
ОБЩИНА ПОРДИМ ,    ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
5898 гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1, тел.: 06513 22-17,  факс 06513  22-16,

e-mail: obshtina_pordim@abv.bg; www.pordim.bg

Съобщение за провеждане на консултации по

Доклада за екологична оценка на общия устройствен план

на Община Пордим

Община Пордим обявява на заинтересованите лица и общественост, че е

стартирала процедура за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ,бр.

57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)

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

оправомощено по закона трето лице):

ОБЩИНА ПОРДИМ, със седалище и адрес на управление град Пордим, улица

„Иван Божинов" №1, ЕИК: 000413999, представляванa от Детелин Радославов Василев, в

качеството му на Кмет на Oбщина Пордим

Пълен пощенски адрес: п. к. 5898, град Пордим, улица „Иван Божинов" №1

Телефон: 06513/22 17; факс: 06513/22 16

E-mail: obshtina_pordim@abv.bg; obshtina@pordim.bg

Лице за контакти: инж. Райна Дончева – Директор Дирекция „Устройство на

територията, общинска собственост, проекти и програми” при Община Пордим

2. Обща информация за предложения план/програма.

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или
административен акт;

Общият устройствен план е целеви инструмент за създаване на пространствена

планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на Община Пордим, в

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със

специфичните за нея - природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Държавната политика за регионално развитие е насочена към създаване на

условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините (чл.2

от ЗРР).
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ОУП е разработен при съблюдаване на изискванията на Наредба № 24 от

29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на

селските райони за периода 2007 - 2013 г., във връзка с Договор за отпускане на финансова

помощ №15/322/01105/21.12.2013г, сключен между Държавен фонд “Земеделие“ и

Община Пордим

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

ОУП на Община Пордим се разработва в срок от 30.07.2014 г. до 15.07.2015г.,

като дейност от договор за изработване на Интегриран план за обновяване на населените

места между Община Пордим и Обединение „Гаматри консулт“

Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на

териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните

землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата

структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението

на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-

историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени

планове.

ОУП определя териториалния обхват за пространствено развитие на общината

до 2030 г. и демографското й развитие.

в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-

малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Територията на община Пордим в пълнотата на нейните устройствени граници.

г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

ОУП на Община Пордим се разработва в рамките на границите на Община

Пордим, но не засяга елементи на Националната екологична мрежа. В Община Пордим се

намират следните защитени територии и защитени зони:

Защитена зона „Обнова”, код по Натура BG0002096

Типът на Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена

зона по Директива за местообитанията. Зоната представлява комплекс от разливи, влажни

и засолени ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменисти степи и остатъци от

смесени дъбови гори от цер(Quercus cerris) и летен дъб (Quercus robur), разположени

предимно по левия географски бряг на река Осъм в Средната Дунавска равнина, северно

от главен път Плевен-Русе. Територията й обхваща земите между селата Тотлебен,

Обнова, Българене, Малчика, Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На север граничи с пътя



Славяново-Бацова махала.

Защитена зона „Обнова - Караман дол”, код по Натура BG0000239

Типът на Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива

защитена зона по Директива за птиците.

Защитени местности:

Защитена местност “Пожара”, с.Борислав

Местността е с площ 0,3 хектара в землището на с. Борислав. Обявена е като

историческо място със Заповед № 22 от 8.01.1981 г. на председателя на Комитета за

опазване на природната среда при Министерския съвет. Основната задача е опазване на

уязвимите растителни съобщества – дъбови гори.

Защитена местност “Вълчитрънска гора”, с.Вълчитрън

Местността е с площ 25ха в землището на с.Вълчитрън Опазване на уязвими

растителни съобщества – дъбови гори

д) основни цели на плана – Главната цел на екологичната оценка на ОУП

Пордим е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и

да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната

среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната

среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за

разработването на окончателния проект.

Основната цел на ОУП на общината е да създаде пространствена планова

основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с

приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община

Пордим природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Специфични цели:

- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната

урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и

стабилността на природната й среда;

- Създаване на необходимите устройствени условия за реализаране на

стратегическите документи по ЗРР;

- Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и

техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани

територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти;

- Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ

съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на



природното и културно-историческо наследство на общината.

е) финансиране на Плана - Средствата за изготвянето на ОУП на Община

Пордим се осигуряват с финансовата подкрепа по Мярка 322 „Обновяване и развитие на

населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,

съфинансирана от Европейски съюз.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие,

нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга

процедурна форма за участие на обществеността;

- Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада

за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за

извършване на екологична оценка на планове и програми.

- Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по

отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за

екологична оценка;

- Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл.

127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) по изготвения доклад за

екологичната оценка към проекта на ОУП;

- Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Информация за органа, определен за приемане/одобряване/утвърждаване

на план/програмата и орган за прилагане на плана/програмата

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият

устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – гр. Пордим. Приложението

му е приоритет на Възложителя – Община Пордим.

4. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за

екологична оценка към Общ устройствен план на община Пордим

Предварителен проект на ОУП на община Пордим, Екологичната оценка с

приложенията към нея са на разположение на интересуващите се :

- В сградата на общинската администрация Пордим всеки работен ден от 9,00

до 12,00 часа и от 13,00 до 16,00 часа в периода от 20.02.2017 г. до 29.03.2017 г.

- На интернет страницата на Възложителя – www.pordim.bg в периода от

20.02.2017 г. до 29.03.2017 г.
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- На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната

среда орган – РИОСВ Плевен – www.riew-pleven.eu

5. Срок за изразяване на становище по доклада за ЕО и ОУПОП

30 (тридесет) дни от датата на публикуване на съобщението, считано от

20.02.2017 г.

6. Начин на изразяване на становищата

Писмени становища се приемат до 29.03.2017 г. по пощата или на място в

сградата на  Общинската администрация, п.к. 5898, град Пордим, ул. „Иван Божинов" №1

и на Е-mail адреса на общината obshtina_pordim@abv.bg; obshtina@pordim.bg, както и в

РИОСВ Плевен – п.к. 5800 град Плевен, ул. "Александър Стамболийски” №1А, Е-mail:

office@riew-pleven.org

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по

ОУПО Пордим и ДЕО е по време на срещата за провеждане на обществено обсъждане на

ОУПО Пордим, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него, която ще се

проведе на 29.03.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Дневен център за възрастни хора: на

адрес, гр. Пордим, п.к.5898, обл. Плевен, ул. "Родопи" №2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
Кмет на Община Пордим
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