансирано секторно и структурно развитие на
аграрния отрасъл

Планът ще допринесе за създаване на условия за
развитие на високоефективни земеделски стопанства с
повишен производствен потенциал и продукция с повисоко качество

4.2 Модернизиране и технологично обновяване на
стопанствата и инфраструктурата в отрасъла

Възстановяване
на
поливното
земеделие
и
подобряване структурата на агропроизводството,
развитие на зеленчукопроизводство и трайни насаждения

4.4 Превръщане на земеделското производство в
привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и
справедливи доходи на заетите в него

Постигането на този приоритет е възможно чрез
обособяването на устройствени зони за малки и
средни преработвателни предприятия в границите на
населените места и в близост до активни транспортни
артерии

Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката
Реализирането на приоритета ще спомогне за повишаване конкурентоспособността на
българската икономика и преструктурирането й в икономика на знанието, базирана на
интелигентен и устойчив растеж. Подприоритет 5.4 Подкрепа на сектор Туризъм ще
подпомогне повишаването на конкурентоспособността на този ключов сектор за българската
икономика.
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски
центрове в съседните страни, респ. мерките:
- подобряване на пътната инфраструктура;
- подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
6.1.2 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.
Съгласно раздел II.3 от стратегията - “Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа цел на
страната в областта на околната среда е “Към по-добро качество на живот и устойчива
околна среда”.
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ОУП на община Макреш, които
съдействат за постигане на националните стратегически цели за опазване на околната среда.
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Таблица 22 Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните
стратегически цели за опазване на ОС
Стратегическа цел, специфични цели

Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за
постигане националните цели

1. Намаляване и предотвратяване на
последиците от изменението на климата и чиста
енергия - със специфични цели: намаляване
растежа на емисиите от парникови газове,
адаптиране към промените на климата, постигане
на устойчиво екологосъобразно развитие на
енергетиката в страната
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с
по-добро качество вода със специфични цели:
осигуряване на добро състояние на повърхностните
води, на добър 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 на интегрирано управление на водите

ОУПО съдейства за постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката като създава необходимите устройствени условия за по-нататъшното производство на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници

3. По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот – намаляване на здравния риск
от замърсяването на околната среда; достигане на
общоевропейските норми за КАВ; прекратяване
употребата на вещества, нарушаващи озоновия
слой, намаляване рисковете за човешкото здраве и
околната среда от химикалите; предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества, предотвратяване
и намаляване на шума в населените места;
подобряване на контрола върху източниците на
шум в населените места, устойчиво управление на
почвите; ; възстановяване на увредени почви
4. Насърчаване на устойчивото потребление и
производство със специфични цели: разширяване
използването на екологосъобразни технологии,
устойчиво управление и рационално ползване на
земните недра и подземни богатства, ограничаване
натоварването върху околната среда от дейностите
по търсене/проучване добив, преработка на полезни
богатства; интегриране на превантивните
инструменти по околна среда с икономическите
политики; стимулиране на устойчиви модели на
потребление и производство във всички сектори на
икономиката; устойчиво управление на отпадъците,
устойчиво развитие на транспортната система, на
селското стопанство, на горите, намаляване натиска
върху околната среда от туристическия сектор и
развитие на устойчив туризъм

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следните
си проектни предвиждания:
- за подобряване на питейното водоснабдяване:
o Реконструкция на довеждащите водопроводи
и съоръжения;
o Подмяна на амортизираните помпи;
o Реконструкция на водопроводните мрежи,
вкл. подмяна на етернитовите тръби с полиетиленови;
- за предпазване от замърсяване повърхностните води:
o поетапно канализиране на селата Макреш,
Подгоре и Цар Шишманово и изграждане на
ПСОВ;
o постепенно премахване на попивните ями и
преминаване към черпателни септични ями;
Макар и незначително, ОУПО съдейства за постигане на
тази цел чрез предвижданията за изграждане на нови
пътни връзки до гробищни паркове, езерото Рабища и
пещера „Магура“

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следните
си проектни предвиждания:
- възстановяване на поливното земеделие и диверсифициране на структурата на агропроизводството, с
развитие на зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
- създаване на устройствени условия за развитие на
разнообразни форми на устойчив туризъм: културнопознавателен, ловен, екологичен и селски;
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5. Ограничаване и спиране на загубата на
биологично разнообразие – със специфични цели:
устойчиво
управление
на
биологичното
разнообразие, опазване на местообитания и видове
с европейско и национално значение от НЕМ и
извън нея

6. 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 но околната среда
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ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следните
си проектни предвиждания:
- гарантиране охранния режим на защитените територии чрез недопускане на нова урбанизация в съседство с тях;
- допускане само по изключение и в минимален размер увеличение на урбанизирани територии в
границите на защитените зони по Натура-2000 и то
само извън конкретния обхват на местообитанията;
- специална защита на растителността по крайбрежията на реките и суходолията;
- устройство на зони за рекреация с висок процент на
озеленяване.
Предвидените обществени обсъждания на плана и ЕО
към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа до
информация и участие на обществеността в процеса на
вземане на решения, касаещи околната среда

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ

Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на
природното наследство и околната среда, през призмата на екологичната мрежа Натура 2000
и изпълнението на различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите,
Директивата за изграждане на ПСОВ, Политиката за климата и др./.
Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите чрез
екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на
водните екосистеми. Съгласно тази директива, основните принципи при опазване на водите
са:
• недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти –
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез:
- чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на
околната среда
- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и
прекратяване на замърсяванията
- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и
заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени
- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените
норми
- спазване условията в разрешителните
• усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол,
гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се
постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и
повишен капацитет на екологичния статус;

100

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

• реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ,
като основен планов документ за интегрирано управление на водите.
Предприетите в ОУПО мерки за изграждане на канализацията на малките населени места и
оборудването с подходящи пречиствателни съоръжения на всички обекти ще подпомогнат
изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и посочените погоре принципи.
Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60 на ЕС,
позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е
транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м.
август 2010г.
Европейската екологична мрежа Натура 2000 налага решенията, ориентирани, към постигане
на петата национална цел “Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие”
са както следва:
o допускане само по изключение и в минимален размер увеличение на урбанизирани територии в границите на защитените зони по Натура 2000 и то само извън конкретния
обхват на местообитанията;
o ограничаване по-нататъшното изграждане на ветроенергийни генератори в съседство със зоните за защита на дивите птици.
Екологосъобразното третиране на отпадъците, съгласно предвижданията на Националната
програма за управление на отпадъците за изграждане на регионални системи за управление
на отпадъците, подобряване условията за транспортен достъп до населените места и др.
подобни предвиждания, спомагат за решаването на глобални екологични проблеми.
Политиката по изменение на климата се регулира чрез Закон за ограничаване изменението
на климата (ЗОИК) /ДВ.бр.22/11.03.2014/. като предмет на внимание са обществените
отношения, свързани със:
1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България
по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от
Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на
вредни вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използваните течни горива
и енергия за транспорта;
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8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г, относно усилията на държавите
членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на
ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.;
9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).
7. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и
подхода на планирането към проблемите на околната среда.
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА МАКРЕШ – ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ

Планът е изграден върху следните принципи:
- интегрираност, която означава отчитане влиянието на разнопосочни фактори на
развитието и използването на териториалните ресурси, както и търсене на възможности за
съвместяване на разнопосочни интереси с превес на тези с изразен публичен характер;
- реалистичност, т.е. възможността за приложимост на устройствените решения при
отчитане на обективните фактори за пространствено развитие на общината;
- дългосрочност, обусловено от продължителността на действие на плана;
- партньорство между местните власти, населението, бизнеса, НПО;
- публичност, което е свързано с участието на жителите на общината в обсъжданията
на проекта на ОУП и респектиране на техните предложения и мнения;
- устойчивост, изразяваща се в осигуряване на достъпност, условия за задоволяване
интересите на различни социални и възрастови групи и опазване на околната среда, както и
в запазване интересите на бъдещите поколения.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Описаните по-горе принципи на общата концепция на ОУПО го определят като планов
документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. Ориентиран
е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от досегашната урбанизация на територията и по-нататъшно протичане на урбанизационния процес, към постигане на
баланс между природна и урбанизирана среда.
7.2 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на
селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, за
търговско и друг вид обществено обслужване и др.
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Всички тези дейности, в качеството им на предмет на ОУПО, представляват в по-малка или
по-голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им върху качествата на
климата и атмосферния въздух.
По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на
общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда:

7.2.1. Развитие на селищната мрежа
Предвижданията на ОУПО са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на общината като се поддържат местата, които отделните населени места заемат във функционалнойерархичната й система. Основният център ще продължи да бъде с. Макреш – общински
център, концентриращ общественото обслужване и икономиката на територията и вторичен
център с. Раковица – разположен в срещуположния край на територията и осигуряващ
частично основни обществени услуги, културна дейност и икономика. Двете населени места
образуват основната урбанистична ос на развитие в територията и в тях ще продължи да се
концентрира икономическата дейност и общественото обслужване. Останалите населени
места ще запазят чисто жилищните си и селскостопански функции и ще се обогатят с места
за настаняване, свързани с туристическите дейности. Развитието на зона за рекреация при
язовир Рабиша ще направи от село Толовица обслужващо селище и отправна точка към
язовира. Това ще се отрази на развитието на търговията и обслужването, на транспорта и на
туризма в селото.

7.2.2. Развитие и устройство на населените места
7.2.2.1. Териториално развитие на селищните територии
ОУПО предвижда разширение на селищната територия на всички населени места (с изключение на с. Толовица) в различна степен. Разширенията като правило са предназначени за теренно осигуряване на нови функции, защото жилищните зони на всички села имат теренни
резерви. В някои случаи в границите на населените места се включват и съществуващи
строително усвоени терени като бивши стопански дворове и гробища. Конкретните предвиждани за разширение на селищните територии на населените места са следните:
- село Макреш: разширение на строителните граници в западна посока за устройване
на една нова предимно производствена зона;
- село Вълчек: разширение на строителните граници в южна посока за устройване на
една предимно производствена зона;
- село Киреево: разширение на строителните граници в северозападна посока за устройване на една нова устройствена зона за спорт и развлечения;
- село Подгоре: разширение на строителните граници в северна посока за устройване
на една нова предимно производствена зона;
- село Раковица: разширение на строителните граници в северна посока за устройване
на две предимно производствени зони, един гробищен парк и една устройствена зона за
спорт и развлечения, както и разширение в северозападна посока за устройване на още една
предимно производствена зона;
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- село Цар Шишманово: разширение на строителните граници в източна посока за устройване на една смесена многофункционална устройствена зона, една предимно производствена зона и една нова устройствена зона за спорт и развлечения
7.2.2.2. Устройство на селищните територии
За устройството на жилищните територии във всички населени места ОУПО предвижда прилагането на разновидността Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (10 м) – Жм. Функционалното й съдържание и режим са в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от Наредба №7 на МРРБ и се застроява по следните нормативи:
Наименование на
зоната
Жилищна УЗ с малка
височина

Код
Жм

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

60

1.2

40

10 (3ет)

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ

Териториите за стопански дейности се устройват като три вида устройствени зони, а именно:
o Предимно производствена устройствена зона (Пп) – съществуваща и нова;
o Чисто производствена зона (Пч);
o Смесена многофункционална зона (Смф).
Предимно производствена устройствена зона (Пп) е предназначена за производствено-складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортни
сгради и съоръжения. В зоната не се допускат производства с вредни отделяния.
Чисто производствена зона (Пч) се застроява само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения (здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за
ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно- експериментални
бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната).
Зоните се устройват и застрояват по следните нормативи:
Наименование на зоната
Предимно производствена
устройствена зона
Чисто производствена
устройствена зона

Код
Пп

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

60

2.0

30

-

70

2.5

40

-

Пч

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ

Смесена многофункционална устройствена зона (Смф). Зоната е с многофункционално
предназначение – основно за безвредни производства, логистика, обществено обслужване,
търговия, специфични складови обекти, като хладилни складове, силози, винарни и др.
подобни. Зоната се устройва съгласно следните нормативи:
Наименование на
зоната
Смесена многофункционална УЗ

Код
Смф

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

60

2.0

30

10

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ
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За нуждите на отдиха в населените места ОУПО е предвидил формирането на Зона за спорт
и развлечения (Са). В нея основното предназначение на имотите е за спортни обекти:
спортни площадки и игрища, стадиони, обслужващи сгради за съблекални, санитарни
помещения, складове и заведения за хранене, трибуни и паркинги. Изисква се минимум 20 %
от територията да бъде озеленена.
Гробищата е предвидено да се устройват като Терени за гробищни паркове (Тгп). Третират
се като зони за обществено озеленяване, в които спомагателните и обслужващи постройки не
могат да заемат повече от 1% от площта на терена.
7.2.2.3. Доразвитие на социалната инфраструктура
Като цяло номенклатурата на наличната социална инфраструктура в населените места и
капацитетът й задоволяват и бъдещите потребности на населението и ОУПО не предвижда
теренно осигуряване за изграждането на нови обекти. Необходима е обновяване на
съществуващите сгради вкл. саниране за подобряване на енергийната им ефективност, како и
осигуряване на достъпността им за хора в неравностойно положение.
7.2.2.4. Благоустрояване и озеленяване
Предвижданията на ОУПО включват рехабилитация на съществуващо благоустрояване на
публичните пространства – улици, площади, както и изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа във всички села. От последващите подробни устройствени планове се изисква да осигуряват достъпност на публичната среда.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и минимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействието
върху околната среда на предвижданията му относно развитието на структурата на селищната мрежа са неутрални.
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разширението на селищните територия се осъществява основно върху земеделски земи. Тази загуба
на земеделска земя се оценява с отрицателен знак. Извън това проектните предвиждания,
свързани с развитието и устройството на населените места не носят рискове за околната
среда, а редица от тях ще съдействат за подобряване на определени нейни елементи –
начинът на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт, осигуряването на
трайни настилки на всички улици ще има благоприятно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух, а също и върху акустичната обстановка.

7.2.3. Развитие и устройство на урбанизираните територии извън населените места
ОУПО предвижда устройването на три вида урбанизирани територии извън населените
места, респ. селищни образувания:
o Предимно производствени устройствени зони - Пп;
o Зони за рекреация – Ок;
o Терени за гробищни паркове - Тгп.
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Предимно производствени зони са предвидени в землищата на селата Макреш - 2, Вълчек –
2, Киреево – 1, Подгоре – 2 и Раковица - 1. Част от тях са разположени върху бивши селскостопански дворове, останалите – върху земеделски земи. Правилата и нормативите за устройството и застрояването им са идентични с тези за този тип зони в населените места.
Зони за рекреация с курортни функции са предвидени в землището на с. Раковица в близост
на защитената местност „Раковишки манастир“ и в землището на с. Толовица на брега на
езерото „Рабиша“. Застрояват се предимно със сгради за временно обитаване и рекреационно
ползване, както и с обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и
организиран отдих и туризма. Изисква се минимум половината от новопредвидените
озеленени площи в границите на курортните територии да са с дървесна растителност.
Правилата и нормативите за устройството и застрояването на тези зони са:
Наименование на
зоната
Зона за рекреация

Код
Ок

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

40

0.8

50

7

Други правила и бележки
-

Терени за нови гробищни паркове са предвидени във землищата на всички села с
изключение на с. Толовица. Два от тях – един в землището на с. Макреш и един в землището
на с. Подгоре попадат в обхвата на защитена зона по Натура 2000.
Специфична форма на селищно образувани е средоточието от жилищни и обслужващи обекти в района на бившата ж.п. гара Макреш.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

И при селищните образувания, както и при населените места предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на националната екологическа политика. И част от тях обаче ще се реализира върху земеделски земи, чиято
загуба е с неблагоприятно въздействие върху околната среда. Това отрицателно въздействие
се компенсира в определена степен от ниските плътности на застрояване и от високия
относителен дял на озеленените площи, вкл. с дървесна растителност, както и от
обстоятелството, че част от производствените зони се устройват върху терените на бивши
стопански дворове. Допустимостта на навлизане с урбанизирани територии – гробищни
паркове в границите на защитената зона по Натура 2000 е оценено в Доклада за оценката за
съвместимост.
Базирано на горното, очакваните въздействия върху качествата на атмосферния въздух се
оценяват както следва:
–
–

по вид – позитивни;
по вероятност – ниски;

– по рискове за човешкото здраве – ниски;
– по кумулативен ефект – не се очаква;
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по продължителност –
променливи;
по териториален обхват –
ограничени;
по честота – променливи;
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– превишаване на екологични стандарти –
няма;
– последици върху пространства и пейзажи –
няма.

7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

7.3.1. Развитие и доизграждане на водоснабдителната система
Предвиденото развитие и доизграждане на водоснабдителните системи на общината е съобразено с обстоятелството, че наличните водоизточници, които са в експлоатация са достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2030 г., както и увеличена консумация за нуждите на по-нататъшното развитие на икономиката – селско стопанство и промишленост, а също и на туризма.
Предвижданията включват:
o Реконструкция на всички външни водопроводи и съоръжения като първоетапно се започне с участъците с най-големи загуби;
o Реконструкция на помпените станции и подмяна на помпите с изтекъл амортизационен срок и нисък КПД;
o Реконструкция, модернизация и разширение на вътрешните водопроводни мрежи,
като съществуващите азбесто-циментови и стоманени тръби се подменят с полиетиленови тръби;
o Изграждане на нови вътрешни водопроводни мрежи в новосъздаваните зони за
стопански дейности и рекреация;
o Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността и останалите
стопански дейности за сметка на увеличаване ползването на условно чисти води.
7.3.2. Развитие и доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване
на отпадъчните води
Предвижда се изграждане на канализационни мрежи в най-големите села Макреш, Подгоре и
Цар Шишманово, както и на следните ПСОВ:
o с. Макреш – ПСОВ модулна за 400 човека;
o с. Подгоре – ПСОВ модулна за 200 човека;
o с. Цар Шишманово – ПСОВ модулна за 100 човека.
Изграждането на тези ПСОВ ще подобри качествата на питейната вода на съответните села,
която се осигурява от сондажи в непосредствена близост до река Видбол.
7.3.3 Развитие на туризма и отдиха
Планът извежда като един от приоритетите направления секторът „Туризъм“. Предвижда се
бъдещото развитие на зоната за рекреация в землището на с. Толовица, Екопътека „Ерантис“
– Киреево - началната точка на екопътеката е площадът в село Киреево, Екопътека с.
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Киреево – „Раковишки манастир, Културно-познавателен маршрут Подгоре-Раковица„Раковишки манастир“, Екопътека село Подгоре – Западна Стара планина и Предбалкана,
вело и културно-познавателни маршрути.
ОУПО разглежда възможността за обвързване на туристическите обекти извън населените
места с тези в селищните територии, които да послужат като проектни трасета за бъдещи
инвестиционни намерения свързани с популяризиране на културното и природното
наследство и развитието на туризма в общината.
Всички бъдещи обекти и зони за курортни и рекреационни дейности, отдих, спорт и туризъм
трябва да се разработват внимателно, с оглед развитието на съществуващата
инфраструктура, осигуряваща необходимото количество и с добро качество вода за питейни
цели и развитието и осигуряването на подходящо отвеждане и пречистване на отпадъчните
води, което да залегне като условие за ПУП.
В проекта на ОУПО няма поставени изисквания при устройство на зоните за туризъм и
рекреация и изграждането на туристически обекти с трайно предназначение да се
предвиждат и съответните системи за събиране и пречистване на отпадъчните води от
обектите.

По отношение на прогнозата, свързана с развитието на зелената система в общината се
предвижда тя да бъде доизградена, чрез засипването на доловете в рамките на населените
места, което буди известно притеснение. Това предвиждане на ОУПО се базира на
изведената в т.9.2 специфична стратегическа цел от Програмата по ОПОС 2015-2020 на
общината, с цел съхраняване качеството на жизнената среда в общината и недопускане на
нейното влошаване.
Следва да се има предвид, че т.н. „долове“ са релефни форми на земната повърхност, които
могат постоянно или временно, при определени хидрометеорологични условия, да
провеждат водни маси, като се явяват водни обекти по смисъла на Закона за водите и
Директива 2000/60 на ЕС. Тези долове се явяват естествена дренираща мрежа за предпазване
от наводнение на населените места, затова тяхното запазване, поддържане и устройване като
част от зелената система на населените места и от ландшафта е от значение.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Обновяването на водоснабдителните системи, изграждането на канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води в най-големите села ще има положително отражение
върху качеството на повърхностните и подземните води. По отношение развитието на
зелената система, напълно неприемливо от позициите на околната среда е предложението на
плана за „засипване на доловете в рамките на населените места“.
Въздействията, които предвижданията на ОУПО може да предизвика по отношение на
повърхностните води се оценяват както следва:
 по вид – положителни;
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 по вероятност за неблагоприятно въздействие – ниски, при условие, че
предвижданията на плана биват реализирани и системите поддържани;
 по продължителност – постоянни, положителни;
 по териториален обхват – значителен;
 по честота – постоянни, положителни;
 рискове за човешкото здраве – изключени, при подходящо поддържане на системата;
 по кумулативен ефект – не се очакват, освен при непредвидими причини;
 по превишение на екологични стандарти – не се очаква;
 по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита – положителни,
предвид очакващи се ограничения от индиректно влияние вследствие от наводнения и други
подобни процеси.
7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

7.4.1. Обща структура и баланс на общинската територията
Проектните решения, заложени в ОУПО водят до промени в общата структура на
общинската територия, които могат да се проследят на долната таблица:
Таблица 23 Промени в общата структура на общинската територия
Наименование на териториалния
елемент
Земеделски територии в т.ч.:
Обработваеми земи-ниви
Обработваеми земи-трайни насаждения
Необработваеми земи

Горски територии, в т.ч.:
Стопански гори
Горски земи

Урбанизирани територии, в т.ч.:

Жилищни функции
Обществено-обслужващи функции
Смесени многофункционални дейности
Производствени дейности
Складови дейности
Озеленяване, паркове и градини
Спорт и атракции
Комунално обслужване и стопанство
Гробищни паркове
Рекреация, курорти и вилни зони

Водни площи и течения
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
Територии за възстановяване и
рекултивация

ОБЩО:

Съществуващи
елементи
ха
%
13 546.108
59.10

ха
13 494.087

%
58.88

Увеличе
ни
ха
-

Проектни елементи

Намалени
ха
52.018

11 573.373
137.050
1 835.685

50.49
0.60
8.01

11 551.270
137.050
1 805.767

50.40
0.60
7.88

-

7 913.709

34.53

7 913.709

34.53

-

-

7 890.751
22.958

34.43
0.10

7 890.751
22.958

34.43
0.10

-

-

701.627

3.06

754.958

3.30

54.454

1.127

624.335
1.203
64.324
0.836
0.175
3.580
0.288
6.075
0.811

2.72
0.01
0.00
0.28
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00

623.212
1.203
1.258
89.640
0.836
0.175
9.686
0.288
11.798
15.550

2.72
0.01
0.01
0.39
0.00
0.00
0.04
0.00
0.05
0.07

230.489
483.490
44.463

1.01
2.11
0.11

230.489
483.490
44.463

1.01
2.11
0.11

1.258
25.316
6.106
5.723
14.739
-

1.118
0.004
0.005
-

21.119

0.09

21.119

0.09

22 921.004

100.00

22 921.004

100.00

-

54.450

22.098
29.920

-

54.450

Планирани са следните промени:
- земеделските територии намаляват с 52.18 ха; от тях 22.098 ха са обработваеми земи, а
29.92 ха - необработваеми земи. Преобразуват се в урбанизирани територии;
- горските територии не се променят;
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- увеличението на площта на урбанизираните територии с 53,15 ха е предназначено за
нуждите на производствените и многофункционалните дейности – 26.574 ха, на рекреацията и спорта – 20.845 ха и на гробищните паркове – 5.723 ха;
Останалите структурни елементи на територията не претърпяват промени.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията й.
Отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията като правило се оценява с
отрицателен знак от гледна точка на околната среда. В конкретния случай количеството
засегнати земи е по-малко от половин процент – 0.384 % и не би трябвало да окаже осезаемо
неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7.4.2 Функционално предназначение и устройство на извънселищните територии
Извънселищните територии запазват основното си предназначение по начин на трайно ползване – земеделски, горски, защитени и други територии. Съответно устройството им се осъществява съобразно специалните закони за опазване на земеделските земи, за горите, за защитените територии и за биологичното разнообразие.
По отношение на земеделските и горските територии, като се изключат новите урбанизирани територии, ОУПО предвижда опазването им в съществуващото състояние и предназначение.
ОУПО третира нарушените терени като терени за възстановяване и рекултивация. Към тях
са отнесени съществуващите сметища, които подлежат на поетапно закриване и терените за
добив на полезни изкопаеми с прекратена добивна дейност. Съответно е предвидена тяхната
рекултивация и ландшафтно възстановяване въз основа на подробни ландшафтно-устройствени планове и технико-устройствени проекти.
В територии в обхвата на пътищата могат да се изграждат търговски обекти, мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане на пътищата и
подземни проводи на техническата инфраструктура.
Устройствения режим на защитените територии и защитените зони по Натура 2000 се
определят с плановете им за управление, респ. със заповедите за обявяването им и стандартните формуляри.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички предвиждания на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените места
и селищните образувания) доколкото са съобразени със специалното законодателство, следва
да се оценят с положителен знак от гледна точка на въздействието им върху околната среда.
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Обобщено, базирано на предвижданията на ОУПО по отношение на компонентата „земи и
почви“ може да се направи следната оценка за въздействие:
 по вид, въздействието е пряко;
 по вероятност – възможно;
 по продължителност – постоянно;
 по териториален обхват – ограничено;
 риск за човешкото здраве – нисък;
 кумулативен ефект – не се очаква;
 превишаване на екологични стандарти – няма;
 последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита – подчертано позитивни.
7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

7.5.1 Земни недра
Въздействие върху земните недра по време на евентуално бъдещо строителство ще бъде
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на с. Макреш и селища
в общината, пътната, водоснабдителната мрежа и пр. То ще се изрази главно в изкопни и
насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи съоръжения, производствена,
транспортна, водоснабдителна, канализационна и социална инфраструктура, за добив на
подземни богатства и пр.
Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно,
дълготрайно и частично обратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в
обсега на третираната в ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга
само малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично
се възстановява.
По време на реализацията на ОУП отрицателно механично въздействие върху земните недра
е възможно и вследствие на активизиране на проявените и/или на нови свлачищни процеси и
явления. Активизирането им може да бъде резултат както на естествени климатични фактори
(температура, валежи), така и на техногенно въздействие, всред които се откроява
евентуално неудачна антропогенна дейност - несъобразени с условията за устойчивост
строителство и извършвани изкопни и насипни работи и пр. Ако се допуска това въздействие
ще бъде отрицателно, пряко, дълготрайно и необратимо, с ниска степен.
Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от
качествени изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други
отпадъци, отпадъчни води от попивни ями и канализационната система в с. Раковица,
разливи на нефтени продукти от строителните машини, моторните превозни средства и пр.
Ако бъдат допускани, тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието
им продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване. Предмет на добра
технологична дисциплина е недопускането на подобни нарушения.
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Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и
селскостопанските територии и др.;
- аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа;
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни
и други произшествия;
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.5.2. Подземни води
В с. Макреш и селищата в общината до настоящия момент е осъществено жилищно,
транспортно, комунално-битово и друго строителство. Тази строителна дейност,
земеделската дейност, животновъдството, функционирането на съществуващите депа за
отпадъци, остарялата и амортизирана до голяма степен водопроводна мрежа и пр., не са
оказали съществено негативно въздействие върху химичния състав на поровите и карстовите
подземни води. Поради това химичното състояние на карстовите подземни водни тела е
оценено като добро.
При бъдещата строителна дейност по реализиране на предвижданите в ОУП обекти е
потенциално възможно аналогично на установеното съществуващо въздействие върху
подземните води, а именно:
- инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде
отрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на
населените места и на изкопите и насипите за ново строителство;
- отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на
съществуващите водовземни съоръжения и системи. Това въздействие ще бъде постоянно,
дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се
ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от водовземните съоръжения;
- намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на евентуално
изграждане и рехабилитация на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни
станции за отпадъчни води, регламентирано съхраняване и обезвреждане на битови и други
отпадъци. Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и необратимо, с
териториален обхват в обсега на селищата в общината.
Посочените отрицателни въздействия се оценяват като незначителни, поради
обстоятелството, че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на
подземни водни тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното състояние на
подземните води.
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.;
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- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни
и други произшествия.
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.6 ЛАНДШАФТ

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, че ландшафтът на
общинската територия се определя като антропогенно сравнително слабо трансформиран
като състояние и хомеостаз като стадии на развитие, оценката на въздействието върху него
се извършва на база предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа
и жилищното строителство, на териториалната организация на социалната инфраструктура,
на производствените и логистични дейности, зоните за рекреация и по отношение на
териториите, предвидените за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне.
Проектните решения, заложени в Плана водят до определени промени в общата структура на
общинската територия. Същественото по отношение предвижданията на проекта е
съотношението между видовете ландшафти съгласно тяхната устойчивост при
съществуващото състояние и съгласно предвижданията на плана. Категоризацията на
ландшафтите по степен на устойчивост в границите на общината и техните относителни
дялове са показани в следващата таблица:
Таблица 24 Основни видове ландшафти по относителни дялове
Видове ландшафти
С висока естествена устойчивост
С естествена устойчивост
С относителна устойчивост
ОБЩО

Съществуващо положение
Площ-ха
%
82167.80
35.90
139510.90
60.90
7120.66
3.20
228799.36
100

Проектно предложение
Площ-ха
%
81441.98
35.59
134717.06
58.88
12640.32
5.53
228799.36
100

От посоченото в таблицата следва заключението, че изменението в съотношението на
ландшафтите по тяхната устойчивост като цяло е незначително – общо с 4.43%, като наймного са промените в категорията ландшафти с относителна устойчивост /с 2.36% нарастват
урбанизираните ландшафти/. Същественото тук е, че относителните дялове на ландшафтите
с висока естествена устойчивост запазват относителните си дялове в общинската територия,
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Посочените промени се дължат на предвижданията на плана, свързани най-вече на
включването на поземлени имоти извън населените места, но с вече променено
предназначение. Няма основания да се очаква тази промяна да окаже неблагоприятно
въздействие върху ландшафтната характеристика на общинската територия.
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Проектните предвиждания за запазване на ценните естествени характеристики на природния
ландшафт имат подчертано позитивен характер и се оценяват както следва:
 по вид – въздействията са положителни;
 по вероятност – с висока вероятност;
 по продължителност – постоянни, позитивни;
 по териториален охват – значителни, позитивни;
 по честота – постоянни;
 по рискове за човешкото здраве – няма;
 кумулативен ефект – няма;
 превишени екологични стандарти – няма;
 последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита – подчертано позитивни.
7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

7.7.1. Развитие на зелената система извън населените места и селищните образувания
Съгласно ОУП, община Макреш е пилотна община по проект „За по-добро разбиране на
екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране” (TUNESinURB). За целите
му, за територията на общината е изготвена база данни с карти в мащаб 1:10000. В рамките
на проекта, територията на населените места е разделена по подтипове (залени територии,
индустрия, жилищни и др.), за които към настоящия момент тече оценка (1 /силно нарушени
територии/ - 5 /в отлично състояние/) за това какви екосистемни услуги може да предоставя
конкретната територия. В проекта приоритетни са зелените територии, като подтип, който
реално предоставя екосистемни услуги.
Съгласно Програмата за опазване на околната среда в община Макреш 2015-2020, следва да
бъде изготвена актуализация на паспортите на елементите на Зелената система и да се
изготви Зелен кадастър, което би улеснило до голяма степен поддръжката и допълнителното
озеленяване на населените места.
7.7.2 Развитие на озеленените територии със специфично предназначение извън
урбанизираните територии
Гробищни паркове
Териториите в общината, заети от гробищни паркове също са част от зелената система.
Планът предвижда обособяване на шест нови устройствени зони /Тгп/, които разширяват
съществуващите гробищни паркове и следва да осигурят освен първостепенната си роля и
функцията на паркове-градини. От друга страна, новообразувани гробищни паркове следва
да имат и естетическо въздействие. По периферията на гробищните паркове, в рамките на
регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина с минимална ширина 10
м. зона за обществено озеленяване „Тгп“, която включва поземлени имоти с предназначение
„за гробищен парк“; допуска се разполагането на религиозни обекти, мемориални обекти
(надгробни паметници и плочи) и спомагателни и обслужващи постройки, чиито функции са
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пряко свързани с предназначението на терена и чиято обща застроена площ е по-малка или
равна на 1% от площта на терена.
Защитени територии и зони
ОУПО респектира границите на природните забележителности и защитени зони, определени
по реда на ЗЗТ и ЗБР. Те запазват предназначението си и подлежат на опазване и устройство
съобразно режимите на дейности, определени със заповедите за обявяването им, респ. с
плановете за управление по чл. 55 от ЗЗТ след влизането им в сила. Достъпът до защитените
местности и природните забележителности се осъществява изцяло по съществуващи горски
и полски пътища. Предвиждат се мероприятия по поддръжката и туристическо маркиране,
без капитални благоустройствени работи.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Може да се оцени, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на зелената
система с незначителни промени на общата структура на територията й, което означава, че
не може да се очаква неблагоприятно въздействие върху видове, включени в Приложения 3 и
4 на ЗБР. ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация
на биологично разнообразие.
Предвижданията на ОУПО по отношение развитието на зелената система на общината извън
населените места и селищните образувания, основаващи се на единодействието на естествени гори и култивирани насаждения във всичките им аспекти са насочени към поддържане и
повишаване качествата на околната среда. Все в посока на подобряване на качествата на
околната среда ще съдейства и устройването на редица места на крайпътно озеленяване.
Отношението на ОУПО към защитените територии е напълно в унисон с природозащитното
законодателство и в този смисъл не съдържа предвиждания, които биха представлявали заплаха за тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им.
Доколко частичното навлизане с устройствени зони Тгп в обхвата на защитените зони е
допустимо, следва да се произнесе Оценката за съвместимост, неделимо приложение към
настоящата Екологична оценка.
7.8 ОТПАДЪЦИ

Битови отпадъци
ОУПО на община Макреш предлага следните модели на демографско развитие:
Таблица 25 Прогноза за броя на населението на община Макреш за периода 2015-2035 г. (по варианти)
Прогнозен хоризонт по
години
2020 г. - прогноза
2025 г. - прогноза
2030 г. - прогноза

Реалистичен
1062
686
310

Варианти на прогнозата
(брой)
Оптимистичен
1099
761
422

Песимистичен
1024
610
197
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За съответните нужди на ЕО, авторският колектив приема да се работи по оптимистичен
сценарий.
Както беше споменато в Раздел 4.8 от настоящата екологична оценка, за целите на анализа на
този фактор приемаме усреднена норма на натрупване от 155кг/ж/год. В този случай,
очакваното общо количество генерирани битови отпадъци за плановия период ще бъде:
Таблица 26 Очаквано общо количество генерирани битови отпадъци
Година

Брой на населението по модел „Оптимистичен”

Количество отпадъци

2020

1099

170

2025

761

118

2030

422

65

тона

За депониране на битовите отпадъци ще се използва регионално депо за неопасни отпадъци –
Видин.
Строителни отпадъци

Депонират се на регионалното депо. Общинската администрация е приела Наредба за
управление на дейностите по отпадъците на територията на общината, в която са
имплементирани изискванията на ЗУО по отношение управлението на строителните
отпадъци в т.ч. рециклиране и оползотворяване. Изпълнението на изискванията на Наредбата
ще намали количества строителни отпадъци, предназначени за депониране, респективно ще
намалеят и емисиите във въздуха от ДВГ и транспортните разходи при транспортирането на
строителните отпадъци.
Производствени отпадъци

Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие на
общината предполага и създаването на условия за развитие на промишлеността и в частност
на вида и количествата генерирани промишлени отпадъци.

Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви
структурни промени като ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и
конкурентно-способни производства.
Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна
на технологичните съоръжения и въвеждане на Най-добрите налични техники, от което
следва постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.
Опасни отпадъци

Генерираните опасни отпадъци в предприятията и от сектор „Услуги“ (сервизи, ремонтни
работилници и др.) се събират в специални помещения в самите предприятия, съхраняват се
в тях и се намират под контрола на ръководството на предприятията и се предават само на
лицензирани фирми за тяхното третиране въз основа на сключени договори.
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Разделно събиране

Съгласно информация от общинската програма за управление на отпадъците предвижда се
да се въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и биоразградими
отпадъци. Местоположението на площадките за разделното събиране и съхраняването на
битови биоразградими отпадъци, в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или
анаеробно разграждане, за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда
на чл.19 от ЗУО, се съобразяват на по-ниски нива на устройствено планиране.

Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.), евентуални бъдещи
дейности с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени
на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови
дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на
обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка
трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната
среда. На тази база, площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят в
общината след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.

7.9 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества.
ОУПО създава условия за рехабилитация на пътни трасета като препоръчва това да стане в
сравнително краткосрочен план, което от своя страна ще доведе до увеличаване употребата
на асфалт, категоризиран като „токсичен” съгласно Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.).
Строителните дейности са свързани с използването на гориво и смазочни материали за
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.
ОУПО определя устройствени зони с производствено предназначение от разновидност
„Предимно производствена” – Пп. Застроява се предимно с производствени, складови,
административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на
жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията. Не се
допускат производства с вредни отделяния като: предприятия на химическата и каучуковата
промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови
бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.
Определени са и устройствени зони от разновидност „Чисто производствена зона“ (Пч) –
застроява се само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения (здравни
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пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на
работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към предприятията,
гаражи и паркинги, както и жилища за охраната).
Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2)
общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното
предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУПО се
определя от подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУПО не може да се
предвиди конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с
нисък или висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на
опасните вещества по Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в
предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да бъдат
предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви такава
инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по реда на ЗООС.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с
опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху
компонентите на околната среда от фактор „опасни вещества”.
7.10 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Върху състоянието на шумовия режим ще окажат влияние измененията в схемата на
транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум.
Обяснителната записка към ОУП не съдържа предвиждания за развитието на транспортната
система на територията на общината, освен искане (към държавата) за изпълнение на проекти за рехабилитация на двата републикански пътя III-1401 и III-1403 и заявена потребност
от допълнителни проучвания. От синтезния чертеж е видно, че се предвижда:
o изграждане на пътища за връзка с почти всички гробищни паркове – съществуващи и
нови;
o изграждане на път между с. Толовица и новата рекерационна зона на брега на Рабишкото езеро и след нея до ЗМ „Пещера Магурата“.
Увеличението на площта за транспортна инфраструктура от изграждането на тези пътни
участъци не е отразено в баланса на територията.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Въпреки липсата на параметри на новите пътища, може да се заключи, че изграждането на
част от тях (които не следват съществуващи земни полски пътища) е свързано с отнемане на
земеделски земи, което се оценява с отрицателен знак по отношение на околната среда. В съ-
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щото време относително малката им сумарна площ не би следвало да окаже някакво съществено неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7.11 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ

7.11.1. Недвижими културни ценности (НКЦ)
В ОУПО са съобразени декларираните и обявени недвижими културни ценности като са
отчетени охранителните зони и устройствените режими за опазването им. С оглед включването им в социалния и икономически живот на общината е създадена взаимовръзка с останалите функционални системи на територията, което съответства на основната стратегия на
ЕС за развитие на общините и регионите чрез интегриране на екологичните, ландшафтни и
културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал.
ОУПО предвижда пространствено-комуникационно и функционално интегриране на обектите на НКЦ в селищната мрежа, както и създаването на необходимата пешеходна и транспортна достъпност до културните и природните обекти и културните ландшафти. Интегрирането
се опира на четири културно-исторически теми:
o Видинското въстание от 1850 г. – добре проучена тема и идентифицирани обекти;
o Септемврийското въстание от 1923 г. – добре проучена тема и идентифицирани
обекти;
o Религиозната тематична линия, свързана с Раковишкия манастир „Света Троица“ и
църквата „Рождество Богородично“ в с. Макреш, които са с категория „национално
значение“;
o Античността – археологическите обекти, които я съставляват, не са достатъчно проучени.
За терените, в които са разположени археологически обекти, са определени режими на устройствена защита „А” и „Б” съгласно изискванията на НАИМ към БАН и Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на видовете територии и устройствени зони, чл.35, а
именно:
o за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като
пасище;
o за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи,
дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока
коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м;
Конкретно са определени следните зони:
o землището на с. Макреш – 3 обекта със зона «А» и 4 обекта със зона «Б»;
o землището на с. Подгоре – 1 обект със зона «А»;
o землището на с. Киреево – 1 обект със зона «А» и 1 обект със зона «Б».
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7.11.2. Туризъм
ОУПО предвижда туризмът в община Макреш да се развива на основата на културното
наследство, представено от археологически, исторически, архитектурно-строителни и художествени обекти, както и от природните ценности, народните традиции и културните обичаи.
Всички тези културни ценности дават възможност за развитие на следните видове туризъм:
културен, селски, риболовен, еко и пешеходен чрез формиране на зони за туризъм и рекреация и създаване на интегрирани туристически продукти.
Устройствените условия, които ОУПО създава за развитието на туризма на територията на
общината включват формирането на две рекреационно-курортни зони, разширяване и
обогатяване на спортната база на селата Киреево, Раковица и Цар Шишманово, както и устройването на мрежа от тематични маршрути (културно-познавателни, екопътеки,
велоалеи), които имат за цел пространствено-функционално да обвържат туристическите
обекти в извън-урбанизираните територии с тези в селищните структури в една обща единна
система, която да предоставя общ туристически продукт/услуга.
Конкретно са предвидени следните маршрути:
o Екопътека „Ерантис“ – Киреево - началната точка на екопътеката е площадът в село
Киреево. Позволява наблюдение на цъфтежа на растението Erantis bulgaricum в местността „Връшка чука“ и на въстанически лагер от 1850 г., преминавайки през вековни букови и липови гори;
o Екопътека с. Киреево – „Раковишки манастир“ – изходната точка на екопътеката е
площадът в село Киреево, преминава през гориста местност и достига Раковишкия
манастир с църквата „Света Троица“;
o Културно-познавателен маршрут Подгоре-Раковица-„Раковишки манастир“ – започва
от площада на село Подгоре, преминава през шест къщи – НКЦ в селото, лобното
място на майор Киреев и историческа местност „Мелницата“, къщи НКЦ и войнишки
паметник в с. Раковица и достига до Защитена местност „Раковишки манастир“;.
o Екопътека село Подгоре – Западна Стара планина и Предбалкан. Изходната точка на
екопътеката е площадът на село Подгоре. Маршрутът навлиза в защитените зони от
Натура 2000 „Западна Стара планина и Предбалкан“ и “Западен Балкан” и завършват
в непосредствена близост до границата на върховете Бабин нос (1107,4м) и Три кладенци (1105,6м);
o Веломаршрут с. Толовица - яз. Рабиша - ПЗ „Пещера Магурата“. Изходната точка е
площадът на село Толовица и къщата-музей на Цоло Тодоров .Извън селото брега на
яз. Рабиша и достига входа на пещера „Магурата“;
o Културно-познавателен маршрут Макреш – гара Макреш. Маршрутът започва от село
Макреш, респ. църквите „Света Петка“ и „Рождество Богороднично“, преминава през
защитени зони от Натура 2000 „Видбол“ и „Макреш“ с разположени в тях археологически обекти и достига гара Макреш и лобното място на въстаници от 1923 г.;
o Екопътека гара Макреш – село Вълчек. Започва от гара Макреш и движейки се изцяло
в защитени зони от Натура 2000 „Видбол“ и „Макреш“ като следва меандрите на река
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Видбол достига крайната си точка в село Вълчек при паметника на герои от Междусъюзническата и Първата световна война.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство
на общината са в съответствие с постановките на Закона за културното наследство, респ. със
съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключението, че и реализирането им ще има положително въздействие върху околната среда.
Предвиденото от ОУПО съчетание на развитие на туристическа инфраструктура и различни
по характер тематични маршрути не би следвало да носи рискове за околната среда.
7.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

7.12.1. Здравна оценка на ОУПО по отношение потенциално въздействие върху
населението и територията на община
Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената
среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени за
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации
в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в
жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните,
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със
значение за здравето на човека.
Относно предложената в ОУПО структура (баланс) на територията, създават се условия за
бъдещо развитие на стопанска дейност, съобразена с опазването на околната среда и
здравето на населението. Благоприятно от комунално-хигиенни позиции е пропорционалното
отношение на териториите с жилищни функции (2,72%), производствени дейности (0,39%),
обработваемите земеделски (50,40%) и горските (0,10%) територии.
Запазват се условията в общината за бъдещо развитие на основата на стопанска дейност, без
значимо да се намаляват обработваемите земи, вкл. тези с трайни насаждения, за сметка на
други зони. Положително в новия ОУПО е и намаляването, макар и незначително, на
необработваемите земи от 8,01% на 7,88%. Плановите предвиждания увеличават дела на
териториите за производствени дейности от 64,3ха до 89,6ха. Създават се територии за
смесени многофункционални дейности на площ от 1,26ха, което е предназначено основно за
изграждане на инфраструктура и търговски дейности, стимулиращи социалноикономическото развитие на общината. Зелена система в ОУПО се запазва под формата на
паркове и градини (0,18ха.) и горски земи (23,0ха.) което е благоприятно от хигиенни
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позиции. Създават се територии за рекреационни дейности, курорти и вилни зони (15,55ха.),
като се предвижда тяхното поддържане при бъдещото управление на устройствения процес.
От хигиенни позиции, в ОУПО не се установяват противоречия във функционално взаиморазположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно-складовите,
рекреационни и крайградски територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се
подчинява на хигиенните принципи и норми, които са правилно отразени в новия ОУП на
община Макреш.
По отношение развитието и устройството на населените места в общината, Макреш
/площ – 228,79 км²/ е пета категория община по административно устройство и в
териториалната структура влизат седем селищни образувания, като всички са села. Налице е
относителна централизация на разпределението по брой жители на територията на общината,
основно в с. Раковица и с. Макреш.
Степента на благоустроеност като цяло е неудовлетворителна от здравно-профилактични
позиции. Във всички села има улици без трайна настилка. Тротоарите почти навсякъде не са
изградени, на много места липсват автобусни спирки или други важни елементи от трайното
обзавеждане на селищната среда.
Извършеният комунално-хигиенен преглед на ОУПО установи, че в проекта на документа,
елементите на селищната мрежа в седемте населени места на общината (включително
местоположението на жилищните зони спрямо предимно производствените зони) са
подходящо групирани едни спрямо други. Като цяло са съобразени наличните дадености и са
избегнати отрицателните и са използвани положителните въздействия върху жизнената
среда. Предимно производствените зони, определени в границите на населените места са
интегрирани в градоустройствените решения на новия ОУПО съгласно хигиенните принципи
и изисквания, в достатъчна отдалеченост от жилищните зони, и са предназначени за
изграждане на малки и средни предприятия за незамърсяващи производства; обекти на
логистиката и транспорта. Жилищните територии в общината се устройват и застрояват
предимно като жилищни устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина
(до 10 m), означени като (Жм), което е обосновано за особеностите на населените места и
изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тях се предвиждат сгради за обитаване,
както и обекти с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.
ОУПО определя зони с предимно производствено предназначение. Те се устройват
преобладаващо върху терените на бившите стопански дворове в населените места.
Производствените територии поемат и основната част от инфраструктурата, обслужваща
селскостопанските дейности.
От хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при
съобразяване със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски дадености
на общината.
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Понастоящем, общото състояние на системата за питейно-битово водоснабдяване в
Община Макреш е значително амортизирано. Материалната база е остаряла, което води до
чести аварии и загуби на вода.
Всички селища в община Макреш са водоснабдени за питейни нужди от подземни и
повърхностни водни източници (река Видбол). Основните водоизточници са сондажни
кладенци, дренажи, каптажи и речно водохващане за с. Раковица. Питейната вода за с. Цар
Шишманово, с. Макреш, с. Вълчек е от сондажи в непосредствена близост до река Видбол.
Водата, подавана за питейно - битови нужди на населението отговаря на нормативните
изисквания.
С изключение на с. Раковица и част от с. Макреш, на територията на общината не е
изградена канализационна мрежа и не функционират ПСОВ за населените места.
От представеното в новия ОУПО не се установяват нови и значими предпоставки за засягане
на санитарно-охранителни зони и влошаване качеството на питейните води, като са
предвидени необходимите здравно-профилактични мерки. За водоизточниците, които нямат
учредени санитарно-охранителни зони (пояси I, II и III), те следва да се определят съгласно
актуалната „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”.
От хигиенни позиции може да се направи извода, че всички селища на територията на
общината, на база прогнозни обитатели и други консуматори на питейна вода, са обезпечени
с необходимите им водни количества от съществуващите водоизточници. Основни мерки за
предотвратяване замърсяването на подаваната питейно-битова вода за населените места в
общината е подновяване на водоснабдителната инфраструктура, изграждане на ПСОВ и
учредяване на санитарно-охранителни зони около всички питейни водоизточници, при
спазване ограниченията за вида дейности в съответната зона.
По отношение на атмосферния въздух, понастоящем качеството му на територията на
общината е добро, като отсъстват съществени емисии от вредни вещества на местно ниво.
Значение за качеството на атмосферния въздух в бъдеще ще имат предвижданията на ОУПО
относно социално–икономическото развитие на територията, предмет на планиране.
Съгласно ОУПО, като водещ за общината отрасъл се определят селското стопанство и
преработвателната промишленост. В община Макреш няма и не се планират значими
стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно с благоприятните
климатични фактори е предпоставка за здравословни условия по отношение чистота на
атмосферния въздух. Този извод се подкрепя от предложеното с ОУПО развитие на
производствения сектор, като във висока степен се запазва сега съществуващото положение,
т.е. не се очаква поява на нови замърсители във въздуха на селищната среда, в резултат на
реализацията на проектните решения, заложени в ОУПО.
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По отношение качеството на почвите в района, отсъствието на значима промишлена
дейност и относително чистата околна среда не дават основания за повишен здравен риск.
Няма данни за налично почвено замърсяване с нитрати от изкуствено наторяване или
изпускане на отпадни води. На територията на общината не съществуват нерегламентирани
сметища.
На територията на община Макреш няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както
и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в
околната среда. Автомобилният транспорт е основният източник на шум на територията на
общината. Акустичната среда за населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на
значими източници на промишлен шум. Площта на производствените зони предполага малък
производствен капацитет, с разположение, отдалечено от обекти, подлежащи на здравна
защита. Подобряване качеството на пътните настилки на територията на общината при новия
ОУПО ще понижи експозицията на шум и отделянето на прахови емисии в населените места
и обектите, подлежащи на здравна защита. За общината не се очаква транспортният шум да
бъде определящ фактор по отношение на общественото здраве в краткосрочен и дългосрочен
аспект.
По отношение транспортната инфраструктура, поетапното изграждане и рехабилитация на
пътищата в общината ще позволи да се избегнат неблагоприятните здравни последици от
интензивния трафик и запазване на чиста околна среда. Достъпността до общинския център е
добра. При новия ОУПО, железопътната инфраструктура ще продължава да има допълващи
функции. Железопътният път, свързващ общината с областния център и вътрешността на
страната е разположен на 10 км. от общинския център – Макреш. В настоящият момент гара
Макреш е закрита, използва се само като ж.п. спирка и обслужва само пътнически влакове по
направление София – Видин – София. Дължината на ж.п. мрежата е 1.300км.
Като малка община, Макреш има на своя територия относително ограничен брой източници
на електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са електропроводи; трафопостове,
захранващи жилищни квартали и сгради; базови станции за мобилна комуникация. Поради
тази причина, за общината не може да се очаква, че електромагнитният фон е силно завишен
от наличието на източници за енергетиката и комуникацията. Наднормени стойности могат
да се очакват главно в непосредствена близост до трафопостове и електропроводи.
Понастоящем няма данни за “електромагнитното замърсяване” на района. Няма данни и за
негативно здравно въздействие върху населението.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От здравно-профилактични позиции, ОУП на община Макреш успешно определя рамките за
бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. ОУПО не е предпоставка за
повишен здравен риск за населението, като са предвидени необходимите мерки за
гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот на територията на общината.
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7.13 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Проектната документация не съдържа количествени параметри на нито една система, които
биха могли да се представят като материални активи.
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА
8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Резултатите от анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и
възможните въздействия върху тях са представени по-долу.

8.1.1. По структурата на територията
От данните в таблицата на баланса на територията е видно, че ОУПО се стреми да реши
устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на
територията й. Отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията като правило се
оценява с отрицателен знак от гледна точка на околната среда. В конкретния случай
количеството засегнати земи е по-малко от половин процент – 0.384 % и не би трябвало да
окаже осезаемо неблагоприятно въздействие върху околната среда.

8.1.2. По функционалното предназначение и устройството на извънселищните
територии
Всички предвиждания на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените места
и селищните образувания) доколкото са съобразени със специалното законодателство, следва
да се оценят с положителен знак от гледна точка на въздействието им върху околната среда.
8.1.3. По селищното развитие
Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и минимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействието
върху околната среда на предвижданията му относно развитието на структурата на селищната мрежа са неутрални.

Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разширението на селищните територия се осъществява основно върху земеделски земи. Тази загуба
на земеделска земя се оценява с отрицателен знак. Извън това проектните предвиждания,
свързани с развитието и устройството на населените места не носят рискове за околната среда, а редица от тях ще съдействат за подобряване на определени нейни елементи – начинът
на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт, осигуряването на трайни
настилки на всички улици ще има благоприятно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух, а също и върху акустичната обстановка. Обновяването на водоснабдителните системи, изграждането на канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води в най-големите села ще има положително отражение върху качеството на
повърхностните и подземните води.
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8.1.4. По развитие и устройство на урбанизираните територии извън населените места
И при селищните образувания, както и при населените места предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на националната екологическа политика. И част от тях обаче ще се реализира върху земеделски земи, чиято
загуба е с неблагоприятно въздействие върху околната среда. Това отрицателно въздействие
се компенсира в определена степен от ниските плътности на застрояване и от високия
относителен дял на озеленените площи, вкл. с дървесна растителност, както и от
обстоятелството, че част от производствените зони се устройват върху терените на бивши
стопански дворове.
8.1.5. По културно-историческото наследство и туризма
Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство
на общината, въпреки липсата на конкретност, са в съответствие с постановките на Закона за
културното наследство, респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключението, че и реализирането им би имало положително въздействие върху околната
среда. Предвиденото от ОУПО съчетание на развитие на туристическа инфраструктура,
включително рекреационно-курортни зони и различни по характер тематични маршрути не
би следвало да окаже някакво съществено неблагоприятно въздействие върху околната
среда.
8.1.6. По техническата инфраструктура
Предвиденото обновяване на водоснабдителните системи на населените места, както и канализирането на четири селища, вкл. изграждане на локални модулни ПСОВ ще бъде с положително въздействие върху околната среда.

8.1.7. По комуникациите и транспорта
Въпреки липсата на параметри на новите пътища, може да се заключи, че изграждането на
част от тях (които не следват съществуващи земни полски пътища) е свързано с отнемане на
земеделски земи, което се оценява с отрицателен знак по отношение на околната среда. В същото време относително малката им сумарна площ не би следвало да окаже някакво съществено неблагоприятно въздействие върху околната среда.

8.2 ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се
представя характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с
нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана.
Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши устройствените проблеми на общината са незначителни. С предложенията на Плана се цели
формиране на пълноценни устройствени структури, което дава основание да се приеме, че
промените в общата структура на общинската територия са с минимално неблагоприятно
въздействие върху околната среда.
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По отношение на земеползването и устройството на извънселищните територии, подходът
на Плана е насочен към постигане на екологосъобразни устройствени решения и в този
смисъл не поражда опасност за околната среда.
По отношение на нарушените земи, планът предвижда провеждането на техническа и
биологическа рекултивация за всички, установени на територията на общината.
По отношение на териториите, защитени по ЗБР и ЗЗТ са създадени необходимите
устройствени условия за тяхното физическо опазване.
По отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано съгласно
изискванията на Закона за културното наследство.

По отношение на селищното развитие, проектните предвиждания са насочени към
стабилизиране на селищната мрежа на общината.

Планът свързва по-нататъшното осъществяване и развитие на туристическата и рекреационна функция на общината със съответните устройствени зони за рекреационни дейности.
По отношение на извънселищни обществено-обслужващи, производствени и смесени
обслужващи и производствено-складови зони, планът предвижда да се използват
ограничените теренни резерви на съществуващите бивши селскостопански дворове към
населените места.
Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите
и съоръженията на системите на техническата инфраструктура са свързани с
доизграждането на водоснабдителната и канализационна системи, изграждане на
пречиствателни станции за отпадъчни води.
8.3 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА
ОУПО

Реализацията на предвижданията на ОУПО ще има благоприятни последици за
компонентите и факторите на околната среда.
Предвижданията на плана се базират на балансиран подход при устройството на територията
и в този смисъл Планът представлява планова териториална основа за дългосрочно
устойчиво и екологосъобразно развитие на общината.
9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА

Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен план
– предварителен проект.
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Според т.8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на
планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато
инвестиционните намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени.
Проектите за общо устройство на общинската територия като цяло не предлагат
концептуални алтернативи. Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО
не може да се приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се
лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление на социалноикономическото й развитие. Това би означавало също така отказ от някои мероприятия,
насочени към повишаване на благоустроеността на селищната среда.
Като алтернативи (предложения произтичащи от ЕО и ДОСВ) на някои от предвижданията
на ОУП биха могли да се разглеждат направените по-долу препоръки и предложения към
окончателния проект на плана.
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

Мотиви и използвани методи за оценка
При разработването на настоящата екологична оценка са използвани методически принципи,
подходи и конкретни методики, както следва:
 Методически принципи:
o принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия е
интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии;
o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация,
o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие
с характера на приемната среда, капацитета на природните ресурси и условията за живот на
населението,
o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
преимуществена роля пред останалите,
o принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено
въздействие няма достатъчно информация се приема и разработва най-лошия възможен
сценарий.


Методически подходи:
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o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда
се прилагат основно аналитичните подходи;
o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на
околната среда;
o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие,
групирани по съответен начин;
o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.


Конкретни методики:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС;
Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002;
Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове, Ек. Гюлеметова,
1986г.;
Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и
тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 2004г.
Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц. Цачев, част 1 и
2, 1991г.
Класификатор на почвите в България;
Класификация на ландшафтите по БДС
Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ
Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти
Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие
Национална стратегия за екотуризъм.

11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА

Съгласно одобреното от РИОСВ-Монтана Задание за обхват на ЕО, мерките в този раздел са
представени по компоненти и фактори на околната среда, вкл. и за устройствените
параметри на територията. Определени са и етапите за приложението им – за отразяване в
окончателния проект на ОУПО или по време на прилагането на плана или на следващи нива
на планиране и проектиране:
Таблица 27 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици
Аспект

Атмосферен
въздух

Води

Мярка

В Правилата и нормативите за прилагане на
ОУПО за Предимно производствените зони
(Пп) в границите на населените места да се
заложи ограничението за реализация само на
ниско емисионни стопански дейности

Информационно допълване и Прецизиране на
Правилника за прилагане на ОУПО като се
включат териториите с особена териториалноустройствена защита съгласно чл.10, ал.2 от
ЗУТ с ограниченията за тях.

Очаквани резултати

Фаза

Недопускане на вредни
емисии над ПДК

В
окончателния
проект на
ОУПО

Спазване на нормативните
изисквания

В
окончателния
проект на
плана
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Мярка

Всички
устройствени
и
строителни
инициативи, респективно свързаните с тях
планове и проекти, засягащи водните обекти,
следва да се процедират при стриктно
спазване на законоустановените процедури,
отнасящи се до санкцията на компетентните
органи (РИОСВ, Басейнова дирекция дунавски
район) и се съобразяват с Плана за управление
на речните басейни в Дунавски район и Плана
за управление на риска от наводнения
Допълване на Правилника за прилагане на
ОУПО с изисквания към последващите ПУП и
правилата за прилагането им като се опишат
териториите и ограниченията за зоните за
защита
от
наводнения
при
тяхното
устройствено планиране най-малко с:
- не се допуска промяна на предназначението
на поземлените имоти на водни обекти и
строителство в тях, освен на водностопански и
хидротехнически системи и съоръжения.

Очаквани резултати

Фаза

Спазване на законови
изисквания

При
прилагането на
плана

Опазване на водите и
водните течения

В
окончателния
проект на
плана

Спазване на нормативни
изисквания

При
прилагането на
плана

- при урбанизиране на територии около водни
обекти, в подробните устройствени планове да
се включват отреждания за регулация на
речните корита и изграждане на необходимите
защитни съоръжения.
- до изграждането на съоръженията в обхвата
на крайбрежните заливаеми ивици и в
сервитута на хидротехническите съоръжения
да не се допуска капитално застрояване и
дейностите по чл. 134 от Закона за водите,
освен изграждане на водностопански и
хидротехнически системи и съоръжения. Да не
се допуска засаждане на дървета в най-ниската
разливна крайречна тераса.
- във всички случаи на урбанизиране
територии край реки и дерета/долове, да
осигурява възможност за достъп
почистване, укрепване и поддържане
речното корито, дерето или суходолието.

Земни недра,
Подземни води

на
се
за
на

Да се узакони водовземането от всички
съоръжения за добив на подземни и на
минерални води, чрез осъществяване на
процедури за водовземане, както и за
учредяване на санитарно-охранителни зони
около водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване в съответствие с изискванията
в Закона за водите и наредбите към него
(Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване е
опазване на подземните води, Наредба
№ 3/16.10.2000 г за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване, и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
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Аспект

Биоразнообраз
ие и зелена
система

Мярка

за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците
на
минерални
води,
използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди и др.)
На
базата
на
информацията
от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООДВидин, на схема „ВиК инфраструктура“ да
бъдат отразени санитарно-охранителните
зони, учредени по Наредба № 3/16.10.2000 г. и
по преди действала нормативна уредба
Да се спазват забраните и ограниченията в
охранителните пояси на учредените и
предстоящи
за
учредяване
санитарноохранителни зони, съгласно изискванията
понастоящем в Наредба № 3/16.10.2000 г,
впоследствие в Наредба за зоните за защита на
водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и на минералните води по
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите,
изготвянето на която е предстоящо
Проектирането и строителството на нови
обекти и съоръжения, произтичащи от
устройствените мерки в ПУП,
да се
съобразява с регламентираните в чл. 118а на
Закона за водите забрани за прякото
отвеждане на замърсители в подземните води,
обезвреждането, включително депонирането
на приоритетни вещества, които могат да
доведат до непряко отвеждане на замърсители
в подземните води, други дейности върху
повърхността и в подземния воден обект,
които могат да доведат до непряко отвеждане
на приоритетни вещества в подземните води,
използването на материали, съдържащи
приоритетни вещества, при изграждане на
конструкции,
инженерно-строителни
съоръжения и други, при които се
осъществява или е възможен контакт с
подземни води
Всички
дейности,
произтичащи
от
предвижданията в ОУП, следва да се
съобразяват с изискванията на Програмата от
мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването на водите с нитрати от
земеделски източници, утвърдена със Заповед
№ РД-267/04.01.2014 г на министъра на
околната среда и водите и Заповед
№ РД 09-157/14.03.2014 г на министъра на
земеделието и храните и Програмата за
мониторинг на нитратите в подземните води,
утвърдена със Заповед № РД-635/13.08.2013 г
на министъра на околната среда и водите
Възстановяване на нарушените терени в
горски територии, ново залесяване и
ограничаване до минимум изсичането на гори

Екологична оценка

Очаквани резултати

Фаза

Спазване на нормативни
изисквания

В
окончателния
проект на
плана

Спазване на нормативни
изисквания

При
прилагането на
плана

Опазване качествата на
подземните води

При
прилагането на
плана

Опазване качествата на
подземните води

При прилагане
на ОУПО и
изработване на
последващи
ПУП

Ограничаване на
ерозионните процеси и
други неблагоприятни
прояви

При прилагане
на плана и
последващо
проектиране
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Отпадъци

Устройствени
параметри
Други

Мярка

Екологична оценка

В изпълнение на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 год. и на
Националния стратегически план за поетапно
намаляване количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране –
2010-2020 год. в Правилата за прилагане на
плана следва да се даде възможност за
териториално насочване на съоръжения за
предварително третиране на отпадъците, а
именно площадка за сепариране и/или
компостиране на „зелени“ отпадъци от
паркове и градини
В баланса на територията да се отрази
нарастването на площта на териториите за
транспорт и комуникации, произтичащо от
предвиденото изграждане на нови пътища до
извънселищните
гробищни
паркове
и
предимно производствените и рекереационнокурортни зони
Всички разработки,
отнасящи
се до
инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии на следващ етап на
подробност подлежат на процедура по ОВОС
и ЕО по реда на глава VI от ЗООС

Очаквани резултати

Фаза

Изпълнение изискванията
на нормативни документи
за управление на
отпадъците

В
окончателния
проект на
ОУПО и
последващи
ПУП

Постигане на коректност в
съдържанието на плана

В
окончателния
проект на
плана

Спазване на
законодателството по
околна среда

При
прилагането на
ОУПО

12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА,
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ
НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване
на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУПО
върху консервационно значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в
ЗЗ BG0000498 „Видбол”, ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан”, ЗЗ BG0001040 „Западна Стара
планина и Предбалкан” и ЗЗ BG0000521 „Макреш” са представени по -долу в таблицата:
Таблица 28 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици върху видове, предмет на опазване в защитени зони
№

Мярка за предотвратяване, смекчаване
или възможно възстановяване на
негативното въздействие

За кое природно
местообитание/вид
се отнася мярката

1. ППП/ИП произтичащи от предвижданията
на ОУПО, за които се изисква провеждане
на процедура по реда на глава шеста от
ЗООС (ОВОС или ЕО) и/или по реда на
ЗБР, да се одобряват по реда на съответния
специален закон, само след произнасяне с
акт за съгласуване от компетентния орган
по околна среда.

За всички природни
местообитания,
видове и техните
местообитания

За смекчаване на
кое негативно
въздействие се
отнася мярката
и/или ефект от
прилагането и.

Пространствено
местоположение,
където мярката да
се прилага

Минимизиране на
За всички
безпокойство,
шум,
устройствени
минимизиране
територии в обхвата
фрагментацията
на ОУПО
на биокоридори

132

Общ устройствен план на община Макреш

Екологична оценка

2. Към отделните планове или проекти, които
Растителни
по – нататък ще се изготвят за отделните съобщества в и извън
устройствени зони и територии на ОУПО в
границите на ЗЗ
проектна част „Озеленяване”, да бъде
заложено същото да се извършва само с
представители на характерните за страната
или геоботаническия район дървесни и
храстови видове, включително и по
отношение на озеленяването покрай пътната
инфраструктура. Общинската управа да
съблюдава изпълнението на заложените
изисквания и параметри в проектите при
мероприятията по озеленяването и при
неспазването им да налага санкции
3. Предотвратяване унищожаване на целеви
видове - преди започване на строителни
работи да се извършва обход и при наличие
на видове от фауната, същите да се
преместват на подходящи места, вкл.
преместване на защитени видове растения
4. По време на строителните дейности на
отделните
обекти
в
съответната
устройствена зона на ОУПО да не бъдат
засягани пряко терените, оставащи извън
определените им граници, като се
съблюдава в тях да не навлиза безразборно и
строителна техника. За целта да се маркират
с трайни знаци и табели външните
регулационни граници на тези територии и
зони.

Предотвратяване на
За всички
разпространението устройствени зони в
на чужди инвазивни обхвата на ОУПО,
видове храсти и
за които се
дървета в района,
предвижда
които могат да
озеленяване
навлязат и
постепенно да
подменят видовата
структура на
коренната
растителност
характерна за
местообитанията,
предмет на опазване
Видове, предмет на
За избягване на
За устройствени
опазване в ЗЗ
потенциални преки зони в близост до
и косвени негативни или във границите
въздействия върху
на ЗЗ
целеви видове
Прилежащо
биоразнообразие

5. По време на строителството да не се
Растителни
допускат разливи на горива и смазочни
съобщества в и
материали от ползваните строителни и извън границите на
транспортни машини.
ЗЗ

6. За новите устройствени зони да се осигури
приоритетно
изграждане
на
водоснабдителни и канализационни мрежи
и
съоръжения
за
пречистване
на
отпадъчните води

Подходящи
местообитания на
голяма част от
видовете предмет
на опазване в
защитените зони и
всички естествени
биотопи на видове,
с които външните
граници на
населените места от
ОУПО граничат.

Прилежащите
Предотвратяване на
ненужни преки
терени, оставащи
въздействия върху извън определените
природни
граници на
местообитания и
устройствените
местообитания на
зони и територии,
целеви видове от които се обособяват
фауната.
с разглеждания
ОУПО.
Влошаване
За използваната
строителна
качеството на
съседни
механизация.
местообитания,
както в ЗЗ така и
извън тях в резултат
на разливи и респ.
пренос чрез
дъждове и
подпочвени води на
гориво – смазочни
материали.
Влошаване
За целия обхват на
качеството на
ОУПО.
съседни
местообитания,
както в ЗЗ така и
извън тях.
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13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана:
Таблица 29 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана
Компоненти и
фактори

Мерки

Индикатори

Води

Мониторинг върху
водоизточниците на подземни води
и на минерални води

Биоразнообразие,
Защитени зони и
територии

Контрол
по
спазване
изискванията на ЗБР и ЗЗТ

Отпадъци

Контрол
за
нерегламентирано
депониране на отпадъци

Изследване на физикохимични показатели по
разрешителни за
водовземане и Наредба
№ 9/16.3.001 г за
качеството на водата,
предназначена за питейнобитови целибр.отклонения
Контрол за водните нива и
количеството на
черпените води
Брой издадени становища
и констатирани
нарушения от
компетентните органи

Опасни вещества

Контрол при издаване на
разрешителни за строеж по реда на
ЗУТ за нови
предприятия/съоръжения,
класифицирани с висок или нисък
рисков потенциал или за
предприятия/съоръжения, при
които е възможен ефект на
доминото, с цел гарантиране на
безопасни разстояния от тези
предприятия/съоръжения до
жилищни райони, обекти с
обществено предназначение, зони
за отдих и рекреация, съседни
предприятия и обекти, райони и
строежи, които могат да бъдат
източник на или да увеличат риска
или последствията от голяма
авария и да предизвикат ефект на
доминото, големи транспортни
пътища и територии с особено
природозащитно значение или

на

m2 заета с
нерегламентирано
депонирани отпадъци
площ

Брой издадени разрешителни
за строеж

Отговорност,
Периодика
Ежегодно

Басейнова дирекция,
В и К, общината,
титуляри на
разрешителни за
водовземане

Периодично, РИОСВ

Периодично

Община, РИОСВ
Периодично
Община, съответните
компетентни органи в
зависимост от типа/вида
на обекта
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Химикали

значение за околната среда,
защитени по силата на нормативен
или административен акт

Контрол при планиране на
разположението на предприятия
и/или съоръжения за които е нужно
издаване на разрешително за
експлоатация като предприятие/
съоръжение класифицирано като
предприятие/съоръжение с висок
рисков потенциал

Екологична оценка

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

Община, РИОСВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен
план на община Макреш дава основание за формулиране на следните основни констатации:
 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно
развитие на общинската територия чрез ограничаване до минимум на неблагоприятните
последствия от досегашната урбанизация и постигане на баланс между природна и
урбанизирана среда;
 предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и
режимите (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на
добре организирана и хармонично устроена урбанизирана среда и в този смисъл са в унисон
с целите на националната екологическа политика;
 извънселищните територии запазват основното си предназначение по начин на
трайно ползване – земеделски, горски, защитени и други територии.
 в периферията на селищата са разположени стопански зони и отделни обслужващи
обекти на спорта и отдиха;
 изграждането на извънселищни предимно производствени и смесени обслужващи
зони е важно за по-нататъшното успешно социално-икономическо развитие на община
Макреш;
 предвиждането на ОУПО за опазване и социализация на недвижимото културно
наследство и за развитието на различни форми на туризъм чрез създаването на
необходимата за това инфраструктура, не е свързано с рискове за околната среда;
 проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и
съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окажат
положително въздействие върху околната среда.
 за нарушените територии е предвидено възстановяване и рекултивация на средата въз
основа на конкретни подробни планове и проекти.
Оценката на въздействието върху околната среда на община Макреш от предвижданията на
плана са както следва:
 за опазване на атмосферния въздух планът ще допринесе чрез предвижданията за
подобряване на пътната инфраструктура, на инженерните мрежи, както и от създаването на
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устройствени условия за териториално концентриране на производствени, складови и
обслужващи дейности;
 за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане на
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водопроводни и канализационни
мрежи, модулни /локални/ пречиствателни станции за отпадъчни води, учредяване на
санитарно-охранителни зони около водоизточници, предпазване от замърсяване на
подземните водни тела;
 за опазване на земите и почвите планът не предвижда теренно осигуряване на
социалната инфраструктура, а извънселищните територии запазват предназначението си по
начин на трайно ползване; заедно с това се предвижда разширение на селищната територия
на всички населени места с изключение на с. Толовица, на фона на общината то съставлява
по-малко от 0.5% от общинската територия;
 за опазване на ландшафта се предвижда запазване на относителния дял на генетично
устойчивите ландшафти, чрез предвидени рекултивации на всички нарушени терени,
запазване на ценните елементи на природния ландшафт, благоустрояване на селищните
територии;
 по отношение на отпадъчното стопанство предвижданията касаят рекултивация на
депа за отпадъци и нарушени терени;
 по отношение на туристическата инфраструктура планът предвижда съхранение на
неурбанизираните територии между съществуващите рекреационни формирования и
респектиране на поемната способност на рекреационните ресурси;
 по отношение на недвижимото културно наследство – въведени са устройствени
режими за опазването и социализирането му, които не носят никакви рискове за околната
среда.
Във връзка с някои идентифицирани негативни въздействия при реализацията на ОУП в
Доклада за оценка на въздействието върху предмета и целите на опазване в защитените
зони са препоръчани и описани смекчаващи мерки за предотвратяване на
неблагоприятното им въздействие върху защитените зони от Натура 2000.
В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага на
Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ - Монтана да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА

предварителния проект на Общ Устройствен План /ОУП/ на община Макреш и
разрешава преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето
му се вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони анализи за състоянието
на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени
за преодоляването им.
*** *** ***
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ПРИЛОЖЕНИЯ
І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
IІ. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
IІІ. КАРТИ И СХЕМИ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Опорен план на община Макреш М 1:25 000;
Схема „Комуникационно транспортна мрежа“ М 1:50 000;
Схема „Защитени територии и зони“ М 1:50 000;
Схема „Инженерна инфраструктура и електро-снабдяване“ М 1:50 000;
Схема „ВиК“ – М 1:50 000;
Схема „Зелена система, спорт, отдих и туризъм“ М 1:50 000;
Схема „Защитени територии в обхвата на ЗКН“ М 1:50 000

ІV. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

РИОСВ-Монтана, Изх. №1391/11.08.2014г.
РИОСВ- Монтана, Изх.№2654/02.09.2016г.
НИНКН, Изх.№ 0800-1034/30.08.2016 г.
„ВиК-Видин“, ЕООД, Изх.№971/30.08.2016г.
МОСВ, Дирекция „ПАО“, Изх.№ЗДОИД-56/17.09.2016г.
БДДР-Плевен, Изх.№5662/25.10.2016г.
РЗИ-Видин, Изх.№2697/12.10.2016г.
РИОСВ-Монтана, Изх.№3631/21.11.2016г.
РИОСВ-Монтана, Изх.№835/06.04.2017г.
РИОСВ-Монтана, Изх.№1210/16.05.2017г.

V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
І. Законови и нормативни актове
1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.)
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.);
3. Закон за опазване на водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп.);
4. Закон за защитените територии, обн. ДВбр133/1988г, изм. и доп.;
5. Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ бр177/2002г, изм. и доп.;
6. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/2012г.);
7. Закон за горите, обн. ДВ бр19/2011, изм. и доп.;
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 4.02.2000г.,
в сила от 5.02.2002 г.);
9. Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.);
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г.,МЗ);
11. Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр.
30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
12. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04).
13. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от
2.07.2004г. изм. и доп.)
14. Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води;
15. Наредба № 9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
16. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите
17. Наредба № 3/16.10.2000 г 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
18. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
19. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни
райони
20. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1:
Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради
21. Норми за проектиране на плоско фундиране
22. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г.
23. Регистър на издадените разрешителни в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район
24. ИАОС, 2014. Състояние на качеството на подземните води през 2013 г.
25. ИАОС, 2014. Състояние на качеството на подземните води на 2014 г
26. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, 2014. Състояние на подземните води на
Дунавски район за басейново управление през 2013 г
27. Програма за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед
№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите
28. Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за хората и
околната среда на опасни вещества;
29. Наредба №3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004г. изм. и доп.);
30. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС
№ 230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.);
31. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови
химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.);
32. ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.);
33. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ,
бр.45/1999г.).
34. Наредба №6 от 26 юни 2006г. 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 на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето
на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.)
35. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (Обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.)
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36. Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.)
37. Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди
в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 42/2007 г.)
38. Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.).
39. Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
40. Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти
или в части от тях.
41. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване.
42. Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите
повърхностни води.
ІІ. Научни и специализирани разработки
1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002
2) Климатичен справочник на Република България
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964
4) Монография „Фауна на Р България,;
5) Монография „Флора на Р България“;
6) Хидроложки справочник на реките в България
7) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България
8) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за подземни
води към 15.05.2006 г. МОСВ.
9) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо р-во), 1999.
10) Почвено-географско райониране на България” (П. Петров, 1997);
11) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив;
12) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000
13) План за управление на водите по речни басейни, 2007
14) Справочник здравеопазване НСИ, 2007, 2008, 2009.
15) Население и демографски процеси, НСИ, 2007, 2008, 2009.
16) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г.
17) Монография „Растителността на България, карта в М1:600 000 с обяснителен текст, проф. И.Бондев,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”;
18) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г.
19) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г., материали
на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на здравния риск”,
“Характеристика на риска”;
20) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др..
21) Геозащита Плевен. Списък на свлачищата
22) Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2005-2010г.
23) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската комисия
/Интернет страницата на Комисията/;
24) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров. София,1989 г.;
25) Карта на почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.;
26) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типовете природни
местообитания и видове по Натура 2000 в България, Хенк Зингстра-р-л на проект и колектив, 2009 г.;
27) Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, WWF-Световен
фонд за дивата природа, Зелени Балкани-Федерация на природозащитни сдружения, Министерство на околната
среда и водите, София, 2009 г.;
28) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. - В: География на България, БАН, София
29) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: Велчев, В.
(ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София
30) Регионален доклад за състоянието на околната среда-2014 и 2015гг, РИОСВ-Монтана
31) Стоилов Кр., 1982. Карта на инженерно-геоложки типове масиви от льосовата формация в Северна
България, М1: 300 000
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32) Регистър на лечебните заведения за първична и специализирана медицинска и дентална помощ. РЗИ
Видин, 2016г.
33) Справочници Здравеопазване, НСИ, 2014, 2015 и 2016г.
34) . Филипов Л.. и др., 1990. Геоложка карта на България. Картен лист Видин, М 1 : 100 000
35) Филипов Л.. и др.,1991.Геол.карта на България. Картен лист Заечар и Бор, М 1 : 100 000
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица
Консултирани органи и лица

Същност

Прието

Консултации, проведени по реда на чл.19 от Наредбата за ЕО
РИОСВ-Монтана,
Изх. №1391/11.08.2014г.

Относно задание и опорен план
за изготвяне на ОУП на община
Макреш

Да

РИОСВ- Монтана,
Изх.№2654/02.09.2016г.

Предоставяне на изходна
информация относно защитени
територии и вековни дървета и
ИП на територията на община
Макреш
Предоставяне на изходна
информация-списък и статут на
НКЦ на територията на община
Макреш
Предоставена е информация за
ВиК инфраструктурата в
общината

Да

НИНКН,
Изх.№ 0800-1034/30.08.2016 г.
„ВиК-Видин“, ЕООД
Изх.№971/30.08.2016г.
МОСВ, Дирекция „ПАО“
Изх.№ЗДОИД-56/17.09.2016г.

Да

Да

Отразяване в ЕО,
мотиви

ОУП подлежи на
задължителна
екологична оценка и
оценка за съвместимост;
посочени са
процедурните действия,
които следва да бъдат
проведени съгласно
изискванията на
Наредбата за ЕО и
Наредбата за
извършване на ОС
Информацията е
ползвана при
разработването на ЕО и
ОУП
Информацията е
ползвана при
разработването на ЕО и
ОУП

Информацията е
ползвана при
разработването на ЕО и
ОУП
Информацията е
използвана при
разработване на ДОСВ

Предоставени са данни и
Да
резултати от проект „Картиране
на местообитания-фаза 1“
Становища, постъпили като резултат от консултациите по чл.19а от Наредбата за ЕО

БДДР-Плевен,
Изх.№5662/25.10.2016г.

Относно Задание за обхват на
ЕО

Да

РЗИ-Видин,
Изх.№2697/12.10.2016г.
РИОСВ-Монтана,
Изх.№3631/21.11.2016г.

Относно Задание за обхват на
ЕО
Относно Задание за обхват на
ЕО

Да

РИОСВ-Монтана,
Изх.№835/06.04.2017г.

Относно качеството на ДОСВ

Да

Да

Басейнова дирекция
съгласува предложеното
задание и дава
допълнителна
информация от ПУРБ
РЗИ съгласува
предложеното задание

РИОСВ дава препоръки
за допълване на
Заданието и е
разпоредено
разработването на ДОСВ
РИОСВ дава
отрицателна оценка на
качеството на ДОСВ
като са дадени указания
за допълването му
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Относно качеството на ДОСВ

Екологична оценка

Да

РИОСВ дава
положителна оценка на
качеството на ДОСВ
като са дадени указания
за последващите
действия по процедура
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