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ДО 

                                                                                                          ДИРЕКТОРА НА 

                                                                                                          РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО)  
 

/съгласно чл. 8a, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми / обн. ДВ. бр.57 от 02 Юли 2004 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г./  

  

от Община Велинград, БУЛСТАТ 000351580 

 (име, фирма, длъжност) 

 На Ваш изх.  №ПД-02-4264 от 19.12.2017 г. 

 

        УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

        Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

екологична оценка на  Предварителен проект на Общ устройствен план на гр. 

Велинград, с. Драгиново и землищата им. 
(наименование на плана/програмата) 

 

І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по 

закон трето лице): 

Име: Община Велинград, БУЛСТАТ 000351580 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): obshtina@velingrad.bg 

 

Лице за връзка: Тодор Андреев Енеев 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 

 

Тел./факс/ел. поща (е-mail): obshtina@velingrad.bg; todor_enev@abv.bg - 0888924841 

 

 

http://mail.bg/#compose/obshtina@velingrad.bg
http://mail.bg/#compose/obshtina@velingrad.bg
mailto:todor_enev@abv.bg
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2. Обща информация за предложения план/програма 

• Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен 

акт 

           Предварителния проект на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново 

и землищата им се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от 

ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието се съгласува с  

Министерство на културата, РИОСВ-Пазарджик. 

          На основание чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, Общият устройствен план на община на гр. 

Велинград, с. Драгиново и землищата им преминава през две фази: 

 Първа фаза – Предварителен проект; 

 Втора фаза – Окончателен проект. 

           Съдържанието на проекто-проучвателните работи /ППР/ по всяка фаза се 

определят съгласно чл. 18 и 19 от Наредба №01/8 на МРРБ за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове.  

          Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и 

чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, 

Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 

години. 

          С Решение  №123 от 27.04.2017г. на Общинския съвет Велинград е прието 

изработване на Общ устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им – 

Приложение 1. 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след 

началото на прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени 

условията за пространствено планиране и развитие на град Велинград и село 

Драгиново. С възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и 

реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната строителна 

инициатива в общината получи значително развитие.  

Икономическото преструктуриране доведе до остър финансов дефицит в 

бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване 

на инвестициите в обществения сектор. За територията на двете селища няма изработен 

Общ устройствен план. 

В същото време застроителните и регулационни планове на отделните части на 

град Велинград и село Драгиново, изработвани при други обществено-политически 

условия и при права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и 

централизирано планиране на инвестициите, са неактуални и не спомагат 

управлението на процесите, които протичат в селищната територия. 

С частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би 

могла да се установи устройствена рамка за балансирано развитие на територията на 

двете селища в условията на преобладаваща частна собственост, противоречиви 

инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа, условия при които 

най-уязвими се оказват социалната инфраструктура и зелената система.  

От гледна точка на пряка достъпност с автомобилен и железопътен транспорт 

града има добре изградена транспортна мрежа за достъп на туристи. Велинград отстои 

на 47 км от гр. Пазарджик, 80 км от гр. Пловдив, 130 км от гр. София и 180 км. от 

границата с Република Гърция. Удобно териториално разположение в Северо-западната 

част на Родопите - близо до столицата и до Пловдив, както и до зимния център Банско 

и богатото тракийско поле. Има добри транспортни връзки с еврокоридори №4 и №8. 
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От друга страна, като достъпност за чуждестранни туристи важен критерий е 

близостта с аерогарите в София /130 км/ и Пловдив /80 км/. 

Не на последно място е достъпността, породена от вторичния пазар туристи, 

пътуващи от Южна България за ски-курорта Банско. 

През територията на града и общината преминава единствената действаща 

теснолинейна железопътна линия в България „Септември – Добринище, през Варвара, 

Велинград, Якоруда и Разлог”- 80 км. На територията на града има две железопътни 

гари – ж.п. гара Лъджене и ж.п. гара Чепино. Линията, представлява директна 

транспортна връзка между Велинград, гара Септември и гр. Добринище, тя е също и 

обект на туристическа атракция. 

Главният обслужващ път за града е второкласният път от РПМ - ІІ-84 

„Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда – ок.п. Разлог”, с дължина 

на територията на община Велинград – 40 км. Това направление осигурява достъп на 

града до Общоевропейския транспортен коридор №8 на север, посредством 

първокласния път І-8 „София – Ихтиман – Белово – Пазарджик – Пловдив” и до 

Общоевропейския транспортен коридор №4 на запад, посредством второкласния път   

ІІ-19 „Гоце Делчев – Банско – Разлог – Симитли – /София-Кулата/”. Пътят ІІ-19 

осигурява и по-лесен достъп на Велинград до Р. Гърция през новия ГКПП “Илинден” 

при Гоце Делчев.  

Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се 

свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. 

Консумирането на свободното време налага нови подходи в планирането на градовете и 

околоградските им територии, променя решително тяхната структура и тяхната 

подредба, предизвиква създаването на нови структури (селищни образувания), в които 

се реализира свободното време.  Тази тенденция все още не е категорично изявена в , 

но трябва да намери място в една нова устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 

транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите 

проблеми, проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се 

очертава една картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и 

управление на град Велинград и село Драгиново. 

Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на град 

Велинград и село Драгиново. 

• Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и 

чл. 22, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове, Общите устройствени планове на градове се създават за прогнозен период от 

15-20 години. 

 Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, 

общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и 

общини 

       Общия устройствен план се изготвя за територия с обхват на землищата на град 

Велинград и с. Драгиново, наричана за кратко ОУП на Велинград. Нормативното 

основание за обхвата се съдържа в чл. 15, ал. 3, от Наредба №8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове (съгласно чл. 105 от ЗУТ). 
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        Причината за обхвата е, че двете населени места са в непосредствена териториална 

близост и са обхванати от сложни многообразни връзки между тях – икономически, 

социални, транспортни, културни и на практика образуват една агломерация.  

        Пречиствателната станция за отпадъчни води на Велинград ще бъде изградена и се 

намира в землището на с. Драгиново (има процедиран Подробен –устройствен план със 

отредена строителна площадка  на съоръжението). 

• Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

       В землището на гр. Велинград и с. Драгиново попадат 3 защитени зони, от 

които 2 по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна и една зона по Директивата за опазване на дивите птици.  

Това са: 

- ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

661/16.10.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007). 

- ЗЗ BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

661/16.10.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007). 

- ЗЗ BG0002063  „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № 835 от 17.11.2008г на МОСВ, изм. със Заповед № 890 от 26.11.2013 г на 

МОСВ. 

 

Защитени природни територии 

В землището на гр. Велинград и с. Драгиново попадат 5 защитени местности: 

- ЗМ „Клептуза”, обявена със Заповед No.407 от 09.02.1966 г., бр. 35/1966 на 

Държавен вестник, попадаща в землището на гр. Велинград 

- ЗМ „Бялата скала”, обявена със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на 

Държавен вестник, попадаща в землището на гр. Велинград. 

- ЗМ „Калпазанов гроб”, обявена със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 

на Държавен вестник, прекатегоризирана със със Заповед No.РД-413 от 03.04.2003 г., 

бр. 42/2003 на Държавен вестник попадаща в землището на гр. Велинград. 

- ЗМ „Хайдушки кладенец”, обявена със Заповед No.22 от 08.01.1981 г., бр. 8/1981 

на Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед No.РД-380 от 03.04.2003 г., бр. 

42/2003 на Държавен вестник, попадаща в землището на гр. Велинград 

- ЗМ „Милеви скали”, обявена със Заповед No.913 от 08.04.1972 г., бр. 41/1972 на 

Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед No.РД-404 от 03.04.2003 г., бр. 

42/2003 на Държавен вестник, попадаща в землището на с. Драгиново. 
 

• Основни цели на плана/програмата 

Целта на настоящата разработка на Общ устройствен план на  (ОУП) на град 

Велинград и с. Драгиново да се формулират и обосноват основните изисквания към 

него. 

Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 

икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на коренните 

промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други 

области на стопанството и обществения живот. 
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Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху 

териториалното и селищно устройство и развитието на населените места
1
, както и едни 

съвсем различни от досегашните механизми за регулиране на процесите в територията. 

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може да 

се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в 

устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, 

организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване 

е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, 

изграждане и комплексно устройство на двете селища в хармонично единство на 

урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и 

специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните 

компоненти. 

• Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни 

програми, други финансови институции) 

          Финансирането на ОУП ще се извърши от общинския бюджет. 

• Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма 

за участие на обществеността 

Принципно плана подлежи на съгласуване, обявяване, одобряване и влизане в сила 

по реда на ЗУТ. Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към 

ОУП, същата е възложена като екологична част към него. 

 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Орган отговорен за одобряването на плана е Общински съвет Велинград.  

Преценяването необходимостта от екологична оценка са в компетенциите на 

РИОСВ-Пазарджик. 

 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Орган отговорен за одобряването на плана е Общински съвет Велинград. 

 

ІІ. (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В 

случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за 

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 

ЗООС, поради следните основания (мотиви):неприложимо 

          

 

                                                           
1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и 

ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно 
устройство, Закона за планово изграждане на населените места; Закон за държавната и общинска собственост; Закон за 

преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия; 
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Приложение: 

I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми; 

1. Предварителен проект на ОУП 

2. Решение на Общински съвет на община за изработване на ОУП. 

3. Документ за платена такса. 

ІІ. Електронен носител - 1 бр.  

 

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 

адрес на електронна поща. 

 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая да получа на ръка. 

 

Дата: 06.02.2019г.                                                        Възложител: ............................... 

                                                                                                       / ..................................... / 

 

  

 


