ПРОТОКОЛ
ОТ
ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗОВО И ДОКЛАДА ЗА
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
На 31.01.2018 г., от 13:30 ч., в Заседателата зала на 4-ти етаж в общинска
администрация на Община Брезово се проведе обществено осъждане на
Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Брезово и
доклада за екологична оценка към него.
На

обсъждането

присъстваха заместник-кметът

на общината

Енчо

Колев,

ръководителят на проекта – инж. Борис Гърков, представители на Общинската
администрация,
представители

Общински
на

други

съвет

на

Община

институции,

Брезово,

представители

РИОСВ-Пловдив,
на

изпълнителя

„НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД - урб.
Михаела Ангелова и урб. Симеон Луков.

Присъстващи:
Община Брезово:
-

Енчо Колев - Заместник кмет

-

инж. Борис Гърков – Ръководител на проекта, Директор „Специализирана
администрация”

-

Стойна Малешкова - Секретар на Общината

-

Петя Иванова - Отдел „СИРО”, „Общинска обственост и транспортни
схеми”

-

Слава Делгянска - Старши специалист

-

Катя Расолкова - Старши специалист ОТДЕЛ „ГРАО”

-

Стела Маринска - Специалист "ИТ" проекти

-

Иван Баръмски – Директор „Обща администрация“

-

Петра Иванова

Общински съвет:
-

Кръстьо Бациев

-

Теодора Чучулигова

Представители на други институции:
-

Вера Кацарова – представител на РИОСВ Пловдив

-

Вълка Димитрова – представител на НЧ „Лъч“, с. Борец

-

Милко Сарафов – представител на СУ „Христо Смирненски“, ОБС Брезово

Присъстващи представители на изпълнителя „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД:
-

урб. Михаела Ангелова

-

урб. Симеон Луков

Инж.Борис Гърков открива началото на събитието.
-

Добре дошли на всички! Днес сме се събрали за да Ви представим проекта,
който Общината разработва на база подписан договор с Изпълнителя
„НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД.
Благодаря на всички Вас, че дойдохте днес, за да обсъдим този
изключително важен за развитието на общината проект. Проектът е
излючително важен поради няколко причини: ОУП се разработва за цялата
територия на Община Брезово и има за цел да създаде оптимална
пространствена и функционална планова основа за дългосрочно, устойчиво
устройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите
извън тях при щадящо използване на природните ресурси и опазване
уникалността

на

териториите,

както

и

да

определи

насоките

за

териториалното развитие на урбанизираните територии и екологичното им
съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед
постигане

на

оптимална

териториална

структура.

Финансирането

на

Проекта на Общ устройствен план на Община Брезово е осигурено със
средства от МРРБ и със собствени средства. Сега давам думата на
представителите на Изпълнителя да ви представят свършената работа до
момента.

Урб. Михаела Ангелова:
-

Добър ден на всички! Благодаря Ви, че отделихте от времето си за да обсъдим
заедно предварителния проект на Общия устройствен план на Община Брезово.
Изкам да изкажа благодарност от името на целия ни екип Община Брезово за
съдействието и подкрепата, които ни оказваха през целия период на изпълнение на
дейностите по проекта. Накратко ще ви представя същността на Общия устройствен
план.
Главната цел на Общият устройствен план на Община Брезово е създаване на
пространствена планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и
специфичните природни, културни и туристически ресурси и потенциали.
Основните задачи на плана са: определяне на общата структура на територията.
регламентиране общия режим на устройство на различните видове територии при
съблюдаване на режимите, установени със специални закони, усъвършенстване и
развитие на социалната инфраструктура, развитие на техническата инфраструктура
и определяне разположението на мрежите и съоръженията и на територията на

общината, както и връзките със съседни общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от регионално и национално значение, осигуряване на
условия за опазване и социализация на обектите на природните и културни
ценности, пълноценно отчитане на външните връзки на общината като стимулатор
за развитие; свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за
нуждите на урбанизацията, създаване на устройствени възможности за използване
на природните и културните ресурси за развитие на отдиха и туризма при
съблюдаване на режимите за опазването им, определяне на територии с общо и
преобладаващо предназначение и самостоятелни терени с устройствен режим.

Първата част на плана представлява Анализ на съществуващото положение. В тази
част е извършен анализи оценка на местоположението и ролята на общината,
идентифицирани са регионалните проблеми в развитието на територията. По
отношение на социално-икономическите условия и проблеми са идентифицирани
тенденциите в демографското развитие, структурата на заетостта и икономическата
база. Отчита се тенденция на намаляване и застаряване на населението,
преобладаваща заетост в третичния сектор и липсата на ясно обособени
производствени зони. В следващата част на плана са извършени териториални

проучвания на територията по отношение на релефа, климата, хидрология,
геоложките явления и процеси, чието проявление е свързано с геоложки рискове за
територията, защитени зони и територии. Основен проблем в тази област е
наличието на силно ерозирали терени. В системата на обитаване прави впечатление,
че най-голяме процента на обитаваните сгради и масивните тухлени сгради.
Извършен е анализ на пространствените структури на обитаване и нормативите за
задоволеност от жилищни територии. В сферата на здравеопазването е извършен
анализ на локализацията на здравните и социалните обекти и задоволеността на
населението от здравни услуги. В системата на образованието е извършен анализ на
локализацията на образователните обекти, изследвани са тенденциите в развитието
на броя на учащите и децата и нормативите за този вид структури. По отношение на
обектите, които представляват недвижими културни ценности е извършен анализ на
локализацията, значението и състоянието им. Основните проблем, които се
очертават по отношение на културното наследство са недостатъчното експониране
и адаптиране, както и липсата на осигурен достъп до голяма част от недвижимите
културни ценности.
Анализирана

е

техническата

инфраструктура

на

територията

като

са

идентифицирани проеблемите по отношение на различните мрежи и съоръжения.
Основните екологични проблеми, които са идентифицирани са: проблеми с
водоснабдяването и замърсяването на водите, липса на достатъчно развита
канализационна мрежа, недостигът на питейна вода, проблеми с водохващанията и
отклоняване на води, загубите на системата, както и в нарастналото потребление.
По отношение на системата на отдиха и туризма са идентифицирани природните и
антропогенни ресурси на територията на общината, обектите на туристическата
инфраструктура и техния капацитет и влияние в общото икономическо развитие на
общината.
Сега давам думата на урб. Симеон Луков, който ще ви представи накратко
прогнозата за развитието на общината.

Урб. Симеон Луков:
-

Здравейте на всички. На първо място ще ви представя прогнозата за демографско
развитие на общината. Прогнозата за демографското развитие на Община Брезово
за периода до 2035 г. е направена посредством екстраполационен метод – на база
тенденции в развитието на населението за последните 20 г., тъй като се очаква
темпът на намаляване на населението да се запази и в перспектива. Прогнозата е
разработена в три варианта - песимистичен, реалистичен и оптимистичен, като е
представено очакваното демографско развитие при трите варианта за 2020, 2025,
2030 и 2035 г. И в трите варианта на развитие се очаква намаляване на населението
на Община Брезово като цяло, така и по отделните населени места, но с различни
темпове.

Бъдещото развитие на социалната база включва оразмеряване на броя и капацитета
на инфраструктурата на образованието и здравеопазването чрез прилагане на
действащите нормативи за задоволеност и обхванатост на населението. По
отношение развитието на културата, ОУПО е инструмент за решаване на основните
проблеми като включването на културното наследство в единна мрежа и
осигуряване на ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни
дейности. В прогнозното развитие се залага спазване на устройствени режими по
реда на ЗУТ и устойчиво развитие и управление на обектите.
По отношение на пространственото развитие сме разработили модел за
урбанистично развитие, в който се очертават „централна зона“ и „западна зона“ с
един главен център – гр. Брезово и 1 вторичен център - с. Стрелци.
За целта е извършен анализ на отделните населени места като сме направили
сравнителна оценка доколко те отговарят на избрани критерии. По този начин се
формира полицентрична структура.

С ОУП се определят границите на урбанизираните територии, вкл. на територии с
жилищни

функции,

територии

за

обществено

обслужване,

територии

за

озеленяване, територии за спорт и развлечения, производствени територии,
територии за рекреационни дейности, територии със смесено предназначение,
резервни територии. Предвижданията включват няколко основни аспекта. На първо
място разширяване на жилищните територии на населените места в гр. Брезово,
село Зелениково, село Златосел, село Дрангово, село Отец Кирилово, село Борец,
село Върбен, село Пъдарско, село Стрелци, село Сърнегор, село Чехларе, село
Бабек. Според предвижданията на ОУПО във всички населени места в общината е
спазен нормативът за бруто жилищни територии.

На второ място се предвижда обособяване на вилни зони в гр. Брезово, с. Тюркмен,
с. Зелениково, село Златосел, село Борец, село Върбен, село Стрелци, село
Сърнегор, село Свежен / “Дондуково”/,
Предвижда се разширение на производствените територии в гр. Брезово, с. Чоба, с.
Тюркмен, с. Зелениково, село Златосел, село Дрангово, село Отец Кирилово, село
Борец, село Сърнегор, село Розовец, село Свежен, село Бабек
Предвижда се и обособяване на смесена производствено-обслужваща територия в
гр. Брезово и с. Тюркмен.
ОУПО предвижда резервни територии за далекоперспективно развитие. Във всички
населени места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни
територии. За резервни територии се използват обработваеми земи (ниви) с
допустима промяна на предназначението, които са в близост до строителните
граници на населените места.

По отношение на развитието на земеделските територии, които заемат около 60%
от територията на община Брезово, проектът за ОУПО предвижда 88% от
земеделските

територии

да

бъдат

с

режим

със

забрана

промяна

на

предназначението.
Общият устройствен план предвижда запазване на горските територии и
ограничаване на възможностите за промяна на предназначението им като се даде
режим на устройство - забрана за промяна на предназначението.

За защитени територии и зони е предвидено спазване целите на обявяване и
режимите на опазване, запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него
ценности, водни ресурси и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти,
въвеждане режим без право на промяна на предназначението за ценни ландшафти.
В

нарушените

възстановяване

територии
и

се

рекултивация

предвиждат
на

мероприятия

средата

въз

за

основа

ландшафтно
на

подробни

ландшафтноустройствени планове и технико-устройствени проекти.
В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за
биологичното разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на
водните течения, в т.ч. суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите
характеристики на непосредствените им крайбрежия
Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура преди
всичко се касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и
модернизация на съществуващата пътна инфраструктура.
Прогнозното развитие на електроснабдителната система предвижда: изграждане на
фотоволтаична инсталация”, намалее и работната мощност на общинските
електрически подстанции
Прогнозното

развитие

на

водоснабдителната

и

канализационната

система

предвижда: изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване, подмяна
на вътрешна ВиК мрежа в населените места на общината, изграждане на нова
канализация и пречиствателни съоръжения в населените места, изграждане на
вътрешна канализационна мрежа на гр. Брезово и с. Чоба и съоръжения към нея,
изграждане на външен канализационен колектор от гр. Брезово до с. Чоба.
Прогнозното развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците
предвижда: рекултивация на депото за битови отпадъци в Брезово, изграждане на
депа за биологични отпадъци
Прогнозното развитие на системата за управление на риска от бедствия и аварии
предвижда изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на
наводнения, пожари и други природни бедствия.

Към ОУП са разработени правила и нормативи, които се използват и спазват при
разработването на подробните устройствени планове за отделни части от
територията на общината и населените места.
Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират
поимотно с последващите цялостни подробни устройствени планове.
Влезлият в сила Общ устройствен план на община Брезово може да се изменя, ако:
настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените
условия, при които е бил съставен планът; възникнат нови държавни или общински
нужди за обекти –държавна и общинска собственост или на експлоатационните
дружества; възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със
средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и
от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на
плана;
Задължителни изисквания към подробните устройствени планове са: Плановете за
регулация и застрояване да се изработват в съответствие с ОУП на общината и въз
основа на задание, изработено съгласно чл.125 от ЗУТ; Плановете за регулация и
застрояване са задължителни за територии с неурегулирани поземлени имоти и за
територии с неприложена първа регулация, включени в строителни граници по
предходен устройствен план. За земеделски територии с допустима промяна на
предназначението, при застрояване, когато обектът на застрояване не е свързан с
използването на земята по предназначение, подробният устройствен план определя
площадка и/или трасе за промяна на предназначението. За земеделски територии
без право на промяна на предназначението, при застрояване, с подробен
устройствен план се определя площадка на застрояване не по-голяма от 10% от
общата площ на имотите собственост на физическото или юридическо лице в
рамките на землището; За територии за възстановяване и рекултивация се изготвят
подробни ландшафтноустройствен план и технико-устройствен проект. При
изготвяне на подробни устройствени планове в териториите в съседство със зоните
по Натура 2000 да се подбират дейности, съвместими с режима на опазване; При
изготвяне на подробни устройствени планове за имоти съседни на защитени

територии

да

се

занижават

устройствени

показатели.

При

изпълнение

строителството на инфраструктурните обекти използване на най-добри налични
техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета относно емисиите от промишлеността. Подробните устройствени планове
следва да спазват принципа на запазване на съществуващата растителност. При
проектиране на транспортните мрежа да се предвидят необходимите мерки за
защита от пресичащи животни, да се осигури миграцията на животни посредством
надлези или тунели за преминаване над или под пътищата. Подробните
устройствени планове за промишлени дейности следва да се одобряват само за
такива промишлени дейности, които прилагат НДНТ за минимизиране на емисиите
в атмосферния въздух. В подробните устройствени планове за територии, за които
липсва достатъчно информация и съществува риск от свлачища и срутвания, да се
заложат предвиждания съобразени с проведени допълнителните геоложки и
хидрогеоложки проучвания в тези територии.
Сега давам думата на урб. Михаела Ангелова, която ще ви представи накратко
резултатите от извършената Екологична оценка на ОУПО и следващите стъпки в
процеса.
урб. Михаела Ангелова:
Накратко ще ви представя и резултатите от Доклада за екологична оценка на ОУП
на Община Брезово.
Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Брезово разглежда връзката на
ОУПО с други планове и програми, текущо състояние на компонентите и
факторите на околната среда, НКЦ и тяхното евентуално развитие без прилагане на
плана; развитие на компонентите на ОС и факторите, които я замърсяват без
прилагане на плана; характеристики на ОС на територии, които могат да бъдат
значително

засегнати;

съществуващи

екологични

проблеми

и

оценка

на

въздействията; мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП
върху ОС и човешкото здраве; мотиви за избор на разгледаните алтернативи,
методи за извършване на оценката и трудности; необходими мерки във връзка с

наблюдението по време на прилагането на плана. Към доклада е включена справка
за проведените консултации, нетехническо резюме, картен и графичен материал.
Резултатите от Доклада за екологична оценка показват, че без реализиране на ОУП,
вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават негативните прояви и
въздействия върху компонентите на околната среда; ОУПО ще окаже трайно
положително въздействие върху компонентите на ОС и ще минимизира
негативното действие на някои от факторите; реализацията ще доведе до
подобряване на качеството на средата без да води до необратими промени в ОС и
негативни въздействия; пространственото развитие, заложено в ОУПО, предвижда
развитие на територията, съобразено с проблемите и потенциалите на територията и
потребностите на населението.

Прилагането на ОУП на Община Брезово ще доведе до подобряване на
екологичната обстановка чрез прилагане на следните мерки: мероприятия за
ландшафтно

възстановяване

и

рекултивация

на

средата;

развитие

на

водоснабдителната и канализационната система; развитие на системата за
пречистване на отпадъчните води; развитие на системата за сметосъбиране и
управление на отпадъците; развитие на системата за управление на риска от
бедствия и аварии.
Необходими мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП,
препоръчани от РИОСВ-Пловдив, са: контрол на замърсителите на атмосферния

въздух, контрол по отношение на локализацията на нови производствени зони,
проследяване на въздействието върху водите, подмяна и доизграждане на
водопроводната мрежа, наблюдение и контрол на нерегламентирано депониране на
отпадъци и съответни мерки за тяхното премахване, спазване на нормите за шум за
отделните територии в общината, опазване на недвижимите културни ценности,
контрол при издаване на разрешителни за строеж по реда на ЗУТ за
предприятия/съоръжения

с

висок

или

нисък

рисков

потенциал,

или

за

предприятия/съоръжения, при които е възможен ефект на домино, или за обекти в
близост до такива предприятия, с цел гарантиране на безопасни разстояния до
жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация,
съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник
или да увеличат риска и последствията от голяма авария
Какво е свършено до момента: Изготвен е предварителен проект на ОУПО, заедно с
всички графични материали; изготвен е Доклад за Екологична оценка (съгласно
чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми и чл. 86, ал.3 на ЗООС). Предварителния проект заедно с ДЕО
на ОУПО е комплектован и предаден на Възложителя. Предварителният проект на
ОУПО е внесен за съгласуване с централните и териториални администрации,
експлоатационни дружества и други заинтересовани страни, част от които вече са
отговорили с положителна оценка, ДЕО на ОУПО е внесен в компетентния орган
РИОСВ за издаване на становище, получени са констатации и препоръки.
Провеждат се консултации със заинтересованите страни съгласно основание чл.127,
ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на
планове и програми.
Какво е остава да бъде направено, следващите стъпки са одобряване на
предварителния проект на ОУПО от Общински експертен съвет по устройство на
територията или даване на предложения за нанасяне на корекции, коригиране
проекта на ОУПО, в случай че са постъпили коментари и препоръки за корекция от
страна на ОЕСУТ, предаване на окончателен проект на ОУПО на Възложителя,
придружен от доклад за нанесените корекции, предаване на окончателен вариант на
ДЕО на РИОСВ-Пловдив, приемане и одобряване на окончателния проект на

ОУПО от ОЕСУТ и приемане и одобряване на окончателния проект на ОУПО от
Общински съвет на Община Брезово.
Благодаря Ви за вниманието, разчитаме на вашето активно участие, моля
присъстващите да задават въпроси, да дават предложения, мнения и препоръки.
Коментар от представител на Общинска администрация:
-

Относно Регионалните сдружения за управление на отпадъците, сега от декември
2017 г. има промяна и Община Брезово вече не членува в РСУО-Карлово. Има и
промяна за РС-с. Шишманци. Ще ви го изпратим в писмен вид като информация за
да се коригира в проекта.

Урб. Михаела Ангелова
-

Да, най-добре ще е да получим официална информация в писмен вид.

Въпрос:
-

Необходимо ли е да се изменя общият устройствен план в случай на промяна в
административно-районното деление?

Урб. Симеон Луков
-

Да, необходимо е. Такъв е случаят с Община Велинград, когато Сърница се отдели
като отделна община.

Въпрос:
-

Инересувам се тези резервни територии, които се предвиждат те включват ли се в
урбанизираните територии, могат ли да влязат в регулация?

Урб. Симеон Луков
-

Да могат, но първо трябва да се извърши процедурата по промяна на
предназначението по съответния ред.

урб. Михаела Ангелова:
-

Някакви други въпроси и препоръки? … Ако нямате въпроси и коментари може да
приключваме. Благодарим Ви за присъствието и участието. Продължавайте да
следите за актуална информация по проекта, каквато ще бъде качвана и на
официалната страница на Община Брезово.

Закриване на общественото обсъждане:
Приложения:
-

Съобщения за публикуване на обявата за общественото обсъждане в един местени
един държавен ежедневник

-

Съобщения за проведеждане консултации, публикувани на сайта на Община
Брезово

-

Презентация от екипа, изготвящ плана и екологичната оценка към него

