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ВЪВЕДНИЕ: 

 

� Информация за възложителя:  

 

ОБЩИНА БЯЛА 

град Бяла, община Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1  

Кмет на Община Бяла: Димитър Славов  

Телефон: 0817 72015; факс: 0817 74634 

e-mail: byala.rs@byala.bg; http://byala.bg/home/ 

Лице за връзка: инж. Лъчезар Дилянов – И.Д. Началник ТСУ - Община Бяла, тел. 0899-156-

791  

Ръководител колектив независими експерти, разработващи Доклад за екологична 

оценка: инж. Надежда Мурджева, тел. 0889 – 417 – 038 

 

� Обща информация за плана  
 

Разработването на ОУП е съгласно Планово задание за изработване на ОУП, 

одобрено с  Решение № 118 по Протокол № 7/31.07.2014 г. на Общински съвет Бяла и 

във връзка със Споразумение за частично финансиране на изработването на ОУП. 

На основание чл.126 ал.4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се изработва в 

две фази, както следва: Първа фаза – Предварителен проект; Втора фаза – 

Окончателен проект. Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка 

фаза се определя от чл.18 и чл.19 на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове. 

Общият устройствен план на община Бяла се разработва в съответствие с 

разпоредбите на чл.125 и чл.126 от Закона за устройство на територията, както и чл.16, 

ал.1, чл.17, чл.18 и чл.19 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове. 

Съгласно чл. 105 от ЗУТ, ОУП на община Борово следва да обхваща цялата територия 

на общината, включвайки общинския център и отделните населени места заедно с 

техните землища - гр. Бяла, с. Бистренци, с. Босилковция, с. Ботров, с. Дряновец, с. 

Копривец, с. Лом Черковна, с. Пейчиново, с. Пет Кладенци, с. Полско Косово, с. 

Стърмен. Общата територия е 341 кв.км. 

 

 

1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Основна цел на Общият устройствен план на общината е да създаде планова основа 

за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите 

стратегически документи за регионално развитие и на база характерните за общината 
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природни, културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и 

характеристики. 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично 

равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално 

използване на природните дадености, постигането на главната цел се предпоставя от 

изпълнениетона следните специфични цели: 

� Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на 

обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.. 

� Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на 

планова основа и с инструментариума на устройственото планиране. 

� Баланс между частните и обществените интереси на територията на 

Общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от 

защита на обществения интерес. 

� Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-

историческото наследство. 

� Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и 

потенциални урбанистични процеси на територията от страна на  

ръководството на Общината и административния апарат. 

� Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на 

общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с 

инструментите на устройственото планиране. 

Основните задачи на плана са: 

� Определяне на общата структура на територията, местоположението, 

землищните граници на населените места и селищните образувания, 

отделните урбанизирани територии, земеделските и горски територии, 

природозащитните, с културно-историческо значение, нарушени територии и 

със специално предназначение и др. 

� Определяне на устройствен режим  на отделните територии, правилата и 

ограниченията за ползването им, като се съблюдават на режимите, които са 

установени със специални закони.  

� Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура на територията на общината, връзките с териториите на 

съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и 

съоръжения на национално ниво;. 

� Усъвършенстване на пространствения модел на организация на системата 

на социалната инфраструктура  

� Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия регламентиране на превантивни мерки, 

методи за защита и начин на устройство на териториите. 

� Създаване на необходимите условия за използване на потенциала на 

териториите държавна и общинска публична собственост.   
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� Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в 

урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на  

екологично равновесие и опазване на околната среда.  

� Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно 

историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране 

на допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни 

и други ресурси. 

� Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни 

устройствени дейности. 

В рамките за Общината, проектантският екип фокусира внимание върху следните 

зони: 

 

 РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР – ГРАД БЯЛА 

Път 1-5 или коридор №9, който осъществява трансгранична връзка Турция – Гърция –

Свиленград – Русе - Букурещ, преминава през землището на гр. Бяла, преминава 

покрай село Пейчиново и излиза от територията на Общината. 

Във връзка с това, прилежащата територия има сериозен потенциал в областта на 

общественото обслужване, търговия и логистика. Проектантският колектив предлага 

развитие на  

� нова смесена обслужващо - производствена зона на север от път 1-5, в 

участъка град Бяла – гара Бяла 

При избора на подходящо местоположение за развитие на обществено - обслужващи 

територии е взето под внимание вече създадената урбанизирана структура 

(производствени и складови терени, спортни терени) в югоизточната част на зоната 

(близо до гр. Бяла); улесненото прекарване на техническа инфраструктура, която вече 

е основно изградена между двете населени места; 

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

Бяла 

Разглеждат се имоти на север от гара Бяла, непосредствено до производствена 

територия в границите на населеното място, както и територия източно от гара Бяла 

южно от път I-5. 

� възстановяване на жилищните функции в изключените с регулационните планове 

територии - в североизточната част на града; 

� разширение на терените около съществуващите животновъдни ферми и 

обособяването на животновъдни комплекси, в които да се затвори цикълът за 

производство на млечни и животински продукти; 

� разширение на гробищните паркове; 

� Развитие на района на лесопарк „Беленска гора“–зона за лесопарк и 

рекреационни дейности.   
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 РАЗВИТИЕ НА КРАЙСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Разширение на населените места се предвижда основно около гр. Бяла, с. Копривец, 

с. Стърмен. В останалите, територията на населените места не нараства с повече от 

10%. Съобразно характерните и традиционни активности за териториите, ОУПО 

предлага: 

� възстановяване на жилищните функции в изключените с регулационните планове 

територии: 

o с. Копривец - присъединени съществуващи жилищни територии в южната 

част от населеното място и производствени територии (П-а и  Пп) в 

северна част; 

o с. Стърмен - 10 имота с НТП „Жилищни територии” в съседство със 

строителните граници и терен за спорт и атракции на запад; 

o с. Полско Косово – разширение на жилищни територии на юг и югозапад 

от населеното място и разширение натериторията за животновъдни 

ферми.  

� разширение на терените около съществуващите животновъдни ферми и 

обособяването на животновъдни комплекси, в които да се затвори цикълът за 

производство на млечни и животински продукти; 

� разширение на гробищните паркове; 

� разширяване на съществуващите или нови вилни зони: разширение на вилна 

зона при с. Бистренци и нова вилна зона източно от с. Пет кладенци – върху 

общински терен. 

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

Най-общо предвижданията на ОУПО са увеличаване площта на урбанизираните 

територии за сметка на намаляване площта на земеделски територии.  

В Приложение към настоящото Задание за обхват на ДЕО е представен предварителен 

проект за ОУП на Община Бяла. 

Баланс на територията на община Бяла -  съществуващи и проектни устройствени 

елементи е представен в следната таблица: 
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В Доклада за екологична оценка ще бъдат описани подробно предвижданията на ОУПО в 
следната последователност: 

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

1.2. Доказване необходимостта от реализиране на плана; 

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

1.4. Съдържание и основни цели на плана; 

1.5. Основни устройствени елементи, зони и територии; 

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

1.7. Връзка на плана с други съотносими планове и програми - ще се 
разгледат подробно всички стратегии, директиви, планове и програми, на европейско, 
национално и местно ниво 

Целта на ОУПО е прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се 
обвържат прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните 
общности. Важно предварително условие е да се съгласуват целите и задачите на ОУП с 
целите и задачите на Общинския план за развитие на общината за новия програмен период 
2014-2020 г. и с предвидените насоки за развитие в Концепцията за пространствено развитие 
за периода 2014-2020 г. 

В ДЕО ще се разгледа отразяване в ОУПО на стратегическите цели и приоритети на  

� Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г 

� Регионален план за развитие на съответния район от ниво 2 за периода 
2014-2020 г. – Северен централен район; 

� Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. 

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

� Други стратегически планови документи, като Програма за опазване на 
околната среда, Програма за управление на дейностите с отпадъци,  Концепция 
за развитие на културно-историческия туризъм и други. 

1.8. Връзка на плана с други подробни устройствени планове и инвести-
ционни предложения – ще се разгледат всички одобрени РИОСВ-Русе ПУП-ПЗ, планове и 
програми и инвестиционни предложения на територията на община Бяла с евентуални 
въздействия върху околната среда, сходни с очакваните въздействия от разглеждания план; 

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

Ще се извърши оценка на публично достъпна информация – от регистрите на РИОСВ-Русе за 
одобрени инвестиционни предложения, планове и програми и отразяването им в 
предвижданията на ОУПО. 

1.9. Етапи на реализиране на плана. 
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2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

2.1. Текущо състояние на околната среда:  

Община Бяла се намира в Северна България и е разположена в най-южната част на 

област Русе по долното 

течение на река Янтра. От 

географска гледна точка Бяла 

заема особено стратегическо 

място. Тя е важен 

комуникационен и 

транспортен център на 

границата на три области – 

Русе, Търговище и Велико 

Търново.  

 В административно отношение 

общината е част от област 

Русе, а за целите на 

регионалното развитие тя е 

включена в обхвата на 

Северния централен планов 

район. Общинският център - гр. 

Бяла отстои на 46 км. 

югозападно от областния 

център – гр. Русе. 

В състава на общината влизат единадесет населени места, с площ на землищата, 

както следва: 

 Община Бяла 

Село Бистренци          -            23.012 км2    

Село Босилковци        -              32.825 км2 

Село Ботров                  -            16.47 км2 

Град Бяла                      -            86.862 км2 

Село Дряновец              -            27.488 км2 

Село Копривец               -           27.488 км2 

Село Лом Черковна       -           29.224 км2 

Село Пейчиново             -          22.178 км2 

Село Пет кладенци         -         14.149 км2 

Село Полско Косово       -          42.314 км2 

Село Стърмен                   -        15.603 км2 

Около 91% от територията на общината се състои от земеделски и горски площи.  Най-

голям е относителният дял на земеделската земя – 190 966 дка (76% при средно за 
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страната 57,4%). Обработваемата земеделска земя по официални статистически 

данни е около 152 265 дка или около 60% от земеделските територии. 16 207 дка от 

обработваемата земя е поливна. Горските площи в общината са 9% – 20 585 дка. 

Населените места и другите урбанизирани територии са 6% от общата площ на 

община Борово (14 417дка).Водните течения и водни площи имат относителен дял 0,1%, 

а териториите за транспорт и инфраструктура 0,01%. За добив на полезни изкопаеми 

се използват 3 159 дка или 1% от общата площ на общината. 

През 2015 г. жителите на община Бяла са 12 492 души, от които в град Бяла живеят 7 831 

души или около 63% от населението на общината.  

 

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

(Брой) 

Области 

Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 

страната 7 153 784 3 477 177 3 676 607 5 227 182 2 519 346 2 707 836 1 926 602 957 831 968 771 

Русе 225 674 110 278 115 396 174 653 85 111 89 542 51 021 25 167 25 854 

Бяла 12 492 6 160 6 332 7 831 3 841 3 990 4 661 2 319 2 342 

Източник: НСИ 

� Промишленост: 

По отношение нетните приходи от продажбите Община Бяла заема трето място в 

Област Русе.  

МЗ "Модул" АД е едно от малкото предприятия, което е запазило своя предмет на 

дейност - производство на редуктори и метални изделия. 

На територията на село Копривец работи фирма "УНИОН - Кехлибар" за производство 

на пакетиращи машини. 

Съществен дял за развитието на икономиката има шивашката промишленост, 

осигуряваща заетост на 630 души персонал. На територията на Общината има 

обособени 6 фирми за производство на горно и работно облекло. 

Развитие в последните години получава и химическата промишленост основно "Екон - 

91" ООД, "Харъб" ООД, "Протекс" ООД, развиваща се в производствена база на бившия 

завод "Латекс" с производства на латексови изделия, каучукови смеси и технически 

каучукови изделия. 

В областта на химическата промишленост функционират 5 фирми. 

Със задоволителен темп и с добра и постоянно подобряваща се материална база се 

развиват фирмите от хранително-вкусовата промишленост.  

В сравнително добри условия и темпове на развитие се реализират дейностите за 

производство на хляб и хлебни и сладкарски изделия. 
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В подотрасъл строителство на територията на Общината работят фирмите "Беску" 

ЕООД, "Кольо Фичето" ЕООД и ЕТ "Илия Михайлов". Тяхната дейност е насочена основно 

в строителството и ремонта на общински обекти и на отделни фирми. В последните 

10-15 години почти няма строителство на индивидуални жилищни сгради. 

От прегледа на състоянието на промишлеността и икономическия потенциал може да 

се твърди, че в Община Бяла функционират предприятия произвеждащи качествена и в 

голямата си част отговаряща на европейските стандарти продукция със стремеж за 

непрекъснато обновяване и внедряване на нова съвременна техника и 

високоефективни технологии. 
 

� Земеделие: 

Обработваемата земя в Община Бяла е около 210 000 дка представляващо 62% от 

общата територия, което е важен показател за развитието на селското стопанство, 

обособено в съчетание с благоприятните климатични и почвени дадености. 

В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури - 

пшеница, ечемик и царевица.  

Фирмите в  последните години успешно се дооборудват с нова съвременна 

специализирана и високопроизводителна селскостопанска техника. 

Ефективността на производството в Общината в зависимост от средните добиви е 

напълно идентична със средната за Областта. 

В направлението трайни насаждения основно място заема дейността на ЕТ "Ценко - 95" 

- ООД за оглеждане, размножаване и търговска дейност с лозов посадъчен материал, 

с очертаващи се трайни тенденции в задоволяване, както на вътрешния пазар, така 

също и засилено навлизане на външния пазар. 

Животновъдството е съсредоточено основно към личните стопани в дребни ферми, 

като средногодишното поголовие крави е около 1000 бр., свине - 5000 бр., кози - 2800 

бр. и пчели - 2500 бр. семейства. В последните години се развива и птицевъдство. 

Застъпено е и производството на семена и посадъчен материал. 
 

 

2.1.1. Атмосферен въздух 

Районът на гр. Бяла попада в умерено-континенталната климатична област, която 

представлява продължение на Средноевропейската умереноконтинентална 

климатична зона. Климатът се формира под влияние на различно трансформираните 

от локалния релеф влажни океански въздушни маси, а през студеното полугодие и от 

нахлуващи от североизток континентални въздушни маси. Голямо е влиянието на река 

Дунав. Сравнително по-слабо е влиянието на студените арктични въздушни маси, 

идващи от север и на тропични въздушни маси от юг.  

- Температура на въздуха –  Средната годишна температура на въздуха за Бяла е 

11.6°С, средната минимална температура е 5.4°С, а средната максимална 17.3°С . 

- Влажност на въздуха. Средногодишната относителна влажност за Бяла е 75% с 

максимум през зимните месеци. В района на обекта относителната влажност е по-
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висока. Високата относителна влажност спомага за задържане на фино 

диспергираните прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух.  

- Мъгли. Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния 

период корелират в максимумите на мъглите. Броят на дни с мъгли за Бяла е нисък 12 - 

13 дни годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 28 - 29 дни от ноември 

до март), като през летните месеци пада до 1 - 2 дни. Мъглата благоприятства за 

повишаване концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух, но 

благоприятсвува за омокрянето на газо-праховите смеси. 

- Режим на валежите. Валежите имат подчертано очистващо действие за 

атмосферния въздух. По данни от станция Бяла, годишната сума на валежите е 595 мм. 

Разпределението й по сезони е следното: максимум на валежите през лятото 211 мм и 

пролетта 154 мм, средни през есента 118 мм и минимум през зимата 111 мм. 

Валежите са чести и краткотрайни и ефективно намаляват нивото на замърсителите в 

атмосферния въздух. 

- Вятърът и тихото време влияят върху степента на хоризонтално разсейване на 

атмосферните замърсители. Преобладаващите ветрове за района са от 

север/северозапад/запад на изток. Районът се характеризира със сравнително ниска 

честота на тихо време – 35.9%. 

Данните за Розата на ветровете и съответните скорости по посока, набавени от 

хидрометеорологичните станции в района, са представени в Таблиците по долу.  

Таблица № 2.1.1-1     Средномесечна скорост на вятъра 

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

1.7 1.8 2.0 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.6 

Вятърът в Гара Бяла е предимно в направлението север/северозапад/ запад - изток, 

разпределен основно по посоките N (17.8%) и E (12.9%), със скорост по съответните 

посоки от 2.6 до 3.3 м/сек. „Тихото” време в района през годината е със сравнително 

висок за страната процент (35.9%). 

Таблица № 2.1.1-2 Средна скорост на вятъра в м/сек по месеци и посока (гара Бяла) 

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

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

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

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

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

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

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

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

NW 3.8 4.0 5.0 4.9 4.4 4.3 4.7 4.0 4.0 3.5 3.0 3.2 
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Таблица № 2.1.1-3 Честота на вятъра по посока и тихо време в % (гара Бяла)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тихо 34.6 35.4 32.8 26.0 29.9 34.9 36.9 36.8 38.4 40.2 39.4 45.3 
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Средна год. 3.2 м/сек

 

Съгласно класификацията по чл. 30, ал. 1 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и 

управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила 

от 1.01.2000 г.) Община Бяла не попада в район за оценка и управление на КАВ, респ. 

не е включена в националната система за мониторинг, поради което няма и 

представителни данни за качеството на атмосферния въздух. На територията на 

общината няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. 

За територията на община Бяла е характерно слабо развита промишленост, 

съсредоточена основно в общинския център. Значителна част е заета от 

селскостопански и горски територии.  

Характерно за района е липсата на промишлени замърсители на атмосферния 

въздух, и наличието предимно на замърсители от битов характер – по време на 

отоплителния сезон. Основен проблем, както и на всички общини в Р България е 

замърсяването с прахови частици през отоплителния период на годината, поради 

използването на твърди горива за отопление от жителите на общината. 

Промишлени източници на емисии в атмосферия въздух са съсредоточени главно в гр. 

Бяла и гара Бяла. Тук са разположени производствени предприятия главно в областта на 

химическата и преработвателната промишленост. 

Качеството на атмосферния въздух в района на община Бяла се определя като „много 

добро”, а средата – с много добра асимилационна и възстановителна способност. 
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За оценка на и анализ на съществуващото състояние на атмосферния въздух за района на 
община Бяла, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Русе – доклади за състоянието на околната 
среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 

 

2.1.2. Повърхностни и подземни води 

2.1.2.1. Повърхностни води 

Повърхностните води на територията на община Бяла са представени основно от 

средното поречие на р. Янтра – основна дренираща артерия за региона и от леви 

притоци на р. Русенски Лом – р. Баниски Лом. 

Река Янтра е най-големият старопланински дунавски приток. Дълга е 285 км, с 

водосборната област с площ от 7 869 км2. Води началото си от подножието на връх Х. 

Димитър при кота 1 340 м.  Реките, които образуват хидрографската мрежа на р. Янтра 

са къси, маловодни и с непостоянен воден режим. Средния многогодишен отток на р. 

Янтра при устието й възлиза на 49.9 м3/сек. Модулът на оттока е 6.35 л/сек/км2, а 

екстремалните количества се изменят от 15.83 (минимален отток) до 96.02 м3/сек 

(максимално отточно количество). 

Територията на община Бяла почти изцяло попада в поречието на река Янтра – 

повърхностен воден обект „Река Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш 

до устие“ с код BG1YN130R1029. 

Малка част от землището на общината – с. Копривец, Дряновец и Лом Черковна  

(югозападно) попада в поречието на река Русенски Лом – повърхностно водно тяло 

„Река Баниски Лом до яз. Баниска, вкл. притоци Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка“ 

с код  BG1RL200R003.  

Язовирите и езерата на територията на Община Бяла са общо 10 бр., като от тях няма 

самостоятелни водни тела.  

На територията на общината се намират следните (микро) язовири (язовирите 

„Кенеза” и „Тифчева гора” са недействащи, поради неизправни съоръжения):  

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

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

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

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

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

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

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

- яз. „Карашлъка” – с. Пейчиново – 203 дка; полезен обем 205000 м3 .  
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По отношение на управление на риска  от наводнения  по смисъла на ДИРЕКТИВА 

2007/60/ЕС, изменение в националното законодателство чрез Закона за водите от м. 

август 2010 г., е извършена предварителна оценка на риска. 

Със Заповед № РД-744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са 

утвърдени районите със значителен потенциален риск от наводнения по смисъла на чл. 

146г от Закона за водите. На територията на община Бяла попада район с код 

BG1_APSFR_YN_011 р. Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла. В района 

попадат землищата на гр. Бяла и с. Стърмен. Определен е като район с висок риск.  

Територията на община Бяла, както и почти целия Дунавски басейн попада в т.нар. 

„уязвима зона” и „чувствителна зона“. На територията на община Бяла няма зони за 

защита на питейни води от повърхностни водни обекти. 

� Източници на замърсяване на повърхностни води 

На територията на община Бяла, канализационна система и селищна пречиствателна 

станция за отпадъчни води е изградена само в град Бяла и за района на гара Бяла. В 

останалите населени места няма изградени канализационни системи и селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Като точкови източници на замърсяване на повърхностните води се разглеждат 

зауствания на канализационни системи или площадкови канализации в повърхностни 

водни обекти: 

Данни за ГПСОВ – Бяла: Изпълнена е по проект № DIR-51011116-19-58 „Интегрирано 

управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе”. Капацитетът на ГПСОВ 

е 14 100 ЕЖ и в нея се пречистват отпадъчни води от територията на град Бяла и гара 

Бяла.  Пречистените отпадъчни води заустват в р. Беленска река, приток на р. Янтра.  

Друг точков източник на замърсяване на повърхностните води са производствени 

предприятия с издадени разрешителни за заустване – предимно в река Янтра на 

територията на град Бяла. 

 

2.1.2.2. Подземни води 

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

• код BG1G0000QPl026 - порови води в Кватернера – между реките Осъм и Янтра 

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: льосови 

отложения. Водите са с безнапорен характер. Водното тяло е класифицирано като тяло 

без риск по количество и в риск по отношение на химичен състав.  

• код BG1G000QАL020 – порови води в кватернера на р. Янтра.  

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: песъчливо-

глинести отложения. Водите са с безнапорен характер. Водното тяло е класифицирано 

като тяло без риск по количество и в риск по отношение на химичен състав.  

• код BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация 

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: почвен слой. 

Водите са с безнапорен характер. Водното тяло е класифицирано като тяло без риск, 

както по количество така и по отношение на химичен състав.  
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• код BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм - Валанжския басейн. 

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: льосови 

отложения в разкритие части. Водите са с напорен характер. Водното тяло е 

класифицирано като тяло без риск, както по количество така и по отношение на 

химичен състав.  

И четирите водни тела са обявени за зони за защита на подземните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване.  

На територията на община Бяла няма определени мониторингови пунктове за 

наблюдение на количественото и качествено състояние на подземните води. 

Основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води  на 

територията на Община  Бяла с издадени разрешителни  за водовземане на "ВиК" Русе 

са : 

• с. Полско Косово - поречие Янтра 

Др. Бабун геран ВиК Русе – Полско Косово 

Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – 

Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. Подземният воден обект е 

обявен за зона за защита на питейни води от подземни водни тела. 

• с. Пейчиниво – поречие Янтра 

ШК Пейчиново - ВиК Русе 

ТК Пейчиново- ВиК Русе 

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – 

Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра.  

• с. Копривец - поречие Русенски Лом 

ШК 1 Копривец - ВиК Русе  

Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - 

Карстови води в Разградска формация.  

• с. Босилковци - поречие Янтра 

Др 1 Голям Тетарлък - ВиК - Русе – Босилковци 

Др 2 Голям Тетарлък - ВиК - Русе - Босилковци 

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000QPL026 – 

Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. 

• с. Лом Черковна -  поречие Русенски Лом 

ТК-ВиК Русе-ВС Острица-Острица 

Др Дорука-ВиК Русе-Лом черковна 

Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - 

Карстови води в Разградска формация. 

• Гр. Бяла – поречие Янтра 

Др Напоя - ВиК Русе - Бяла 
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Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект BG1G0000K1B050 - 

Карстови води в Разградска формация.  

Освен посочените каптирани извори и сондажни кладенци  на територията на 

общината  частни стопани ползват множество местни водоизточници. Дебитът им е 

променлив. 

Основните водоизточници на подземни води се подхранват от порови води в 

Кватернера между реките Осъм и Янтра и Карстови води в Разградската формация. 

Оценките за химичното, количественото и това в зоната на защита състояние  са 

негативни за първите  и добри  за последните карстови води.  

Всички водоизточници имат проектни санитарно-охранителни зони.   

Належащите  действия следва да са  насочени към предотвратяване на санитарния 

риск и опазване чистотата на водоизточниците, както и снижаване загубите на вода, 

което ще гарантира резерв за надеждното водоснабдяване в перспектива.  

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на водите за района на община Бяла, в 
ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Русе – доклади за състоянието на околната 
среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- публични данни – карти, доклади от сайта на Басейнова Дирекция Дунавски район; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 

 

2.1.3. Почви и земни недра 

Според схемата за почвено - географско райониране на страната, община Бяла 

попада в Севернобългарска лесостепна почвена зона. Тя заема платовидна, дълбоко 

нарязана част от Лудогорието. Почвообразуващите материали са представени 

предимно от глинест льос и льосовидни глинести материали. Най-разпространени 

почви са сивите горски почви, които по свойства и особености са сходни с аналозите 

си от съседните райони. Известна част от тях са засегнати от средна степен на ерозия. 

В североизточната част на района се срещат доста обширни площи деградирани 

черноземи и тъмносиви горски почви. Те се отличават със средномощен хумусен 

хоризонт (около 50cm), мощен профил, тежко песъчливо-глинест механичен състав и 

средна текстурна диференциация (текстурен коефициент 1.1-1.3), средна запасеност 

с органично вещество (1.5-2.4% хумус) и неутрална до слабо кисела реакция. Част от 

площите им са засегнати от слаба до средна степен на ерозия. 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивен протичащ деградационен 

процес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на 

ерозията е безвъзвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и 

средство за селскостопанско производство, така и като основа на природната среда.  

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са 

гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата. 
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На територията на община Бяла има определени два пункта за почвен мониторинг от 

Националната система за мониторинг на почви. Съгласно данни от РИОСВ – Русе 

(Годишен доклад за състоянието на околната среда) на територията на Община Бяла: 

- не е установено замърсяване на почвите; 

- не съществуват условия за трайно формиране на заблатени почви и не са 

установени такива; 

- не са установени вкислени почви. 

На територията на Община Бяла има едно находище на подземни богатства – 

находище „Копривец“. Съгласно данни от национален концесионен регистър, 

държавна концесия за находището е предоставена на „Теракс и ко" АД за срок от 35 

години, считано от 04.12.2012 г. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на почвите за района на община Бяла, в 
ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Русе – доклади за състоянието на околната 
среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 

 

2.1.4. Биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони 

На територията на община Бяла преобладават обработваемите площи и типичната 

растителна покривка е заменена в значителна степен със селскостопански 

обработваеми земи. Естествена растителност, макар също подложена на стопанско 

ползване се среща по малкото останали ливади и пасища, по протежение на плитките 

долове и сухи дерета. Тревните фитоценози са еднотипни с няколко основни 

доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата и 

локалните условия на месторастенето – наклона и изложението на склоновете и общия 

воден баланс на територията. 

Големи горски масиви се срещат в южната част на общината, а за останалата 

територия са разпръснати в малки горски територии сред обработваемите земи. 

По бреговете по р. Янтра основните дървесни видове са върба, бяла топола, а също 

така са създадени на места тополови култури. Срещат се гори с основен дървесен вид 

сребролистна липа, която се среща в чисти и смесени издънкови насаждения в чийто 

състав участва зимен дъб, летен дъб, благун, габър, цер, клен, бряст и др. Акациевите 

култури също са с голямо процентно участие. 

Фауната в района на община Бяла е с видов състав типично представителен за Евро-

сибирския регион на Палеарктика. Разглежданият терен по зоогеографско 

райониране попада в Дунавски район. Срещат се предимно евросибирски и 

европейски видове повечето от които толерират човеко присъствие и са типични за 

селскостопански и крайселищни територии, където намират изобилие от храна. Много 

от тези животински видове и птици са привикнали към човешко присъствие, а 

обичайните повтарящи се шум и вибрации не ги прогонват. 
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• Защитени територии 

На територията на община Бяла се среща единственото описано находище в България 

на кримска какула. За опазване на същото е обявена защитена територия в землището 

на с. Полско Косово. 

Защитена местност „Естествено находище на кримска какула (Salvia scabiosifolia)“ е с 

площ 3.51 хектара и се намира в землищета на с. Полско Косово, община Бяла, област 

Русе. Тя е обявена със Заповед No.РД-91 от 16.02.2006 г. (ДВ бр. 28/2006) с цел опазване 

на единственото в страната находище на защитения растителен вид Кримска какула 

(Salviа scabiosifolia) и съхраняване на уникален ландшафт, включващ характерни 

варовикови форми с хазмофитна растителност и типични крайречни растителни 

съобщества. 

На територията са в сила следните забрани: 

• Забранява се всякакво строителство, производствените дейности, разкриването 

на кариери и други дейности, с които се изменя естественият ландшафт; 

• Забранява се паленето на огън; 

• Забранява се пашата на домашни животни; 

• Забранява се ловът и ловностопанските мероприятия; 

• Забранява се използването на изкуствени торове, продукти на растителна защита 

и други химически вещества и препарати; 

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

• Вековни дървета 

В регистрите на обявените вековни дървета е включено едно дърво, което попада на 

територията на община Бяла – летен дъб с № в регистъра 986. 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur), с местоположение в землището на с. 

Полско Косово, община Бяла. Намира се в имот стопанисван от ДГС Бяла. Обявено със 

заповед No.343 от 04.07.1978 г., ДВ бр. 69/1978 г. 

• Защитени зони 

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури 

дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и 

животински видове, както и местата, които обитават. 

Част от територията на община Бяла попада в границите на две защитени зони по 

Натура 2000 – ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ 
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Фиг.2.1.4 Разположение на ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ спрямо населените места от 

територията на община Бяла 

 

Защитена зона „Беленска гора“ с код BG0000231 е определена по директивата за 

природните местообитания и е включена в Решение на МС No.122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 

21/2007 г. Тя е с обща площ 7 312.21 хектара. 

Местоположение: 

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

Стрелец 

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

Каранци, с. Орловец 

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

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

Дряновец, с. Полско Косово 

 

Защитена зона „Река Янтра“ с код BG0000610 е определена по директивата за 

природните местообитания и е обявена със Заповед No.РД-401 от 12.07.2016 г., ДВ бр. 

62/2016 г. и заповед за промяна на режима на дейностите – Заповед No.РД-966 от 

20.12.2013 г., ДВ бр. 9/2014 г. Защитената зона е с обща площ 13 899.88 хектара. 

Местоположение: 

• Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: гр. Велико 

Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Никюп, с. Пушево, с. Самоводене, с. 

Шемшево 
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• Област: Велико Търново, Община: Горна Оряховица, Населено място: гр. Горна 

Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш, с. 

Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, 

с. Янтра 

• Област: Велико Търново, Община: Лясковец, Населено място: гр. Лясковец, с. 

Козаревец 

• Област: Велико Търново, Община: Полски Тръмбеш, Населено място: гр. Полски 

Тръмбеш, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Раданово 

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

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

с. Мичковци 

• Област: Габрово, Община: Дряново, Населено място: с. Гостилица, с. Каломен, 

с. Скалско, с. Славейково, с. Чуково, с. Янтра 

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

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

с. Полско Косово, с. Стърмен 

• Област: Русе, Община: Ценово, Населено място: с. Белцов, с. Беляново, с. 

Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово. 

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

• Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочени в т. 2.2 видове, техните популации и 

разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на 

благоприятното им природозащитно състояние;  

• Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни 

местообитания, посочени в т. 2.1, и на местообитания на видовете, посочени в т. 

2.2; 

• Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, 

посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: Типовете природни местообитания -1530* Панонски солени 

степи и солени блата, 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 

rubri и Bidention p.p. , 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi, 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6240 * Субпанонски 

степни тревни съобщества, 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, 6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 

6510 Низинни сенокосни ливади, 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове, 8310 Неблагоустроени пещери, 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове, 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от 
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Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion minoris), 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0 * 

Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 

Мизийски гори от сребролистна липа; 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 2.2.1. бозайници: Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilu 

scitellus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), *Европейски вълк (Canis lupus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 

Остроух нощник (Myotis blythii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил 

прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен 

нощник (Myotis emarginatus), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); 2.2.2. земноводни и 

влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Добруджански тритон 

(Triturus dobrogicus), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe 

sauromates); 2.2.3. риби: Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), Распер (Aspius 

aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis taenia), 

Белопера кротушка (Gobio albipinnatus), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Балканска 

кротушка (Gobio uranoscopus), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан 

(Gymnocephalus schraetzer), Виюн (Misgurnus fossilis), Сабица (Pelecus cultratus), 

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), 

Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Украинска минога 

(Eudontomyzon mariae), Голям щипок (Cobitis elongata); 2.2.4. безгръбначни: Бисерна 

мида (Unio crassus), Лицена (Lycaena dispar), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска 

розалия (Rosalia alpina), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus 

funereus), *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Ценагрион (Coenagrion ornatum), 

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 

Режим на дейности: 

• Забранява се въвеждане на неместни растителни видове в ливади, пасища, 

мери, естествени водни обекти, блата, мочурища и дерета, както и умишлено 

внасяне на чужди видове; 

• Забранява се употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски 

територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди освен 

разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, 

епизоотия или епидемия; 

• Забранява се движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, 

селскостопански, ведомствени такива) в неурбанизирани територии освен за 

провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни 

дейности или по предварително съгласувани по съответния ред маршрути; 

• Забранява се промяната на начина на трайно ползване, разораването, 

залесяването и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, 

мочурища, както и на други тревни площи (обработваеми земи, които не са 

включени в сеитбооборот 5 или повече години) в границите на местообитания по т. 

2.1, при ползването на земделските земи като такива;  

• Забранява се разораване и залесяване на поляни и други естествени открити 
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пространства в горските територии в границите на негорските природни 

местообитания по т. 2.1; 

• Забранява се премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени 

единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) 

при ползването на земеделските земи като такива; 

• Забраняват се промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, 

преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания; 

изключения се допускат в урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за 

дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията по т. 

2.1; 

• Забранява се усвояване на повече от 30 % от средно-годишния отток на р. Янтра и 

притоците є за ВЕЦ, намиращи се в процедура по издаване или продължаване на 

действието на разрешително по Закона за водите към датата на издаване на 

заповедта; 

• Забранява се съгласуване на инвестиционни предложения за нови ВЕЦ, вкл. чрез 

надграждане и/или реконструкция на съществуващи бентове, прагове и други 

съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение, с изключение на 

тези, за които е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие;  

• Забранява се съгласуване на строителството на ветрогенератори и 

фотоволтаици извън урбанизирани територии освен като собствени източници на 

електрическа енергия и с изключение на тези, за които е започнала процедура за 

съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

• Забранява се търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и 

разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени 

полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не 

се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в 

„Държавен вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения 

за търсене и/или проучване и/или за предоставяне на концесия за добив по 

Закона за подземните богатства (ЗПБ) и по Закона за концесиите, или е започ- 

нала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

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

скални образувания. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на биоразнообразието за района на 
община Бяла, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Русе – доклади за състоянието на околната 
среда, отчети и планове за контролна дейност; 

- публични данни от сайта на МОСВ – информационна система Натура 2000; 
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- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО; 

- теренни прочувания на място. 

 

2.1.5. Ландшафт 

Община Бяла се намира в централните части на Северна България. Релефът е слабо 

до средно нагънат, а земното покритие е предимно земеделски земи и пасища. 

На територията на общината няма класифицирани ландшафтни типове, които да 

изискват специален режим на опазване с изключение на надгробните могили, описани 

като паметници на културата. 

По класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на община Бяла са 

разпространени 7 ландшафтни типа. На изображението е показано 

разпространението им върху сателитна снимка на района. Ясно изразен е 

доминиращия характер на Ландшафтен тип „Неполивни земеделски територии“ с код 

211, а в релефните понижения се среща и ландшафтен тип с код 243 „Хетерогенни 

земеделски територии.  

Фиг. 2.1.5. Типове земно покритие по класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на 

община Бяла 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на ландшафта за района на община Бяла, 
в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на РИОСВ – Русе – доклади за състоянието на околната 
среда, отчети и планове за контролна дейност; 
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- публични данни от сайта на ИАОС; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 

 

2.1.6. Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо 

наследство 

Стратегическото положение на Община Бяла и близостта и до р. Янтра са причина за 

нейното разнообразно обитаване от праисторическата епоха и античността, през 

средновековието до наши дни. Изключително богато и разнообразно е културно - 

историческото наследство в община Бяла. 

• град Бяла 

Мост над р. Янтра – построен 1865 – 1867 година от самоукия български майстор Колю 

Фичето, украсен с барелефи, представляващ забележителна творба и художественно 

произведение от Възрожденската епоха. Обявен е за архитектурно-строителен и 

художествен паметник на културата с национално значение. 

Исторически паметници снационално значение са Къща-музей "Освободителна 

война", ул. Юлия Вревская № 2 /военно-исторически музей — Александър III; Паметник 

на Юлия Вревская и Мария Неелова в двора на музея "Освободителна война"; Лобно 

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

Градска часовникова кула – построена на централния площад на гр. Бяла през 1872 

година и  Църквата „Свети Георги”  – построена на централния площад на гр. Бяла през 

1910 – 1915 година, дело на арх. Димитър Шойлев са обявени за архитектурно 

строителни паметници с местно звачение. На територията на града за архитектурно-

строителни паметници са обявени 6 сгради, такъв паметник е и чешмата при 

джамията.   

В землището на града, на 6 км югозападно в местността Пуста Бяла е открито Антично 

селище - археологически паметник, а на 1 км северозападно е открито Късно антично 

градище - архитектурно – строителен паметник от Античността и Средновековието. 

• село Бистренци 

В землището на селото е открито праисторическо селище в местността Бунар дере, 2 

км южно. Обявено е за  археологически паметник на културата.  

Църквата "Св. Иван Рилски" - започната преди Освобождението, изографисана е 

обявена за архитектурно-строителен паметник на културата през 1981 г. Такъв паметнк 

е и Училище "Христо Ботев" в стария център, сега районна болница на гр. Бяла - 

строено 1928-1931 г. в комплекс с църквата, чешма  „Света Неделя“ и 4 къщи. Те са 

разположени в чертите на селото. 

• село Дряновец 

В землището на селото са разположени  Средновековно селище, с. Дряновец, м. 

Кенез мезарла, 3 км сз и могила „ккра“, обявени за археологически паметници на 

културата. Антично селище и некропол, с. Дряновец, м. Дюзе, 700 м юз и Антично 

селище, м. Кюрдалан, 100 м южно са обявени за Аритектурно-строителни паметници 

от Античиността и Средновековието през 1968 година. 
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Църквата „Св. Димитър", строена през 1880 г. и Сградата на училището, сега детска 

градина, строена през 1884 г. са обявени за архитектурно-строителни паметници на 

културата. 

• село Копривец 

В землището на селото са разположени  Антично селище,  юи и Късноантична крепост, 

м. Кашла дере, 6 км югоизточно, обявени за археологически паметници на културата.  

На територията на селото са обявени 11 къщи за архитектурно-строителни паметници 

на културата. Алрхигектурно-строителни паметници в селото са Старата община, към 

1981г. - "Народния съвет" /строена 1935г./; Училище "Н. Рилски" /строено 1926 г./; Църква 

"Св. Архангел Михаил"и Възрожденска църква в комплекс с килийно училище, обявени 

през 1981 г. 

• село Полско Косово 

На територията на селото са обявени 23 къщи за археологически паметници на 

културата. Такива са и Воденица,  Църквата "Св. Константин и Елена" –изографисана, 

Жилищно-търговска сграда на Главната улица /на пътя/. 

В землището на селото за аритектурно-строителни паметници от Античиността и 

Средновековието, с местно значение са обявени: Късно римско и средновековно 

селище, с. Полско Косово, м. Кадигьол, 1.5 км юи; Антично и средновековно селище, с. 

Полско Косово, м. Саков геран, 3 км и; Късно римско градище, с. Полско Косово, м. 

Съзлъгьол, 4 км и; Неолитно селище, с. Полско Косово, м. Саков геран, 3.5 км и; 

Антично и средновековно селище, с. Полско Косово, м. Тузлуджа, 3 км с. 

На 3 км северозападно от селото в местността Тузлуджа е открит некропол, а на 2км 

южно Праисторическо и антично селище. Те са обявени за археологически паметници 

през 1981 г. 

• село Стърмен 

В землището на селото, на 3 км северно от с. Стърмен е открито Тракийско антично и 

средновековно градище, обявено през 1968 г. за архитектурно-строителен паметник от 

Античността и Средновековието, с местно значение. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на културно-историческото наследство  
за района на община Бяла, в ДЕО ще се ползва: 

- публична информация от сайта на Министерство на културата – регистри; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 
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2.1.7. Материални активи, в.т.ч. инфраструктурни и инженерни съоръжения 

Едно от ключовите предимства на община Бяла  е наличието на добре развита 

транспортна инфраструктура.  

� ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Пътно – улична мрежа 

Вътрешната мрежа в гр. Бяла е с дължина 48 км, почти изцяло благоустроена - 

изпълнена с трайна асфалтова и бетонова настилка. За останалите населени места, 

съответно от 170 км улична мрежа е благоустроена 130 км. 

Уличната мрежа в Община Бяла, като степен на изграждане, е сравнително добра, но 

може да се каже, че цялостно състоянието е силно влошено.  

От съществено значение е управлението и на останалите открити пространства - 

тротоари, паркове, градинки и детски площадки, което е фактор за развитието на 

висококачествена околна среда. Добре оформените и поддържани открити 

пространства придават по-голяма привлекателност на населеното място. 

Пътната мрежа на територията на Община Бяла е формирана от републикански и 

местни (общински) пътища. Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от 

спецификата на релефа, от исторически оформените трасета за близки и далечни 

кореспонденции.  

Републиканска пътна мрежа – РПМ, осигурява както връзките със съседните общини, 

така и далечните направления към София, Велико Търново, Силистра и Варна.  През об-

щината преминават следните републикански пътища:  

• І–3 / Е-83 (Русе-София),  

• І–5 / Е-85 (Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция), Път І–5 ( Е-85 ) е трасе на 

паневропейския коридор ЕТК № 9. 

• ІІ–51 (Бяла-Попово),  

• ІІІ–501 (Русе – Иваново - Две могили -Бяла),  

• ІІІ–5101 (Бяла - Попово) – Пет кладенци - Борово  

Елементите на пътната мрежа и пътните съоръжения - габарити, настилки, отводнителни 

и укрепителни съоръжения, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация са в 

сравнително добро състояние предимно за трасетата, елементи на републиканската 

пътна мрежа. 

Общинска  пътна мрежа  

На територията на община Бяла функционират следните общински пътища: 

1. RSE 1022 / ІІ-51, Бяла – Копривец/ - Бистренци – Дрянавец – Копривец /ІІ-51/ 

2. RSE 1210 /ІІ-54/ Ценово – Долна Студена – Граница общ. (Ценово - Бяла) - 

Ботров 

3. RSE 3021 /ІІ-51, Бяла - Копривец/ пч. ст. "Гората" 

4. RSE 2020 /І-3, Бяла - п.к. Страхилово/ - Пейчиново - Босилковци - /VTR1233/ 

5. VTR 1233 /ІІІ-407/ Павел - Граница общ. (Полски Тръмбеш - Бяла) - 
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Босилковци - Бяла, кв. Гара Бяла/ІІ-54/ 

6. VTR 1289 /ІІІ-407, Лозен - Орловец/ - Граница общ. (Стражица - Бяла) - 

RSE1022 

Обществен транспорт – МОПТ 

Масовият обществен пътнически транспорт (МОПТ) на град Бяла и община Бяла е 

представен от автобусни  линии. Той функционира като единна система, 

съответстваща във висока степен на транспортните потребности на населението.  

ЖП  транспорт 

На територията на Община Бяла функционира добре развит железопътен транспорт, 

като част от държавната железопътна мрежа – железопътна линия Русе – София. 

ЖП гара Бяла е разположена на 4-та жп линия /Русе - Г .Оряховица - Подкова/. 

Денонощно през гарата преминават над 15 пътнически, бързи и международни 

влакове направленията Русе и Горна Оряховица. 

� ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Водоснабдяване 

Всички селища в Община Бяла са водоснабдени. Водоснабдяването се осъществява 

от: 

• Водопровод от Батинската водоснабдителна група ;  

• Водопровод от с. Баниска, община Две могили ;  

• Собствени водоизточници. 

Водоснабдителната мрежа се стопанисва и поддържа от "Водоснабдяване и 

канализация" ЕООД - гр. Русе чрез поделението му в гр. Бяла. 

Водопроводната мрежа от водоизточниците до облекчителните резервоари е в 

сравнително добро техническо състояние и е изградена основно през 1982-1991 г. За 

територията на град Бяла е изпълнен проект за Интегрирано управление на водите на 

територията на гр.Бяла, област Русе. В рамките на проекта е изпълнена реконструкция 

на водопроводите по съвпадащите улични трасета в града с дължина от 16 711 м. 

Канализация  

За територията на общината канализационна мрежа има изградена само на 

територията на град Бяла и гара Бяла. Канализационната мрежа в гр. Бяла се състои от 

10 броя главни профили и 136 второстепенни, като процентът на изграденост на 

главните профили е 90 %, а на второстепенните е над 70 %. 

В квартал гара Бяла процентът на изграденост на главните профили и довеждащия 

колектор е 100 %, а на второстепенните над 30 %, като общата дължина е над 5 000 м. 

Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 24 000 м. Изпълнена е от 

бетонови тръби от ф 200 до ф 600 и елипсовидни профили 60/90 и 80/120. 

За територията на град Бяла е изпълнен проект за Интегрирано управление на водите 

на територията на гр.Бяла, област Русе. В рамките на проекта е изпълнена ГПСОВ за 14 

100 ЕЖ на територията на гр. Бяла;  Довеждащ колектор с ПСТ от Гара Бяла до ПСОВ – 4 
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210 м; Довеждащ колектор от гр.Бяла до ПСОВ, пресичане на р.Беленска – 130 м;  

Доизграждане на канализационната мрежа на гр.Бяла – 17 007 м. 

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Русе не поддържа и експлоатира 

канализационна мрежа на територията на Община Бяла. Отпадните води на 

територията на град Бяла и гара Бяла се формират от жилищни и обществени сгради,  

животновъдни обекти, земеделски кооперации и производствени предприятия.  

Събирането и отвеждането на отпадните води от обектите и жилищните сгради в 

населените места е към септични и изгребни ями съгл. чл. 87 от ЗУТ.   

Електроснабдяване 

На територията на Община Бяла енергосистемата се поддържа от 

"Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД - клон Русе. 

Всички населени места в общината са електроснабдени. Улично осветление е 

изградено във всички населени места. Съгласно разработената програма за 

енергийна ефективност за периода 2004-2005 год. всички осветителни тела в Общината 

са подменени и са монтирани осветителни тела НХВН -70 W. 

В настоящия етап поддръжката се извършва от "Електроразпределение- Горна 

Оряховица" ЕАД - клон Русе. 

На територията на Общината няма изградени източници на ел. енергия от регионално и 

Републиканско ниво. 

Мрежата  110kV е добре развита и е в добро състояние. Има предвидени трасета със 

сервитути за обслужване на електропроводите.  

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на материалните активи, в т.ч. 
инженерно-техническа инфраструктура за района на община Бяла, в ДЕО ще се ползва: 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите по 
разработване на ДЕО. 

 

 

2.1.8. Вредни физични фактори – шум 

На територията на Община Бяла към настоящия момент няма промишлени работещи 

обекти, които да подлежат на контрол по фактор шум в околната среда. Не са 

извършвани измервания на шумово натоварване.  

Съгласно Наредба No6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението (ДВ 58/2006 г.) и са представени в Таблицата. 
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Гранични стойности на шум за устройствените зони 

No. 

Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън 

тях 

Еквивалентно ниво на шум, dBA 

Ден Вечер Нощ 

1. Жилищни територии и зони 55 50 45 

2 
Зони за обществен и индивидуален 

отдих 
45 40 35 

3 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Нивата на шумови емисии се влияят от следните фактори: 

- Пропускателна спосбност на наличната пътна мрежа; 

- Състояние на пътната настилка; 

- Наличието на зелени екрани около пътните артерии. 

За оценка на и анализ на съществуващото състояние на шум за района на община Бяла, в ДЕО 
ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РИОСВ – Русе; 

- Публична информация от сайта на ИАОС – бюлетини, доклади, регистри 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите 
по разработване на ДЕО. 

 

2.1.9. Управление на отпадъците 

На територията на Община Бяла е организирана система за сметосъбиране и 

сметоизвозване на образуваните битови и строителни отпадъци. Системата обхваща 

всички населени места на територията на общината. Отпадъците се извозват към 

общинско депо гр. Бяла, разположено в землището на гр. Бяла до изграждане на 

Регионално депо - Бяла. 

Община Бяла е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в 

регион Борово (Бяла, обл. Русе) учредено 03.06.2013г.. Другите членове на сдружението 

са община Борово, община Две могили, община Опака, община Полски Тръмбеш и 

община Ценово. Община Бяла е партньор по проект за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Бяла”.  Основна цел на проекта е 

изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане 

на битовите отпадъци от регион Борово, обхващащ общините Борово, Две могили, 

Бяла, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово.  С реализация на проекта ще се: 

- Оптимизира събирането и транспортирането на битовите отпадъци и ще 

се осигури разделното събиране на специфични потоци отпадъци; 

- Изградят съоръжения за предварително третиране на отпадъците преди 

депониране; 

- Изградят съоръжения за компостиране и сепариране на рециклируемите 

отпадъци; 
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- Постигне екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване 

на биогаза; 

- Ще се преустанови депонирането на битовите отпадъци от съседните 

общини в общинско депо Бяла, неотговарящо на нормативните 

изисквания. 

Дружеството, извършващо дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Бяла е фирма „Беску“. Община Бяла също разполага с 

разрешение за транспортиране на смесени битови отпадъци.  

В таблица 2.1.9. са представени прогнозните количества битови отпадъци за периода 

2015 – 2034 година и изчислената норма на натрупване, съгласно Програма за 

управление на дейностите с отпадъци на територията на Община Бяла 2015-2020 

година. 
 
 



Община Бяла, обл. 
 

  
година 2015 2016 201

7 
2018 201

9 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034  

В малките нас. места с жители 
до 3000 

4,712 4,697 4,680 4,660 4,639 4,619 4,597 4,575 4,552 4,530 4,507 4,484 4,461 4,437 4,413 4,389 4,364 4,339 4,314 4,288  

В oбщински център БЯЛА 7,954 7,929 7,899 7,866 7,831 7,796 7,760 7,723 7,684 7,646 7,608 7,569 7,530 7,490 7,449 7,408 7,367 7,325 7,282    7,238  
Отпадъци община Бяла, област 
Русе 

4,585 4,562 4,535 4,503 4,467 4,427 4,382 4,334 4,282 4,227 4,167 4,105 4,039 3,971 3,899 3,825 3,748 3,670 3,589 3,506  

Ръст на отпадъците 0.00% -0.50% -
0.60% 

-0.70% -0.80% -0.90% -1.00% -1.10% -1.20% -1.30% -1.40% -1.50% -1.60% -1.70% -1.80% -1.90% -2.00% -2.10% -2.20% -2.30%  
НН домакинства kg/жител/го

д 317.17 316.57 315.87 314.98 313.84 312.42 310.73 308.79 306.62 304.15 301.40 298.40 295.16 291.69 288.00 284.09 279.97 275.66 271.20 266.56  
В oбщински център Бяла   
НН домакинства kg/жител/го

д 
 
 342.58 

 
341.93 

 
341.17 

 
340.21 

 
338.98 

 
337.45 

 
335.62 

 
333.53 

 
331.18 

 
328.52 

 
325.55 

 
322.31 

 
318.81 

 
315.06 

 
311.07 

 
306.84 

 
302.40 

 
297.75 

 
292.93 

 
287.92  

 



На територията на община Бяла към момента няма организирани системи за 

събиране на масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, отработени 

маска, ИУМПС, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, акумулатори и батерии. Общината 

няма сключени договори с организации за оползотворяване на изброените масово 

разпространени отпадъци. 

Община Бяла е имала сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, но договорът е прекратен поради нерентабилност на организираната 

система за разделното им събиране. 

Според направената справка от публичния регистър на ИАОС 

(http://eea.government.bg) на територията на общината разрешения за 

транспортиране на отпадъци са издадени на Община Бяла и фирма «Беску» , 

извършваща организирано сметсъбиране и сметоизвозване на битовите и строителни 

отпадъци от територията на общината. 

В регистъра на ИАОС към МОСВ фигурира само една фирма, извършваща 

третиране на отпадъци на територията на община Бяла – «Надежда М» ООД. В 

разрешителното на фирмата е одобрена само операция транспортиране. 

Управлението на дейностите с отпадъци на територията на общината е регулирано с 

общинска наредба – Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Бяла. Планирането на дейностите, свързани с управление на отпадъците, е 

прието с Програмата за управление на дейностите с отпадъци на община Бяла. 

Ежегодно в план сметката на община Бяла се предвиждат средства за поддържане на 

чистотата на населените места.  

В заключение може да определим община Бяла като територия със слабо развита 

инфраструктура по отношение на дейностите по третиране на отпадъци. На 

територията на общината: 

- Липсват лицензирани преработватели, извършващи дейности по 

третиране на отпадъци; 

- Прогнозираните годишни количества битови отпадъци са малки; 

- Не са създадени системи за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци поради икономическа нерентабилност. 

 

2.1.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

По отношение на здравния статус на жителите в общината, значение оказват 

генетичното наследство, което населението притежава, и отклонения в здравословното 

състояние в резултат на емисии на вредни вещества от различни дейности в общината. 

Количеството на емитирани замърсители в атмосферния въздух следствие на 

автомобилен транспорт, производства и изгарянето на твърди горива за отопление е 

незначително. Няма данни за остри респираторни и белодробни заболявания на 

населението на общината. Здравето на населението се застрашава от болести, тясно 

свързани с начина на живот – нездравословно хранене, употреба на алкохол, 

тютюнопушене, остър и хроничен стрес. 



Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОБЩИНА БЯЛА  33/39 

Здравното обслужване на населението в общината се осъществява от три лекарски 

практики и МБАЛ «Юлия Вревская» в град Бяла. Дентални услуги се извършва от трима 

стоматолози в общината и от стоматолози в град Бяла. Здравни кабинети има във 

всички училища и детски градини, които се обслужват по график от две медицински 
сестри. 

Екологичният статус на общината е много добър – липсват значими замърсители на 

водите, почвите и въздуха. Наличието на масиви от широколистни и иглолистни видове 

гарантира изключителната чистота на атмосферния въздух, а климатичните условия – 

топли слънчеви дни и прохладни нощи. 

Производствените предприятия са съсредоточени главно в град Бяла и гара Бяла в 

обособени производствени територии. 

Основен риск за здравето и комфорта на населението на територията на общината 

са: 

• път I-5, преминаващ през землището на град Бяла и с. Пейчиново, което създава 

шумово натоварване, локално замърсяване с вредни емисии в района, както и 

риск от пътни инциденти; 

• недоизградена инфраструктура за третиране на отпадъци. 

За оценка на и анализ на съществуващото здравно състояние на населението за района на 
община Бяла, в ДЕО ще се ползва: 

- Публична информация от сайта на РЗИ – Русе – доклади, прогнози, анализи; 

- информация, предоставена от компетентните органи в хода на консултациите 
по разработване на ДЕО. 

В Доклада за екологична оценка да бъде описано подробно състоянието на околната среда в 
района на община Бяла по компоненти и фактори: 

2.1. Атмосферен въздух; 

2.2. Води – повърхностни и подземни води; 

2.3. Земи и почви; 

2.4. Биологично разнообразие; 

2.5. Ландшафт; 

2.6. Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и  археологическо   
наследство; 

2.7. Материални активи, в т.ч. инфраструктура и инженерни мрежи; 

2.8. Вредни физични фактори – шум; 

2.9. Отпадъци; 

2.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата. 
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2.2. Развитие на аспектите на околната среда, без прилагането на ОУПО.  

Оценката да бъде представена таблично:   

Компоненти и фактори на 
околната среда 

Евентуално развитие на компонентите и 
факторите на околната среда, без прилагането на 
плана 

Атмосферен въздух  

Повърхностни води  

Подземни води  

Земи и почви  

Биологично разнообразие  

Ландшафт  

Културно-историческо 
наследство 

 

Материални активи  

Вредни физични фактори - 
шум 

 

Отпадъци   

Здравно-хигиенни аспекти на 
средата 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

За целите на Доклада за ЕО да се разгледат териториите с нови проектни предвиждания, 
както следва: 

a. Санитарно – охранителни зони около водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване 

b.  Пасища и мери 

c. Горски територии 

d. Защитени територии и зони 

e. Крайречни зони 

f. Обекти на КИН 

В Доклада за ДЕО да се оценят проектните предвиждания и предвидените устройствени 
режими за тези територии, както и съвместимостта им с режимите на опазване за 
специфичните зони. 

Към Доклада за екологична оценка се прилага Доклад за оценка съвместимостта на плана с 
предмета и целите на защитените зони.  
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4. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, 

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО 

РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Да се разгледат екологичните проблеми на местно и национално ниво, имащи отношение към 
планирането на урбанизирани територии – за инфраструктурни обекти – пътища, жп-линии, 
паркинги, производствени зони, зони за спорт и рекреация, за горски насаждения и зони за 
природна защита.  

 

5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 

РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И ПРОГРАМАТА, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ 

ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Да се опишат целите на директиви, планове и програми, стратегии на национално и 
международно равнище. Да се извърши оценка за спазването на целите и степента на 
постигането им, следствие прилагането на плана. За целите на оценката ще се разгледат 
следните документи: 

На ниво ЕС:  

- Стратегия „ Европа 2020” 

- Седма програма за действие за околна среда на ЕС до 2020 г.  

- Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.  

- Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020 г.  

На национално ниво:  

- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.  

- Национална програма за развитие: България 2020  

- Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г. 

- Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

- План за управление на речните басейни на Басейнова дирекция Плевен  

- Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 

- Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата „Натура 
2000”, 2014 - 2023 г. /НИКС/ 

- Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за 
периода до 2020 г. 

- Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор и План за 
действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и 
дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива 



Задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОБЩИНА БЯЛА  36/39 

- Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 

- Стратегически план за развитие на културния туризъм, 2009 

- Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 

- План за управление на риска от наводнения – Басейнова Дирекция Дунавски район 

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. 

-  

6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ  

В Доклада за ЕО ще бъдат оценени всички въздействия от реализацията на плана, в т.ч. и 
съпътстващата инфраструктура на етап строителство и експлоатация по компоненти: 

6.1. Атмосферен въздух; 

6.2. Води – повърхностни и подземни; 

6.3. Земи и почви; 

6.4. Биологично разнообразие – растителен и животински свят; 

6.5. Ландшафт; 

6.6. Културно – историческо  наследство,  вкл. архитектурно  и археологическо 
 наследство; 

6.7. Материални активи; 

6.8. Вредни физични фактори – шум; 

6.9. Отпадъци; 

6.10. Население и човешко здраве. 

В оценката да се включат вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни 
и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици, обратимост на 
въздействията. Оценката да се представи и посредством матрици на въздействията. 

Матрица на въздействията 
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1.Хората и 
тяхното здраве 

            

2. Земеползване             

3. Материални 
активи 

            

4. Атмосфера и 
атмосферен 
въздух 
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5. Води 

- повърхностни 

- подземни 

           

 

 

 

6. Почви 

-строителство 

-експлоатация 

           

 

 

 

7. Земни недра и 
минерално 
разнообразие 

            

8. Ландшафт             

9. Природни 
обекти -
защитени 
територии 

            

10. Биологично 
разнообразие 

            

11. Единични и 
групови 
паметници на 
културата 

            

13. Отпадъци             

14. Физични 
фактори 
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7. МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

7.1. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУПО 

7.2. Мерки по време на прилагане на плана, строителство и експлоатация на 
отделните обекти 

 

8. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Планът с мерки, във връзка с наблюдение по време на прилагането на плана ще се представи 
таблично в следния вид: 

 Индикатор за 
наблюдение и контрол 

Мерни единици Изпълнение на 
етап/периодичност 

Контролен 
орган 

     

     

 

9. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 

НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА 

НОУ-ХАУ 

В ДЕО да се опишат подробно разгледаните алтернативи и мотивите за планиране на 
съответните устройствени територии. Да се разгледа „Нулева алтернатива“. 

Да се представят методите на работа при извършване на оценките и източниците на 
информация, както и евентуално възникналите трудности.  

9.1. Описание на мотивите за планиране на съответните устройствени територии, 
избор на местоположение и площ; 

9.2. Нулева алтернатива 

9.3. Използвани методи за извършване на ЕО, източници на информация; 

9.4. Трудности при събиране на информация 

 

 

10. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПРИ КОНСУЛТАЦИИТЕ 

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА НАЧИНА НА ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ 

Справка за проведените консултации, изразените мнения, становища и препоръки ще бъде 
представена в таблица със следното съдържание: 

№ Уведомена организация Изразено становище  Коментари  
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11. СПИСЪК С ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО, В КОЙТО ВСЕКИ 

УДОСТОВЕРЯВА С ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС РАЗРАБОТЕНИТЕ ОТ НЕГО РАЗДЕЛИ НА 

ДОКЛАДА 

 

12.  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ: Карти, планове, примерни схеми на инфраструктурата, брошури, 

технически оферти и други, в т.ч. и Нетехническо резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


