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Въведение

Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1,т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Писмо №4073 от 04.12.2015г. наРИОСВ-Плевен относно Обхват на екологична оценка.Предмет на оценка е Общ устройствен план на община Пордим. ЕО е разработена отколектив от независими експерти в състав:- инж.Евгения Андреевска-ръководител екип, атмосферен въздух, води,- Екатерина Коджебашева – методически подход и КИН;- ландшафтен арх. Юлиан Андреев – ландшафт, почви- Диана Иванова– почви, ландшафт;- Радостина Христова – отпадъци, опасни химични вещества, шум, вибрации;- Светлана Василева – повърхностни и подземни води, подземни недра;- Диана Илиева – здравен риск
Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят:1. общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните иструктурните части - местоположението и границите на териториите за населени места иселищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите заприродозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територииза възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесенопредназначение;2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правилаи нормативи;3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура натериторията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и синфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът натяхното устройство;5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия инеобходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия иестетическо оформяне.



5 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите наЕкологичната оценка (ЕО) са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особеноекологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната навлияние;
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия заоколна среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията вперспектива;
 да анализира силните  и слаби страни на определени функции и тенденции наразвитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможнонай-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията наплана.За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колективна ЕО анализира и оценява ОУП на община Пордим на база методически подход, споредкойто ОУП представлява:
 по характер – проектен устройствен документ;
 по статус – документ, регламентиращ, устройствените действия вадминистративните граници на общината;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие напланираната територия в перспектива;
 по период на прилагане – далекоперспективен.При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени вРъководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT анализи,интервюта, обсъждания, консултации и др.), както и указанията и методиките наДиректива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върхуоколната средаИзточници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местнистратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистическиданни.

Възложител: Община Пордим
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Адрес: гр.Пордим 5898,ул.Иван Божинов №1Тел/Факс: 065132217/06513226Е-mail& obstina@pordim.bg
Обща информация за планаа) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административенакт;ОУП се изготвя на основание & 123,чл.124,бл.127 от Закон за устройство натериторията.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана;ОУП определя териториалния обхват за пространственото развитие на общинатадо 2030 г. и демографското й развитие.в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните област и общини;ОУП обхваща територията на цялата Община Пордим в рамките на нейнитеустройствени граници
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - описание;ОУП обхваща територията на Община Пордим ,но не засяга елементите на НЕМпопадащи в нея:

- Защитена зона“Обнова“
- Защитена зона „Обнова – Караман дол“
- Защитена местност „Пожара“
- Защитена местност „Вълчитрънска гора“

д) финансиране на плана (държавния и общинския бюджет, международнипрограми, финансови институции);Изготвянето на ОУП е финансирано с финансовата подкрепа по мярка322“Обновяване и развитие на населените места“по Програма за  развитие населските райони 2007 -2013“

mailto:obstina@pordim.bg
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е) срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на изискване заобществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
На основание чл.126 ал. 4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината сеизработва в две фази както следва:- Първа фаза - Предварителен проект;- Втора фаза - Окончателен проектСъдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза сеопределя от чл.18 и чл. 19 на Наредба № 01/8 на МРРБ за обема и съдържаниетона устройствените схеми и планове.Нормативно изискване за провеждане на обществено обсъждане – чл.127,ал.1 отЗУТ.

ж) орган, отговорен за прилагането на плана – пълен пощенски адрес, лице завръзка, телефон,  факс, електронен адрес.Община ПордимОбщински съвет – Пордим5898 Пордимобласт Плевенул. Иван Божинов №1тел.: 065132217факс: 065132216e-mail: obshtina@pordim.bg
1. Описание на основните цели на плана, връзки с други планове и  програми
1.1 Основни цели на ОУП - описание на основните цели и задачи на плана.Целите и задачите на ОУПО Пордим се определят от предназначението наустройствените планове да създават планова основа за дългосрочно, устойчивоустройствено развитие на урбанизираните територии и на териториите извънтях, обвързано със стратегически и устройствени документи от национално,регионално и местно ниво.Главна цел на ОУПO е да създаде пространствена планова основа за нейнотодългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетитестратегически документи за регионално развитие и със специфичните за общинаПордим природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията на

mailto:obshtina@pordim.bg
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изведената в Интегрирания план за обновяване на населените места на общинатавизия:
„Община Пордим да се превърне в съвременна община с устойчива и
развиваща се икономика, предлагаща привлекателна среда за живот и
трудова дейност на населението, съхранени местни традиции, историческо
и културно наследство.”

За постигане на целта на разработката, ОУПО Пордим трябва да решиследните основни задачи:
 да създаде нормативна основа на териториалния обхват запространственото развитие на общината до 2030 г. и демографското йразвитие;
 определяне на общата структура на територията;
 регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите попредходната точка, при съблюдаване на режимите, установени съсспециални закони;
 усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура
 обосноваване развитието на комуникационно-транспортнатаинфраструктура на общината;
 обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определянеразположението на мрежите и съоръженията им на територията наобщината, както и връзките им с териториите на съседните общини и синфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално инационално значение
 идентифициране на териториите с вероятно разпространение напредвидими природни бедствия и регламентиране на необходимитепревантивни мерки и начини на устройство и защита
 регулиране на взаимодействието между устройството на територията наобщината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиранена допустимото натоварване на естествените рекреационни и другиресурси, с оглед опазването им.
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 осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите накултурно-историческото наследство и природните забележителности
 извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне напоследователност на реализирането им във времето.

Изведените цел и задачи на ОУПО поставят изисквания за комплексно иинтегрирано развитие на територията на общината и осигуряват мониторингапри реализацията на предвижданията му.
Връзка с други планове и програми - в този раздел на ЕО следва да се направи анализ исе установят връзките на ОУПО  с Национална стратегическа референтна рамка,

Национална стратегия за регионално развитие на Република България,
Национален план за развитие на Република България, Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Концепция за програмиране на
развитието на Р България, приета от Съвета за развитие към МС, 8 юли 2010 г.,
Програма за опазване на околната среда на община Пордим по чл.79 от ЗООС,
Програма за управление на отпадъците на община Пордим, неразделна част от
програмата по чл.79 от ЗООС, Предвижданията на Общински план за развитие на
Община Пордим, 2014-2020г., Предвижданията на Областна стратегия за
развитие на Област Плевен, 2014-2020г., Предвижданията на регионален план за
развитие на Северозападен район, 2014-2020г., Предвижданията на
регионален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на
„ВиК“ ЕООД, гр.Плевен, изготвен на основание чл.198 от Закона за водите.и др.Законът за регионално развитие и Законът за устройство на териториятарегламентират задължителното обвързване на общия устройствен план спредвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие от по-високо йерархично ниво, както и съвместяване на общия устройствен план сдействащите до момента подробни устройствени планове.Предвижданията на общия устройствен план на Община Пордим отговарят навсички стратегически цели определени с Националната концепция запространствено развитие 2013-2025, Националната стратегия за регионалноразвитие 2012-2022 ОУПО е изработен при спазване на полицентричните
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урбанистични модели, приоритетните оси за пространствено развитие,принципите за устойчиво развитие, опазване на околната среда и културнотонаследство.Предвижданията на ОУПО са в съответствие и с целите и задачите на Областнатастратегия за развитие на Област Плевен 2014-2020, а именно:
Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране натрадиционните икономически отрасли и увеличаване на секторнатаконкурентоспособност и заетост“ Постигане на икономически растеж, базиран намодернизирано селско стопанство, развита конкурентоспособна преработващапромишленост, при приложение на ефективни иновативни технологии и научниподходи, съответстващи на природните и социално-икономически условия.
Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитиена човешкия капитал“ Създаване на условия за подобряване на социалния статусза всички жители и социални групи, чрез намаляване на социалните иикономически различия и подобряване на качеството на живот, засилване наконтактите между граждани и институции, с цел да се постигне общоблагополучие и укрепване на човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачественикомунални услуги и подобрени условията на живот в урбанизирана среда“Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност наобластта като интегрална част от дунавското пространство.
Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство забъдещите поколения“ Опазване и подобряване на компонентите на околнатасреда, балансирано използване на културното наследство на територията наобластта – прекратяване на по-нататъшното влошаване и превантивна защита отвсички дейности, които могат да навредят на природните и историческитедадености.
2. Цели на опазването на околната среда от национално и международно значение
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На внимание в този раздел на ЕО се поставят 6-те национални стратегически цели,посочени в Национална стратегия за околна среда /2009-2018г/ и Националният план задействие:
■ намаляване и предотвратяване на последиците от изменение на климата и чистаенергия;
■ осигуряване на количество и с добро качество вода;
■ по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот;
■ насърчаване на устойчиво потребление и производство;
■ ограничаване и спиране загубата на биологично разнообразие;
■ формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната средаи съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качественаинформация и мониторинг за околната среда и изпълнение на ангажиментите наБългария за разрешаване на глобалните екологични проблеми.

3. Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица

Консултациите и общественото обсъждане на предвижданията на по ОУП и ЕО се
провеждат на база изискванията на чл.127, ал.1 във връзка с чл. 121, ал.1 от ЗУТ преди
внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.
Във връзка с изискванията на чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.19а от Наредбата за извършване на
екологична оценка, съгласуването на проекта за ОУПО със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 121, ал. 2.
За разработването на ЕО, от община Пордим ще бъдат са изпратени писма до всички
дружества, ведомства и организации за получаване на становища, относно
предвижданията на плана , а отговорите за взети предвид при изготвянето на ЕО на
ОУП.
Приложение: таблица с опис на проведената кореспонденция и копия на изпратените и
получени писма.

4. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без
прилагането на плана:
Анализът на компонентите на околната среда се извършва в последователност, базиранана чл.4 и чл.5 от ЗООС.
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По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти и фактори енеобходимо да се изведат съответните основни характеристики и се направи обобщениеотносно неговата роля и значение за предвижданията на ОУПО.По компонентният /по факторен/ анализ се извършва в следната последователност:
4.1 Териториален обхват, местоположение, обща характеристика

- Схема „Външни връзки" в М 1:50000;

- Схеми за транспорт, водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване и др. Сродните по
характер графични материали могат да се обединяват в общи схеми или в сборна схема в
мащаб 1: 25000 или 1:50000, позволяващ ясен графичен израз.Община Пордим се намира в Северна България, Дунавската равнина, вадминистративната област Плевен. В областта влизат също – Община Плевен,Община Белене, Община Гулянци, Община Долни Дъбник, Община ДолнаМитрополия, Община Искър, Община Левски, Община Никопол, Община Кнежа,Община Червен бряг. Общата Пордим е с площ 238,13кв.км., което е около 5,5% оттериторията на област Плевен (4 333.5 кв. км.).В административно отношение, общината граничи с Община Плевен и ОбщинаЛевски. На четвърто място е по територия спрямо съседните общини.Административният център на общината е град Пордим. В Общината се включват8 населени места – гр. Пордим, с.Борислав, с.Вълчитрън, с.Згалево, с.Каменец,с.Катерица, с.Одърне и с.Тотлебен.

 гр. Пордим е с площ 47,231 кв. км
 с. Борилсав (старо име с. Смърдехча) е с площ 11,728 кв.км
 с. Вълчитрън е с площ 53,807 кв.км
 с. Згалево е с площ 29,069 кв.км
 с. Каменец е с площ 30,286 кв.км
 с. Катерица е с площ 7,079 кв.км
 с. Одърне е с площ 26,304 кв.км
 с. Тотлебен е с площ 32,628 кв.кмИма шест функциониращи кметства – гр. Пордим и всички села с изключение на с.Катерица и с.Борислав.
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НаселениеКато отправна точка са ползвани данните на НСИ от преброяванията и годишнитедоклади, които дават по-точна представа за броя на лицата, образуващи отпадъцина съответната територия. Данните от ГРАО се използват при оценка надемографски тенденции, идентифициране на места с голям брой приходящи лицана сезонен или ежедневен принцип, разпределение на населението по типселища.
Средно годишно население на община Пордим за периода 2010 - 2014 г. по

данни на НСИ
Година 2010 2011 2012 2013 2014

Община Пордим 7036 6399 6287 6153 6024
В следващата таблица е представена информация за населението на общината понаселени места и възраст към дата 31.11.2011г. по данни от Националниястатистически институт (НСИ).

Население към 01. 02. 2011г. по населени места и възраст
Населено
място

Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 +80

Пордим 6426 518 609 547 566 704 810 1104 1052 516
гр. Пордим 2001 211 212 237 223 268 276 261 218 95
с. Борислав 183 6 11 6 8 17 15 49 47 24
с.
Вълчитрън

1057 47 78 67 75 102 129 101 130 128
с. Згалево 686 56 80 60 56 54 83 130 109 58
с. Каменец 886 45 61 59 80 95 123 173 169 81
с. Катерица 87 3 - 2 1 9 12 19 29 12
с. Одърне 963 92 101 83 48 103 124 164 151 67
с. Тотлебен 563 58 66 33 45 56 48 107 99 51

 Източник: Национален статистически институт (НСИ)

4.2 Климатични фактори и въздух

4.2.1 Климатични фактори
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Климата е умерено континентален и сравнително сух. Зимата е особенно студена.Средните температури през месец януари се движат от -5°С до -1°С, съобразнонадморската височина. Броят на дните със средна температура под нулата сатрите зимни месеца е около 50-60. Средната относителна влажност на въздуха замесец януари е 80%, за месец юли до 50% и за месец октомври до 60%. Снежнатапокривка е устойчива поради ниските температури и обилните снеговалежи.Пролетта е топла, а лятото изключително горещо, поради равниния характер натерена.Стойността на средномесечните и средногодишните температури измерени натериторията на община Пордим са типични за  територии с умерено-континентален климат.
Месец

Средно месечна
температурна
характеристика

Абсолютен
Мax
температурна
характеристика

Абсолютен
Мin
температурна
характеристика1 2 3 4

І -2.2 19.4 -22.5
ІІ 0.6 21.6 -28.3
ІІІ 5.4 34.2 -21.6
ІV 12.5 34.6 -4.7
V 17.4 37.0 0.6
VІ 21.0 38.6 3.4
VІІ 23.4 42.5 8.7
VІІІ 22.9 41.8 8.9
ІХ 18.6 40.8 -0.6
Х 12.4 38.3 -3.4
ХІ 6.4 28.8 -11.1
ХІІ 0.7 22.4 -24.0
Годишна
температура

11.6 42.5 -28.3Средната температура на въздуха през месец януари е от –4°С до –2°С, през месецюли - от 23°С до 24°С. Средногодишната температура на въздуха е 11° - 12°С.- Влажност на въздухаВлажността  на въздуха се явява една от основните характеристики на режима наатмосферното овлажняване и зависи от особеностите на атмосфернатациркулация, особеностите на релефа, състояние на почвата и източниците наизпарение.
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Влажността на въздуха се характеризира с три основни показателя:
- Пъргавина на водната пара /абсолютна влажност/;
- относителна влажност;
- дефицит на влажността.Средната годишна относителна влажност е 73%.Влажността на въздуха за района на гр. Пордим е дадено в следващата таблица:

Месец Средномесечна исредногодишнапъргавина в пари/мб/
Средномесечна исредногодишнаотносителнавлажност-%

Абсолютен minотносителнавлажност-%1 2 3 4І 4,7 85 25ІІ 5,5 82 27ІІІ 6,7 75 15ІV 9,4 66 15V 13,3 68 16VІ 16,4 67 17VІІ 17,5 62 26VІІІ 16,4 60 19ІХ 13,7 65 14Х 10,8 75 18ХІ 8,4 84 24ХІІ 5,9 87 31Годишнатемпература 10,7 73 14
- Приземни термични инверсииТермичните инверсии са метеорологични явления, неблагоприятни заразсейване на замърсителите на атмосферния въздух. Според сезонаприземните инверсии могат да се образуват и при положителни, и приотрицателни температури. За възникване на инверсия спомагат и случаите на“тихо” време или слаб вятър до 1м/сек.За района, максималната честота на приземната термична инверсия, е презесенно–зимния сезон.- Мъгла
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Сравнително малкия брой дни с мъгла са характерни за района на гр.Пордим,обусловени от физикогеографските условия на района, малката надморскависочина 172 м. и липса на голям воден басейн.
месец

Брой на дните с мъгла по месеци,
полугодие и годишно

1 2І 3,6ІІ 2,4ІІІ 3,1ІV 0,4V 0,0VІ 0,1VІІ 0,0VІІІ 0,0ІХ 0,1Х 1,3ХІ 4,1ХІІ 5,3
ІV:ІХ

0,6
лято

Х:ІІІ
18,7
зима

Годишно 19,3- ОблачностОблачността над района се формира през студеното полугодие подвлиянието на атмосферната циркулация над нашата географска ширина.
Месец Средно месечна и годишна облачност
1 2І 7,0ІІ 6,7ІІІ 6,2ІV 5,4V 5,3VІ 4,8VІІ 3,6VІІІ 3,0
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ІХ 3,5Х 4,9ХІ 7,0ХІІ 7,3
Годишна облачност 5,4

4.2.2. ВъздухКачеството на въздуха на територията на Община Пордим се контролира отРИОСВ – гр. Плевен. Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра наоколната среда и водите, Община Пордим е част от Северен/Дунавски РОУКАВ.Общината не спада към зоните, в който са превишени нормите на КАВ. Най-близкия измервателен пункт за КАВ се намира в гр. Плевен и е класифициран съсзаповед на МОСВ като градски фонов и транспортен пункт. Пунктът измерваосновните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух,съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число:фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2),азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (бензол) (C6H6),полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерваоще два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10). За района, в рамките наобласт Плевен, нормите за КАВ за периода 2009-2013 г. са превишени единственона територията на гр. Плевен, по един основен показател за качеството наатмосферния въздух – съдържанието на ФПЧ10.Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез анализ на полученитеот пунктовете за мониторинг данни и сравнение на измерените концентрации законтролираните замърсители с нормите да КАВ, установени с нормативни актове(национални и на ЕС).Към 31.12.2013г. (по данни на РИОСВ –Плевен) нивата на контролиранитеосновни показатели за качеството на атмосферния въздух, са под установенитенорми за опазване на човешкото здраве.Община Пордим не се причислява към зоните, в които са превишени нормите заКАВ. В териториите й няма обекти с издадени разрешителни за търговия с квотиза емисиите на парникови газове. От функциониращата промишленостзамърсяването на въздуха е незначително. Източник на вредни емисии, отделянив атмосферата е Маслената фабрика в гр.Пордим. Друг замърсител наатмосферния въздух в общината е автомобилния транспорт. В приземния слой на
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атмосферата, реално се отделят вредни емисии от транспортните средства.Значително замърсяване от железопътния транспорта не се нaблюдава, тъй катовлаковете, които преминават през територията на общината са предимно селектрически локомотиви. Съществени предпоставки за нивото на замърсяванеот МПС са гъстота на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас,интензивността на трафика, възрастта на автомoбилния парк и т.н. Презтериторията на Общината преминава Републиканската пътна мрежа - І-ви  класРусе-София. Пътната мрежа на общината не е в добро състояние, като основнипътно-транспортни връзки с областния център Плевен, съседните общини инаселени места се осъществяват по третокласни пътища с обща дължина 40 км, ичетвъртокласни пътища с обща дължина 63 км. РИОСВ-Плевен контролира 4 бр.действащи обекти на територията на Община Пордим с източници на емисии ватмосферния въздух, от които:
 3бр. бензиностанции – неорганизирани източници на емисии налетливи органични съединения, подлежащи на контрол за спазванеизискванията на Наредба №16/ 12.08.1999 г.
 1 бр. обекти с горивни и/или технологични източници на емисии,които подлежат на измерване (емисионен мониторинг) не по-малко от1 път за 2 календарни години – предприятие за производство насмески за животновъдството в гр. Пордим, стопанисвано от „НОРЕКС-АГРО 2” ООД.За контролираните обекти на територията на община Пордим за периода 2009 –2013г. не са констатирани нарушения на изискванията на екологичнотозаконодателство по компонент „въздух“.В Община Пордим няма големи горивни инсталации по смисъла на Директива2001/80/ЕС и Наредба №10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии

(концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах,
изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации. В населенитеместа преобладават еднофамилни жилищни сгради, които не оказват същественозначение върху чистотата на атмосферния въздух, с изключение на зимнитемесеци, когато основната форма на битово отопление е твърдо гориво.
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4.3 Повърхностни води

Водите на община Пордим се управляват от Басейнова дирекция за управление наводите - Дунавски район. През територията и се намира водосбора на р. Осъм.Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е приетЧерни Осъм. Той събира водите си от връх Левски и м. Венците. Поради малкиянаклон на терена в средното и долно течение р. Осъм силно лъкатуши, правиголеми завои и осморки, откъдето е получила и своето име. Тя е с дължина 314 кми водосборната област с площ 2824 км2. Гъстотата на речната мрежа е малка – 0,4км/км2. През пролетното пълноводие оттока на река Осъм е 50% от годишния.Оттокът се влияе от валежите, а те са неравномерно разпределени в течение нагодината. Те имат своя максимум през м. юни и минимум през февруари. Попоречието на р. Осъм се намират 18 водни тела, определени в категория реки.Подземното подхранване на р.Осъм е 20-25% от общия обем на оттока,дъждовното подхранване е около 45%, а снежното 15-20%. За районасредногодишната сума на валежите е 578л/м². Снежната покривка се образувапрез периода м.декември –м.март.На р. Осъм са разположени пет мониторингови пункта: р.Осъм при с.Черковица,преди вливане в река Дунав; р.Осъм след с.Обнова; р.Осъм след гр.Левски, р.Осъмслед гр.Ловеч и р.Осъм след гр.Троян. Пунктове на притоци р.Осъм са: р. Ломя следс.Варана, р. Шаварна, р. Маара, р.Берница, р. Пордимска бара, преди вливане вр.Осъм. През 2014 г. река Осъм показва подобряване на състоянието.По данни от общинския план за развитие на община Пордим в участъка си от с.Обнова до устието си река Осъм е III категория, съгласно категоризацията нареките в Република България. Река Пордимска бара до с. Обнова е категоризиранакато I-ва категория, а след с. Обнова до вливането й до р. Осъм е II-ра категорияводоприемник.Качеството на водите на р.Осъм и притоци се наблюдава чрез пунктове, които внационалната програма за мониторинг за 2013 г. са 12 бр., спрямо 10 бр. за 2012г.През 2013г. са обособени нови пунктове за мониторинг за качеството на водитепо поречието на река Осъм и това са: р. Маарата - при с.Крушуна, р. Пордимскабара и река Берница - преди вливане в Осъм. Съгласно данни от доклади засъстоянието на околната среда на РИОСВ – Плевен състоянието на р. Пордимскабара е лошо, поради факта, че реката е доста замърсена и натоварена с отпадъци.
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В река Осъм отпадъчните и дъждовни води от населените места на ОбщинаПордим се заустват непряко, чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. РекаКаварна извира на 290 м н.в. в източната част на Плевенски височини, на 1,5 кмюжно от село Пелишат. Площта на водосборният басейн на Шаварна е 140 км2,което представлява 5,0% от водосборния басейн на река Осъм. Основниятпроблем произлиза от директното заустване на отпадъчни води, строителни ибитови отпадъци в коритата им. От производствените дейности на териториятана Община Пордим, не се формират отпадъчни води.
Съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите, в Община Пордим попадат
следните водни тела от поречието Осъм (латинското съкращение в кода на
телата за поречието - OS):

№
Код на

водното тяло

Име на
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о тяло

Катег
о

рия на
водно

то
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Име на
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язовир

а
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Дълж
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(km)/
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(km2)
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ие/
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Специфична
екологична

цел за
водното тяло

1 BG1OS700R002 БерницаOSRWB02 река Берница
р.Берница отизвордояз.Александрово

13,420 не умерено добро

Предотвратяваневлошаванетонаекологичнотосъстояние ипостигане надобро,запазване иподобряванена добротохимичносъстояние до2015г.

2 BG1OS700R004 БерницаOSRWB04 река Берница
р.Берница отяз.Александроводовливанев р.Осъм

4,250 не умерено добро

Предотвратяваневлошаванетонаекологичнотосъстояние ипостигане надобро,запазване иподобряванена добротохимично
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3 BG1OS600R005 Бара река Бара
р.Пелишатскабара отизвордояз.Каменец

23,070 не добро добро
Запазване иподобряванена добротоекологично идобротохимичносъстояние до2015г.

4 BG1OS700R011 ОсъмRWB11 река Осъм
р.Осъмотгр.Левски дос.Дойренци

47,550 да добър добро
Запазване надобрияекологиченпотенциал до2015г.Запазване иподобряванена добротохимичносъстояние до2015г.

5 BG1OS300R012 Пордимскабара река Пордимска бара р.Пордимскабара 17,130 не добро добро
Запазване иподобряванена добротоекологично идобротохимичносъстояние до2015г.

6 BG1OS300R013 Тръстенишкабара река Тръстенишкабара р.Тръстенишкабара 7,070 не добро добро
Запазване иподобряванена добротоекологично идобротохимичносъстояние до2015г.

7 BG1OS200R014 Мечка река Мечка р.Мечка 19,340 Не добро добро Запазване иподобряванена доброто
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Описан
ие

Дълж
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(km)/
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/ИВТ*
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състоян
ие/

потенц
иал

Химичн
о

състоян
ие

Специфична
екологична

цел за
водното тялоекологично идобротохимичносъстояние до2015г.

8 BG1OS130R015 Осъм река Осъм р.Осъмотгр.Левски доустие 65,910 да умерен добро

Предотвратяваневлошаванетонаекологичнияпотенциал ипостигане надобър,запазване иподобряванена добротохимичносъстояние до2015г.

9 BG1OS600L006 яз.Каменец река
яз.Каменец р.Пелишатскабара

с.Каменец, общ.Пордим,обл.Плевен 1,800 да лош добро

предотвратяваневлошаванетонаекологичнияпотенциал ипостигане надобър до2027г.Запазване иподобряванена добротохимичносъстояние до2015г.
*СМВТ - Силномодифицирано водно тяло; ИВТ – Изкуствено водно тяло

Източник:   Басейнова дирекция „Дунавски район”2015

Съгласно данните от програмата за опазване на околната среда на общинаПордим 2010-2013г. на територията на Общината се намира язовир “Каменец”,
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които е с  национално значение, както и още 29 язовира и водоема с местнозначение, предназначени за напояване и риболов и някой от тях сапредставени вследващата таблица по данни от програмата за опазване на околната среда наобщина Пордим 2010-2013г.:
Язовири общинска собственост на територията на община Пордим (поинформация от програмата за опазване на околната среда 2010-2013г.)№поред

Наименованиена язовир Землище Предназна-чение Макси-мумводенобем
Височинаязовирнастена Дължинанакороната Основенизпуска-тел Залятаплощ/дка/1. "Садина 1" гр.Пордим Напояване 450м³по10³ 14м 250м 0.250 208,1932. "Садина 2" гр.Пордим Рибовъдство 15 м³по10³ 2 м 50 м 0.250 25.8473. "Садина 3" гр.Пордим Рибовъдство 15 м³по10³ 2 м 50 м 0.250 28.8324. "Петроваводеница гр.Пордим Рибовъдство 15 м³по10³ 2 м 50 м 0.250 20.8815. "Селището" гр.Пордим Рибовъдство 30 м³по10³ 7м 101 м 0.250 40,1016. "Альовец " гр.Пордим Рибовъдство 38.1217. " Дрен " гр.Пордим Напояване 850м³по10³ 11м 320 м 0.350 181.2968. "Шаварна " с.Одърне Напояване 2650м³по10³ 13 м 660 м 2х0.500 519.9799. "Бяла Вода" с.Згалево Напояване 150м³по10³ 8 м 296 м 0.300 10.00010. "Шаварна 1" с. Каменец Рибовъдство 25 м³по10³ 4 м 100 м 0.300 26.32411. "Шаварна 2 " с Каменец Рибовъдство 25 м³по10³ 4 м 100 м 0.300 40.11712. "Шаварна 3" с.Каменец Рибовъдство 25 м³по10³ 4 м 100 м 0.300 22.40713. "Камъка " Вълчитрън Рибовъдство 230м³по10³ 10м 210 м 0.400 29.72914. "Шосейнаварианта" Вълчитрън Рибовъдство 532м³по10³ 9.45м 600 м 0.400 101.781
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15. "Долник " Вълчитрън Рибовъдство 100м³по10³ 7 м 175 м 0.250 89.20116. "Над селото " с.Борислав Рибовъдство 87 м³по10³ 8 м 110 м 0.250 41.65017. "Под селото" с.Борислав18. "Под селото" с. Тотлебен Напояване 912м³по10³ 12м 280 м 0.400 234.04419. "Под селото" с.Тотлебен Рибовъдство 18.45920. "Над селото " с. Катерица Рибовъдство 650м³по10³ 9 м 200 м 0.250 86.25321. "Под селото" с. Катерица 30.165
През последните години в територията на община Пордим се наблюдаваежегодно намаляване на годните  хидромелиоративни площи, поради липса насредства за поддържане на хидромелиоративните съоръжения.Към язовир “Дрен“ е изградена гравитачна система за поливане на 1945 дка.Разпределителната мрежа е от открити канали през 120м. Каналите  саизоставени, обрасли    с  дървета  и  храсти, няма  и следа  от  облицовките  сбетонови  плочи  и трудно биха могли  да бъдат  възстановени.На територията на с. Вълчитрън съществуват три микроязовира общинскасобственост, два от които са в добро  състояние. На територията на землището вс. Каменец се намират  три микроязовира в добро състояние, които са  захранвалинапояването на 160 дка – гравитачно и  650 дка помпено.В землището на с. Одърне съществуват два язовира  общинска собственост.Язовира в местността “Каменско шосе“ е бракуван и не  е възможно  да  бъдевъзстановен.Другия язовир  в местността е “Горна Шаварна“ и е в добро състояние, има добърводосбор, който е недостатъчен за осигуряване на необходимата вода заполиване на  обхванатите със съоръжения площи. За снабдяване  с  необходиматавода е била изградена  деривация  от язовирите на  землище с.Вълчитрън.Деривацията е прекъсната при шосе  Пордим – Одърне. В с.Згалево  съществуваедин  язовир, общинска собственост, който според комисията, определящасъстоянието  на  язовирите е в  “неизправно, частично работещо състояние“.Бракувана е  цялата напоителна система.
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В село Тотлебен съществуващите два язовира, общинска собственост са в добросъстояние, но напоителните  канали са напълно унищожени.По отношение на качеството на питейните води, основен фактор, оказващвлияние върху е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние се изразяванай-вече от материала, от който са изработени тръбите и от тяхната амортизация,което създава предпоставки за постъпване на замърсители от обкръжаващатасреда, при намалено налягане и спиране на водата.По отношение на питейните води мониторингът на качеството на питейнатавода е функция на МЗ, чрез РИОКОЗ, които вземат проби, правят анализи иопределят какви действия трябва да се предприемат. Съгласно данните отпрограмата за опазване на околната среда 2010-2013г. в общината не сапостъпвали доклади за проби, които не отговарят на изискванията за качествотона питейната вода.В хидроложко отношение територията на община Пордим е слабо водообилна.Подземните води са акумулирани в лещи и прослойки от неогенски пясъци и са надълбочина повече от 20м. На територията на Басейнова дирекция за управлениена водите Дунавски район за състоянието на подземните води  се следят следнитепоказатели:1.Физико-химични показателиІ–ва група – основни физико-химични показатели - разтворен кислород, активнареакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата,перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий икалий, сулфати , хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък.ІІ –ра група – допълнителни физико-химични показатели- нитрити,фосфати, общожелязо,манган.2.Специфични замърсителиІ–ва група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел,общ хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност.ІІ–ра група – органични вещества - трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин,диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор,
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хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ , НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин,флутриафлор, триадименол,  манкоцеб, алахлор, циперметрин.
Съгласно данни на РИОСВ-Плевен  подземното водно тяло намиращо се вграниците на Община Пордим, което се наблюдава от тях, е от първи слой„Неоген-Кватернер”. Подземно водно тяло е с име „Порови води в Кватернера -между реките Вит и Осъм” и код BG1G0000QPL025 и е представено с двамониторингови пункта: МР 127, МР 128.

 МР 127 при с.Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма", община Левски,област Плевен – в пункта се запазват повишените стойностите нанитрати, както и в предходната година.
 МР 128 при с.Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец", общинаПордим, област Плевен – в пункта се наблюдава повишаване нанитратите през 2013г.Съгласно данните от Басейнова дирекция Дунавски район за 2015г. в общинаПордим попадат следните подземни водни тела:Код наподземното воднотяло Име наподземнотоводно тяло Площ наподземнотоводноотяло, km2

Химичносъстояние Количественосъстояние Специфичнаекологичнацел заподземнотоводно тяло1 BG1G0000Qal019 Порови води вКватернера - р.Осъм 365 лошо добро Постигане надобросъстояние наподземнитеводи до 2027г.2 BG1G0000Qpl025 Порови води вКватернера -между рекитеВит и Осъм
997 добро добро Запазване надобротосъстояние наподземнитеводи до 2015г.3 BG1G000N1bp036 Карстови водив Ломско-Плевенската 6573 лошо добро Постигане надобросъстояние на
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депресия подземнитеводи до 2027г.4 BG1G0000K2m047 Карстови водив Ломско-Плевескиябасейн
2067 добро добро Запазване надобротосъстояние наподземнитеводи до 2015г.5 BG1G00000K1040 Карстови водив Ловеч-Търновскиямасив
1380 лошо добро Постигане надобросъстояние наподземнитеводи до 2027г.Източник: Басейнова дирекция Дунавски районПо информация от доклада за  състояние на подземните води на територията наБДУВДР  ПЛЕВЕН през 2011 година в пункта МР 128 при с.Каменец, дренаж"Куртовец" ПС"Каменец", община Пордим се наблюдават високи стойности намагнезий.В община Пордим конкретни проблеми по отношение на замърсяването наподземните води се явяват наднормените концентрации на хрома.

Уязвими и чувствителни зони на територията на Община Пордим съгласно
чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водитеУязвими зони - Община Пордим попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимитезони. В приложения към заповедта са определени водните тела, които сазамърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделскиизточници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвиматазона по надморска височина и карта на зоната.Чувствителни зони - Община Пордим попада в чувствителни зони, съгласноЗаповед № РД 970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони вповърхностните водни обекти в териториалния обхват на БДДР: с начало „р.Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр.Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав натериторията на Р България“. Съгласно заповедта водоприемниците в поречиеОсъм са определени като чувствителни зони.
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4.4 Земи и почвиНа територията на общината преобладават следните почвени видове: карбонатничерноземи, типични черноземи, излужени черноземи, алувиално-ливадни,делувиално-ливадни. В землищата на с.Одърне, с.Борислав, с.Катерица и с.Згалевосе срещат и тъмносиви горски, подсолени черноземи и антропогенни почви.Обработваемите земи са с най-голям дял от общата площ на Община Пордим.Унищожените от селскостопански дейности земи са тези включени в жилищнатаи промишлена територии на гр. Пордим.
Баланс на земите по основни фондове

Землище гр.Пордим Борислав Вълчитрън Згалвео Каменец Катерица Одърне Тотлебен
Площ /дка/ 47231 11728 53807 29069 30286 7079 26304 32628

Ст
оп

ан
ск

и 
ф

он
д 

/д
ка

/

Ниви 36706,22 8337,51 38692,26 20492,21 18967,97 537,16 20177,89 23667,66
Ливади 363,02 219,58 1055,75 0 250,21 19,44 85,55 1108,13
мери и
пасища 2821,12 1423,45 3419,41 3273,60 1997,11 618,80 1949,99 1749,90
трайни
насаждения

231 131 1333 944 364 75 274 179
горски
фонд

1798 375 3324 2559 381 889 2559 678
Общо 41919,356 10486,53 47824,411 27268,81 21960,29 2139,393 25046,43 27382,698

Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 2014г и Община Пордим

Процентно изражение на  баланса на земите

обработваеми
земеделски земи

73,16%

мери и пасища
7,25% гори

5,28%
нестопаснки фонд

14,32%

Източник: Община Пордим

Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/През 2013 г. в РИОСВ – Плевен не е постъпвала информация за замърсяване на
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почвите с продукти за растителна защита (ПРЗ). В протоколите от изпитваниятавследствие на “Годишна програма за мониторинг на почви” е видно, чесъдържанието на органохлорни пестициди е под максимално допустимитеконцентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август за допустимосъдържание на вредни вещества в почвата.На територията на Община Пордим има 4 склада за съхранение на негодни иизлезли от употреба продукти на растителна защита (ПРЗ) в землищата нас.Згалево, с.Вълчидръм, с.Каменец и с.Одърне, които са кооперативна собственост.По информация на РИОСВ-Плевен, складовете са в добро състояние.Съхраняваните в тях количества ПРЗ са в следните количества:
Склад – с.Згалево:

- 4200кг твърди ПРЗ и 1550 течни ПРЗ
Склад – с.Вълчитрън

- 1500кг твърди и 1500кг течни ПРЗ
Склад – с. Каменец

- 5000кг твърди и 200л течни ПРЗ
Склад – с.Одърне

- 5000кг твърди и 1000л течни ПРЗ
Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл.
нефтопродуктиПрез 2013 година РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта съгласноутвърдената “Годишна програма за мониторинг на почви”, касаеща почвенмониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг. Протоколите отизпитванията показват, че съдържанието на устойчивите органични замърсител(полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е подмаксимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.
В Общината Пордим има два пункта от I-во ниво – широкомащабен мониторинг вземлищата на с. Згалево и на с. Каменец, чрез които се наблюдава дали имазамърсяване на почвата на МДК с тежки метали, металоиди и устойчивиорганични замърсители (пестициди). За периода 2007-2013 г. са наблюдавани
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тези пунктове, а именно: през 2008 г. и 2010 г, и двата пункта, през 2011 г. –пункта в с. Каменец, а през 2012 г. – пункта в с. Згалево. След анализ нарезултатите от изпитанието на почвените извадки не са констатиранизамърсявания.Засоляване и вкисляване на почвитеПо почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Засоляване” са определени 3 пункта, от коитосе извършва пробонабиране всяка година на почви и подпочвени води от близкиядренажен канал до пункта. За територията на РИОСВ – Плевен пунктовете са вземлищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован – всичките в община Гулянци.През РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 2 пункта (с. Брест и с. Дъбован) -почвени проби. От резултатите от почвеното изпитване през 2013 г. сепотвърждава, че няма значителна промяна спрямо базовите показатели за 2 - тапункта.По почвен мониторниг ІІ-ро ниво – “Вкисляване” са определени 5 пункта занаблюдение на територията на инспекцията: землищата на с. Ракита, с. Добревци,с.Горни Дъбник, с. Гривица и с. Велчeво.През 2013 г. е взета почвена проба от РЛ - Плевен от пункта в с. Велчево съгласноутвърдената “Годишна програма за мониторинг на почви”. След анализ нарезултатите от изпитването се констатира, че има незначително превишение попоказател pH (KCl) в две от дълбочините спрямо базовите показатели за пункта.
Увредени територии подлежащи на  рекултивацияВ последните години значително е намаляло използването на минерални торовеи препарати за растителна защита, което е повлияло положително заестественото възстановяване на почвите. Липсват ерозионни процеси натериторията на общината. Няма земи, замърсени с тежки метали. Замърсенипочви с битови отпадъци съществуват около населените места и пътнитеартерии.На рекултивация подлежи общинското депо за неопасни отпадъци, намиращо се вгр. Пордим ПИ №500011, местността “Отсреща”. Във всички други населени местаот общината депата са закрити.
4.5 Земни недра и подземни води
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- от съществено значение тук е възможността на земната основа да приеме евентуална бъдеща
намеса, инженерно-геоложките условия, наличие на подземни богатства, наличие на
физикогеоложки процеси и явления, сеизмичност, естествени и експлоатационни ресурси на
подземните води и нивото на залягането им, изградени водовземни съоръжения и др. подобни;

Община Пордим попада в централната част на Дунавската хълмиста равнина. Втектонско отношение Дунавската равнина притежава типично плациднаструктура, която се състои от дълбок палеозойски с херцинска възраст нагънатфундамент и дебелослойна почти хоризонтална мезозойско-терциернанадстройка (т.н. пластова платформа или плоча), която е покрита сплейстоценски льосов и льосовиден воал. Неговата максимална мощност достига50-60 м, на места значително намалява, а другаде тази млада акумулативнапокривка напълно липсва.По конкретно, геоложката основа на Община Пордим е изградена от льос,изветрели глинести пясъчници, мергелни кафяви глини, под които са водоноснипясъцСъгласно данни на Геоложка база в гр. Пордим от извършени проучвателниработи в района, геоложката основа е изградена от льос, изветрели глинестипясъчници, мергелни кафяви глини, под които са водоносни пясъци.
В хидроложко отношение районът в Община Пордим е слабо водообилен.Подземните води са акумулирани в лещи и прослойки от пясъци от неогенскипясъци и са на дълбочина повече от 20м.На територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски районза състоянието на подземните води  се следят следните показатели:
1.Физико-химични показателиІ–ва група – основни физико-химични показатели - разтворен кислород, активнареакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата,перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий икалий, сулфати , хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък.ІІ –ра група – допълнителни физико-химични показатели- нитрити,фосфати, общожелязо,манган.
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2.Специфични замърсителиІ–ва група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел,общ хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност.ІІ–ра група – органични вещества - трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин,диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор,хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ , НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин,флутриафлор, триадименол, манкоцеб, алахлор, циперметрин.
Съгласно данни на РИОСВ-Плевен  подземното водно тяло намиращо се вграниците на Община Пордим, което се наблюдава от тях, е от първи слой„Неоген-Кватернер”. Подземно водно тяло е с име „Порови води в Кватернера -между реките Вит и Осъм” и код BG1G0000QPL025 и е представено с двамониторингови пункта: МР 127, МР 128.

 МР 127 при с.Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма", община Левски,област Плевен – в пункта се запазват повишените стойностите нанитрати, както и в предходната година.
 МР 128 при с.Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец", общинаПордим, обласу Плевен – в пункта се наблюдава повишаване нанитратите през 2013г.

Подземни водоизточници на територията на Община ПордимПордим с. Борислав с. Каменец с. ОдърнеБрой Площв дка Брой Площ вдка Брой Площв дка Брой Площ в дкаПодземниводи 1 7,28 3 27,85 2 61,19 1 1,81
Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим – 2014г

Съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от Закона за водите, в Община Пордим попадат
следните подземни водни тела
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№
Код на

подземното
водно тяло

Име на
подземното
водно тяло

Площ на
подземното

водноо
тяло, km2

Химично
състояние

Количествено
състояние

Специфична
екологична цел за
подземното водно

тяло

1 BG1G0000Qal019 Порови води вКватернера - р.Осъм 365 Лошо добро Постигане на добросъстояние наподземните води до2027г.
2 BG1G0000Qpl025 Порови води вКватернера -между рекитеВит и Осъм 997 Добро добро Запазване надоброто състояниена подземните водидо 2015г.
3 BG1G000N1bp036 Карстови води вЛомско-Плевенскатадепресия 6573 Лошо добро Постигане на добросъстояние наподземните води до2027г.
4 BG1G0000K2m047 Карстови води вЛомско-Плевескиябасейн 2067 Добро добро Запазване надоброто състояниена подземните водидо 2015г.
5 BG1G00000K1040 Карстови води вЛовеч-Търновскиямасив 1380 Лошо добро Постигане на добросъстояние наподземните води до2027г.

Източник:   Басейнова дирекция „Дунавски район”2015

4.6 Ландшафт- тук се извършва характеристика и анализ на принадлежността на територията към
основните типове ландшафт, определяне на структурата и устойчивостта им към антропогенно
натоварване, възможностите за миграция за замърсители, определяне на основните степени на
устойчивост на ландшафта, поемна способност на ландшафтите за различни типове дейности;
представянето на съществуващото състояние завърши с обобщена оценка за състоянието на
компонента ландшафт.Съгласно Европейската конвенция на ландшафта-2005г., “ландшафт e територия,специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат отдействията и взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториалнасистема, съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни компонентии комплекси”. От аспектите на опазване на околната среда, ландшафтътпредставлява система, която съдържа и възпроизвежда ресурси, съхранявагеофонда и представлява източник на естетическо въздействие.
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Съгласно приетите определения в България ландшафтът е териториална система,съставена от взаимнодействащи си природни и антропогенни компоненти икомплекси. Един от - важните ландшафтно образуващи фактори е релефа, койтовлияяе съществено върху влажността на въздуха, върху растителната покривка,водния състав и т.н.Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на тритеосновни компонента на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни иподпочвени води и почви. Анализът на възможните миграции дава основание заследната оценка:
 по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на тозикомпонент определя значително разнообразие в териториалният аспект наразпространението на вредности по въздушен път; състоянието на въздуха е впряка зависимост от работата на производствени, транспортни и други дейности,разположени вкл. и на значително отстояние от обекта на оценка;  атмосферниятвъздух, особено в условията на специфичната климатична картина на общината ереална база за миграция на замърсителите в околната среда и установяването импредимно в  градска тъкан;
 по пътя на повърхностните води – по отношение повърхностните води,миграцията на замърсители се стимулира по индиректен път – от подпочвенитеводи и по директен – чрез вливането на непречистени отпадъчни води в речнитеводи; веригата е сравнително лабилна и в първия случай зависи от състояниетона подземните води, а във втория – от техническата обезпеченост за пречистванена отпадъчните води;
 по пътя на подземните води - по отношение на подпочвените водимиграция на вредни вещества е възможна т.к. подхранването на водоносниякомплекс е резултат от инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностниводи и подземни води;
 чрез почви - пренос на замърсители по пътя на почвите не се очаква, т.к. несе предвиждат дейности, свързани с моделиране на терени, съхраняване  ипренасяне на хумус и земни маси и др.п.Съществуват различни екологични проблеми които могат да окажат влияние поотношение на ландшафта. Те биха могли да бъдат в следствие на строителнитедейности, и при експлоатацията на съществуващите такива в следствие нанарушаването, запрашаването и замърсяването на почвите, растителността иповърхностните води с тежки метали и прах от пътищата, замърсяване на
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почвите и растителността с гориво-смазочни материали от автотранспорта,строителната механизация и т.н.Други съществени екологични проблеми биха могли да се явят замърсяването насъществуващите ландшафти с отпадъци и създаването на нови антропогенни ипромишлени такива, които имат неблагоприятно визуално-естетическовъздействие.От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът наобщината се  характеризира с висока степен на естествена устойчивост.Основните му съставящи елементи се намират в непосредствена връзка поотношение миграцията на замърсители и влошаването на състоянието на който ида е от тях се отразява неблагоприятно върху състоянието на всички останали.Земеделските територии са с най-голяма заемана площ – 20 045,30ха. Горскитетеритории заемат 796,27ха Водните течения и водни площи са 529,52ха. иплощите за транспорт и инфраструктура – 631,56ха. Процентното имсъотношение спрямо цялата територия на Община Пордим е представена сследващата фигура.
Процентно разпределение на видовете територии в Община Пордим

87,3%

4,1%

5,2%

2,2%
0,3%

0,7%
Земеделски територии

Горски територии

Населени места и др. урбанизирани
територии
Водни течения и водни площи

Територии за добив на полезни
изкопаеми
Територии за  транспорт и
инфраструктура

Източник: Баланс на територията на РБ

4.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони
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- представя се диференцирано, в съответствие с констатациите на Писмо
№4073/21.08.2015г. на РИОСВ-Плевен;

Защитени зони и защитени територии на Национална екологична мрежа Натура
2000Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целящада осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове иместообитания за Европа в съответствие с основните международнидоговорености в областта на опазването на околната среда и биологичноторазнообразие.Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с двеосновни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз –Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на диватафлора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива заптиците).В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето назащитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз (заместообитанията и птиците) процеса бе разделен на две:
 Защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР (Натура 2000 в частта и заопазване местообитанията на птиците от директива 79/409/ЕЕС)
 Защитени зони по чл.6 ал. 1, т.1 и 2 от ЗБР (Натура 2000 в частта и заопазване на природните местообитания на видовите от директива 92/43/ЕЕС)
По данни от Информационната система за защитени зони от екологична мрежа„Натура 2000” на територията на Община Пордим попадат следните защитенизони по смисъла на Закона за биологичното разнообраие/ЗБР/

 Защитена зона „Обнова”, код по Натура BG0002096Типът на Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитеназона по Директива за местообитанията. Зоната представлява комплекс отразливи, влажни и засолени ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменистистепи и остатъци от смесени дъбови гори от цер(Quercus cerris) и летен дъб
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(Quercus robur), разположени предимно по левия географски бряг на река Осъм вСредната Дунавска равнина, северно от главен път Плевен-Русе. Територията йобхваща 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 BG0000239Типът на Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокривазащитена зона по Директива за птиците. Зоната вкслючва следните защитенивидове:
 Природни местообитания: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Панонски солени степи исолени блата, Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamionили Hydrocharition, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества отAlysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Панонски льосовистепни тревни съобщества, Понто-сарматски широколистни храстчета,Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior илиFraxinusangustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), Панонски гори сQuercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Балкано-панонскицерово-горунови гори, Мизийски гори от сребролистна липа
 Бозайници: Видра, Европейски вълк, Добруджански (среден) хомяк,Дългокрил прилеп, Степен пор, Дългопръст нощник, Средиземноморскиподковонос, Южен подковонос, Лалугер, Пъстър пор, Червенокоремна бумка,Ивичест смок
 Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка, Ивичест смок, Обикновенаблатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка
 Риби: Распер, Черна (балканска) мряна, Обикновен щипок, Европейскагорчивка
 Безграбначни: Бисерна мида, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буковсечко, Алпийска розаля
 Растения: Четирилистно разковниче
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Проекта на ОУП предвижда дейностти извън границите на защитените зони посмисъла на чл.5 от ЗБР.
Защитени местности по смисъла на закона за защитените територии
/ЗЗТ/

Защитена местност “Пожара”, с.БориславМестността е с площ 0,3 хектара в землището на с. Борислав. Основната задача еопазване на уязвимите растителни съобщества – дъбови гори.Обявена със със Заповед № 22 от 8.01.1981 г. на председателя на Комитета заопазване на природната среда при Министерския съвет, прекатегоризирана съсзаповед № РД -725/10.06.2003г. на МОСВ,ДВ бр.60/2003г.,Заповед №РД -140/09.02.2013г. на МОСВ,ДВбр.33/2013г./за актуализая на площа/
Защитена местност “Вълчитрънска гора”, с.ВълчитрънМестността е с площ 25ха в землището на с.Вълчитрън .Основната цел е опазванена уязвими растителни съобщества – дъбови гори. Обявена със Заповед №23/30.01.1978 на Комитета за опазване на природната среда при Министерскиясъвет,ДВ бр.12/1978г.,прекатегоризирана със заповед № РД -729/20.06.2003г наМОСВ.,ДВ,бр.60/2003г., Заповед № РД -144/19.02.2013г.наМОСВ,ДВбр.33/2013г./за актуализация на площа/.
РастителностОбщина Пордим спада към лесостепния район на Средноевропейскатаботаникогеографска област. Горският фонд в общината е минимален и епредставен предимно от маломерни горички от Келяв габър, Акация Драка,Смрадлика и изкуствено създадени насаждения от Черен бор. Срещат се иединични представители на Летен дъб, Обикновен горун и др. Доминанти саовощните: Орех, Кайсия, Череша, Домашна ябълка, Синя слива и др. Вековнитедървета са общо 14 броя и са разпределени в територията както следва:
 Летен дъб-м. „Брестовенски гори”-с. Борислав
 Орех-м. „Игрището”-с. Борислав
 Дъб-2 бр.в м. „Локвата”-с. Згалево
 Бяла върба- м. „Локвата”-с. Згалево
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 Цер-с.Згалево, ул. „Хр.Ботев”№25
 Дива круша-м. „Дрен”-гр. Пордим
 Дива круша -гр. Пордим, ул. „Централна” №11
 Летен дъб-6 бр. в м. Дръмките, с. ТотлебенПо информация от програмата за опазване на околната среда на община Пордим2010 – 2013г. местообитанията на различни видове растения, определени като„лечебни” съгласно Закон за лечебните растения, обнародван в Д.В. бр. 23.02.2000 година могат да бъдат разделени в 4 групи:1. Обработваеми площи - ниви, лозя, зеленчукови и овощни градини2. Влажни ливади - в поречията и долините3. Водоеми - тук се включват системата от микроязовири /Пордим, Одърне,Тотлебен, Борислав, Катерица, Вълчи трън, язовири /Каменец/ и рибарници/Тотлебен/.4. Сухи /ксеротермни/ ливади. Тук влизат запазени съобщества на Садина,белизма, валезийска власатка и рудерализиранните Крайселски мери, които имакрай всички селища в района.Като цяло общината предлага подходящи местообитания за 1ва- група лечебнирастения спадащи към групите на „плевелите” и “рудералите,” срещащи се и врегулацията на селищата и по-малко за останалите три групи.

Животински святВидовете животни срещани по територията на Община Пордим са:Бозайници Птици Влечуги БезграбначниОбикновена полевкаПолска мишкаЛалугерЗаекКъртицаКатерицаСърнаДива свиняЛисица и др

ЧучулигиКаменарчетаЛястовициСива яребицаПъдпъдъкФазанСойкаКосГургулица

Зелен гущерКримски гущерСмок мишкар и др Зелен скакалецМайски бръмбърГрадински охлювБяла овощнапеперуда и др.
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Обикновен мишеловГугуткаБял щъркелДомашно врабче идр.Наблюдават се известни тенденции на намаление на броя на дива свиня, сърна,див заек, лисица, фазани и яребици.
4.8 Отпадъци и опасни химични вещества
4.8.1 Опасни вещества - описват се употребата и съхранението на опасни вещества в
пределни количества равни или по-големи от количествата в Приложение 3 на ЗООС.По информация от програмата за опазване на околната среда на община Пордим2010 -2013г. опасни отпадъци се явяват препаратите за растителна защита сизтекъл срок на годност, които са натрупани на различни места по териториятана общината в неохраняеми и неподходящи за целта складове. Количестватапестициди са разпиляни, с разкъсани и нечетливи опаковки, повечето от тях са снеиндетифициран характер, които се превръщат в потенциална опасност заздравето на хората и животите. Складове за препарати за растителна защита сизтекъл срок на годност има в селата Згалево,Одърне,Каменец и Вълчитрън.Към момента на оценката, няма предприятия, попадащи в обхвата на Раздел I къмглава седма на Закона за опазване на околната среда.
4.8.2 Отпадъци - предмет на анализ в тази част на ЕО е съществуващото състояние - вид и
количества на генерираните отпадъци-битови, строителни, производствени, опасни, начин на
събиране и третиране в т.ч. и на специфични отпадъчни потоци; третиране, оползотворяване,
обезвреждане (в т.ч. депониране) и др.; място на генериране, класификации.

Съществуваща система за управление на отпадъците в община ПордимВсички населени места от общината се обслужват от съществуваща общинскасистема, за събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци. Въввсички 8 населени места от общината в т. ч. гр. Пордим и селата: Вълчитрън,Каменец, Одърне, Тотлебен, Згалево, Борислав, Катерица е организирано
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сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на територията наобщината от дейност “Чистота” на общинската администрация.Събраните отпадъци се извозват до общинското депо за неопасни отпадъци,намиращо се в гр. Пордим ПИ №500011, местността “Отсреща”. Във всички другинаселени места от общината депата са закрити. Действащото депо се намира внепосредствена близост до земеделски земи. Около депото е изградена предпазназемна дига, която е частично разрушена. Депото е маркирано с табела и еоградено. Депото обхваща площ от 19,887 дка, като заетата е 13,500 дка. Депото нее отредено и не притежава разрешение за извършване на дейности по чл. 12 (1) отЗУО като не отговаря на изискванията на нормативната база. Операторът надепото е община Пордим.На територията на общината не съществуват съоръжения за предварителнотретиране и/или обезвреждане и/или рециклиране на отпадъци.Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващипроизводството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когатонямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество илисъстав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.От общия състав на битовите отпадъци, почти 40 – 50 % представлявабиоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци(кухненски отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на  растителността вличните дворове и бракувана продукция от пазари, тържища и търговскатамрежа за плодове и зеленчуци.Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която ефункция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението,населенoто място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др.Източник на данни за докладваните количества битови отпадъци са отгодишни отчети на общинската администрация на община Пордим за периода2010-2014 г. Количеството генерирани отпадъци за 5 годишен период епредставено в следващата таблица.
Количество генерирани твърди битови отпадъци за периода 2010 – 2014г.

2010 2011 2012 2013 2014
Тона тона тона Тона тона
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1058 1062 1013 999 995

 Източник: Общинска администрация – Пордим

Опасни отпадъциВ общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битоваупотреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове итехните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и технитеопаковки, луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битовоелектронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъциот бита.Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електроннооборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата напринципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшнорециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите,които ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическитеоператори да се сдружават и да реализират принципа «отговорност напроизводителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране иоползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки.Към момента, на национално ниво работят няколко организации заоползотворяване на ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори,излезли от употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиранена отпадъчни масла и нефтопродукти.Община Пордим е сключила договори с организации за оползотворяване намасово разпространени отпадъци -“Екобулбатерии” АД / Разделно събиране нанегодни батерии и акумулатори /и “Екобултех” АД / Разделно събиране наелектрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)/.Няма фирми, лицензирани да събират излезлите от употреба автомобилни гумии отработени моторни масла, както и разкомплектовани излезли от употребамоторни превозни средства (ИУМПС).На територията на общината, съгласно изискванията на Наредба за реда заизвършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, ималицензирани фирми, които извършват търговски дейности с отпадъци от чернии цветни метали. Системата за събиране на отпадъци черни и цветни метали за
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рециклиране е организирана независимо от общинската система за събиране набитови отпадъци на основата на изкупвателни пунктове.
Строителни отпадъциПреди издаването на разрешение за строеж общините изясняват с инвеститоритена строителните обекти количеството и вида на отпадъците, които трябва да седепонират на специализираните депа. Разрешението за депониране настроителни отпадъци и земни маси се контролира или от оператор на депото илиот специализирани служби на общината. Липсата на такъв контрол създаваусловия за насочването на отпадъците на нерегламентирани за целта места.Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите им, а кметът определямаршрутите, по които може да става извозването им.През последните години строителството на територията на общината еограничено. Няма практика за разделяне и сортиране на строителни отпадъци иобикновено, смесени с битовите отпадъци те се депонират на общинското депо.Декларират се само тези отпадъци, за които съответната строителна фирма епоискала от общинските власти да определят мястото и условията за тяхнотодепониране.Отпадъците от строителни и строително – ремонтни дейности не се отделятрегулярно и няма конкретни данни за количествата им през последните години.От 2007 е преустановено депонирането на строителни отпадъци на общинскотодепо в землището на гр. ПордимВ последните години статистиката отчита рязко намаляване на инвестиционнатадейност, на строителния процес, свързано с липсата на кредитиране, общастагнация в световен и европейски план. Едва в последния период на 2013 годинастатистиката на европейския съюз отчита съживяване в икономиката на съюза,което е в различно отношение към различните страни – членки.Всичко това води до  промяна в очакванията за генериране на строителниотпадъци в следните тенденции и аспекти:

o Обща тенденция за намаление на количеството на отпадъците отстроителни дейности.
o Променя се характера на строителните отпадъци – намаляватизкопаните земни маси, които се нуждаят от депониране.
o Би могло да се очаква увеличение на отпадъците от разрушаване насгради и  от  разчистване за ново строителство. В това количество се
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отнасят и сградите с изтекъл или изтичащ срок за годност вконструктивно и експлоатационно отношение
o Би могло да се очаква относително / а не абсолютно/ увеличение наколичеството на строителни отпадъци от ремонти на жилища иофисиТези настъпващи и настъпили промени са и причина за промяна на начина наорганизиране и третиране на строителните отпадъци, като:
o Подобряване на организацията за използване на изкопаните земнимаси за подходящи цели / например конструктивни насипи отподходящи почви/ и целесъобразно приложение
o Проявяване на особени грижи за хумуса като полезна и недостигащапочва за рекултивация и възстановяване на терени
o Създаването на проектна готовност за организиране на депата застроителни отпадъци с оглед на вида отпадъци, които следва да седепонират и третират с оглед изземване на полезните ресурси
o Използване на мобилни или стационарни и полустационарниинсталации за обработване и частично оползотворяване настроителните отпадъци , като:

 Инсталации за надробяване на стоманобетонови отпадъци иизтегляне на армировките от конструкциите
 Инсталация за надробяване на зидарии  и отпадъци

o Създаване на предпоставки за използване на рециклираниматериали от строителните отпадъци чрез разработване на проекти,прилагане на национални стандарти и практики.Предвид задължението на страната за постигане на определено ниво нарециклиране на строителните отпадъци, Закона за управление на отпадъцитепредвижда ред за събиране и рециклиране на строителните отпадъци,генерирани на териториите на общините, които задължително се предвижда дасе прилага, считано от 13.07.2014 година. Рециклирането на строителнитеотпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителствотопървични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление наприродните ресурси.
Производствени отпадъци
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Данните за производствени отпадъци, докладвани от фирмите, които гиобразуват са непълни. Основна причина за липсваща или неточна информация ефактът, че много предприятия не отчитат образуваните от тях производствениотпадъци в съответствие с нормативните изисквания. От 2007 г. не се депониратпроизводствени отпадъци на съществуващото общинско депо за отпадъци вземлището на гр. Пордим, местността Отсреща.Трябва да се отчете и факта, че не всички фирми, генериращи производствени иопасни отпадъци представят в общинската администрация съответните годишниотчети съгласно действащото законодателство.
Сметосъбиране и сметоизвозванеДейността по събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от дейност“Чистота” към общинската структура в регулационните граници на всичкинаселени места в общината. За 2014 година честотата на сметосъбиране исметоизвозване е не по-малко от един път на две седмици. Сметопочистването сеосъществява с техника собственост на общината като в т.ч. се включват 7 броятрактора за цялата община и 2 сметосъбиращи автомобила Мерцедес, моделАТЕГО 1218 и Исузо НПР 66. По – подробна информация за сметосъбиращата исметопочистващата техника е представена в следващата таблица.
Проект за изграждане на Регионален Център за управление на отпадъците
в регион ПлевенПроектът за изграждането на Регионално депо Плевен включва следните шестобщини: Искър, Пордим, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия и Плевен.Предвидената за изграждане на регионалното депо площадка е разположенамежду селата Буковлък и Опанец, в негативна релефна форма, формирана следизчерпване на запасите на кариера за огнеопорна глина (депото е внепосредствена близост до старото депо на община Плевен). Начинът на трайноползване на земите, изоставена кариера за огнеопорни глини. Общата площ накариерата е 400 дка (около 130 дка се използват от общинското депо).Площадката отстои на 6 км. от град  Плевен и на 8 км. от град Долна Митрополия.Обособени са два имота, единия в землището на с. Опанец с № 000259 и площ102,209 дка и втори в землището на с. Буковлък с № 000507 и площ 99,209 дка. Идвата имота са с начин на трайно ползване – сметище.Предвижда се общата площ да бъде на Регионален център на отпадъци, включващ
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ноео регионално депо, съоръжение за компостиране и център за предаване наотпадъци – Регион Плевен да бъде 201,418 дка
Събиране

 Система за събиране на отпадъци с един контейнер за смесени битовиотпадъци
 Разделно събиране на зелени отпадъци
 Разделяне при източника на рециклируеми отпадъци от опаковки, чрезизползване схемите за разделно събиране на организациите пооползотворяване.

Третиране на смесените битови отпадъци - Първи етап на проекта
 Инсталация за сепариране на рециклируемите фракции и биоразградимитеотпадъци от контейнера за смесени битови отпадъци и отделяне наостатъчна фракция, предназначена за депониране;

Компостиране на биоразградими отпадъци и зелени отпадъци - Първи етап напроекта
 Третиране на биоразградими отпадъци чрез компостиране с откритикупове и естествена вентилация. Предвиден е отделен модул закомпостиране на зелени отпадъци

Център за приемане на опасни и други отпадъци - Първи етап на проекта
 За разделно събрани фракции рециклируеми отпадъци и за опасниотпадъци. Центъра за предаване на отпадъци има за цел да обслужиграждани и фирми за предаване на отпадъци, които след обработка ипакетиране ще се извозват за последващо обезвреждане и оползотворяванеот специализирани фирми.

Депо за битови отпадъци

 Първа клетка (битови отпадъци) - Първи етап на проекта
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 Втора клетка (битови отпадъци) – Трети етап на проекта
Клетка за строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за
периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

 Строителните отпадъци, до изграждане на клетката за строителниотпадъци, ще се съхраняват на съществуващото депо в гр. Плевен. Достартиране рекултивация на съществуващото общинско депо,строителните отпадъци ще се депонират съвместно с битовите отпадъци. Впериода до изграждане на клетката за строителни отпадъци, ще сесъхраняват на определена за целта площадка в границите насъществуващото общинско депо в гр. Плевен. След изграждане наинсталацията за сортиране и оползотворяване и клетката за строителниотпадъци, всички натрупани количества за периода 2015-2017 г. ще бъдаттретирани в тях.
Център за рециклиране на строителни отпадъци - Втори етап от разширение
на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза

 Инсталация за сортиране и оползотворяване на строителните отпадъци(СО). Ще бъде използвана полуподвижна инсталация, която ще се състои отдва вида оборудване: трошащ и пресяващ елемент.
За рециклируемите отпадъци и опасните отпадъци е предвиден център затяхното приемане, който център има за цел да обслужи граждани и фирми запредаването на отпадъци. Предвижда се и изграждането на локалнапречиствателна станция за отпадни води в съседство с резервоара за инфилтратна клетка за твърди битови отпадъци.По отношение на дейностите по управление на биогаза ще бъдат изградени 5 бр.газови кладенци в горната част на депото. На всеки газов кладенец ще бъдемонтирана газова горелка с кран за изгаряне на газа в началния етап, когатоколичеството му се очаква да бъде много малко. След закриването на първаклетка на депото газовите кладенци ще бъдат свързани с отвеждащ газовколектор насочващ уловения газ до инсталация за изгаряне на биогаза на факел.В Първи етап от реализацията на инвестиционното предложение за „Изграждане
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на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” за периодаот 2013 г. до 2015 г. се предвиждат следните компоненти:
 Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане наглинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, кактои полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар заинфилтрат).
 Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО;пристройка с ГРТ, КСК и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда);
 Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене,навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води);
 Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване наопасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение наотпадъци);
 Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционентрап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения,гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери,каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж,помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес закомпактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво;
 Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадковаканализационна инсталации, водопровод с техническа вода запожарогасене, напорна канализация за инфилтрат;
 Вътрешни експлоатационни пътища;
 Зелени площи;
 Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК,електроснабдяване.

Във втори етап от  2016- 2020 , разширение на регионалната система
предвижда изграждане на:

 ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото иотпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на подана сепариращата инсталация;
 Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителниотпадъци,

Трети етап от 2028 г.
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Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPEфолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръбиØ315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат).
 Четвърти етап – 2029 г.Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой,запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталацияи факел за изгаряне на биогаз.
 Пети етап – 2043 г.Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газовдренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане нагазоотвеждаща инсталация и свързването  със съществуващ факел за изгаряне набиогаз.

4.9 Вредни физични фактори- анализира се съществуващото състояние по отношение на източниците на шум, вибрации, ел-
магнитни полета и фонова и антропогенна радиация, топлинно замърсяване; местоположение,
характер и степен на въздействие на различните източници; гранични стойности на шумови нива
за различни територии; оценка за доминиращите за общината и населените места видове вредни
физични фактори.На територията на Община Пордим не се извършва мониторинг на акустичнотосъстояние. Шумовата характеристика на общината се определя от транспортеншум и производствен шум. Най-значителен източник на транспортен шум еавтомобилния транспорт. Интензивността на движението в общината не еголяма, най-засегнати от негативното шумово влияние са гр.Пордим и с.Згалево.Други източници на транспортен шум са преминаващата през територията наобщината ЖП-лини. Авиационния шум от Авиобаза-с.Каменец вече не е шумовфактор поради факта че авиобазата не се използва по предназначение, а е обявеназа резервна ремонтна база на Военното училище в Долна Митрополия. ЖПлинията преминава през промишления квартал на гр.Пордим и през землищатана селата Згалево, Одърне и Каменец, имайки предвид това, както и намалениятрафик на жп-композиции през последните години, може да обобщим, че шумътот жп-транспорт не създава екологични и здравни проблеми на жителите, дори и
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на тези от най-близките сгради.Шумът от производствените дейности в промишлената зона на гр.Пордим, несъздава екологични и здравни проблеми за населението дори и за тези от най-близките жилища. Такива шумови замърсители са: Маслената фабрика, завода 28за фуражи, гарата. В самите населени места има малък брой локални източницина шум, които оказват несъществено акустично въздействие върху околнатасреда. По данни на РИОСВ-Плевен от 2009г не е извършван контроленмониторинг на нивата на шум в околната среда на промишлените обекти вОбщина Пордим.На територията на Община Пордим няма големи тържища и търговски обекти,които да създават сериозни акустични проблеми. Издадено е комплексноразрешително за инсталация за производство на биодизел в гр.Пордим,стопанисвана от „Стар 7” ЕООД. В момента инсталацията не се експлоатира.Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници нарадиационно замърсяване не са установени.
4.10 Недвижимо културно наследство

- анализира се наличието на регистрираните обекти на културата /археологически,исторически, архитектурни/ и тяхното отношение към устройството на територията отпозициите на опазването на околната среда;Културата е важна част от запазването и развиването на населените места вобщина Пордим. Общината има добри културни традиции в резултат на което саналице исторически паметници, и се провеждат редица културни прояви с местнои национално значение. На територията на общината има неразработениисторически забележителности в селата Згалево, Каменец, Борислав и Одърне и вгр.Пордим. В гр. Пордим съществуват два музея, свързани с Руско-турскатаосвободителна война. И двата музея представляват оригиналните сгради, къдетоса били щабовете на Руската и Румънската войска по време на обсадата на Плевен.До руския щаб е била и полевата болница на д-р Пирогов, на който сега е кръстенИнститута по Спешна помощ – София.Съгласно данни от стратегията заразвитието на туризма в Община Пордим 2014-2020г. в общината функциониратнякой от следните туристически обекти:
Къща музей "Великий княз Николай Николаевич - Музейна експозицияпосветена на Руската армия, която по времето на Руско-турската война 1877-1878
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е позиционирала тук Главната си квартира. За различни периоди тогава в градаса пребивавали руският император Александър II, главнокoмандващиятДунавската руска армия княз Николай Николаевич, румънският княз Карол I,видни руски военачалници (граф Н. Игнатиев, ген.Н.Обручев, ген.Д.Милютин,ген.Е.Тотлебен, ген. Й.Гурко и др.).Експозицията е разположена в къща, която естроена в периода 1862 - 1865 г. и в която е била разположена Щаб-квартирата.Сред изложените експонати могат да се видят много снимки, документи ипредмети от този период, както и реставрирани оръдия използвани в боевете.Входът за музея е безплатен и включва беседа.
Къща музей „Негово кралско величество Карол I” - В началото на XX век (1904-1907г.) е създаден музей посветен на участието на Румъния в Руско-турскатавойна 1877-1878 г. Музеят се намира в къща строена след войната, но до която сее намирала постройката (също запазена в наши дни в оригиналният си вид),използвана от Румънската армия и княз Карол І за Главна квартира по време набоевете за Плевен.  Голяма част от експонатите са дарение на музея отРумънското военно министерство. Показани са различни видове румънскиуниформи и въоръжение от този период. Входът към музея е безплатен и включвабеседа.По информация от програмата за развитие на читалищната дейност на общинаПордим на територията на общината функционират 8 народни  читалища;
- НЧ „Иван Радоев - 1907” гр. Пордим - Читалището е основано през 1906 гкато първото му име е било "Цар Освободител". От 1997г. читалището носи иметона поета и драматурга  Иван Радоев, роден и живял в гр.Пордим.
- НЧ „Светлина - 1905” – с. Вълчитрън - Читалище „Светлина” – с.Вълчитрън еосновано през 1905г. Читалището е с богата културна 100 годишна история. Презгодините са работили следните състави: смесен четиригласен хор, смесен танцовсъстав, театрална трупа, групи за художествено слово, мъжка и дамска групи заавтентичен фолклор. Тези състави са носители на множество дипломи, грамоти имедали от съборите в Копривщица,Национални,Областни и Общински фестивали.
- НЧ „Съзнание - 1897” с. Згалево - Читалище „Съзнание” – с.Згалево е най-старото основано читалище в общината през 1897г. Основната му цел е да работиза съхранение и възраждане на българската традиция и фолклор, да дарявадуховна сила и радост на подрастващото поколение.
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- НЧ „Христо Ботев” с. Борислав - Читалище “Христо Ботев” – с.Борислав еосновано 1927 г. По късно към читалището е съставен театрален състав, който еизнесъл над 100 пиеси на Бориславска и други сцени, духовата музика къмчиталището е свирила всяка неделя на площада на селото.
- НЧ „Просвета - 1927” с. Катерица – Читалището е основано през 1927г. Вчиталището се намира женската група за народни песни „Катерица”, взелаучастие в редица фолклорни мероприятия, а библиотечният фонд в читалишетонаброява 3 200 книги.
- НЧ “Пробуда 1903” – с. Тотлебен – читалището е основано през 1903г. Вмомента основната му дейност е певческа група „Детелина”, участвала въвфолклорни фестивали, организирани  в гр. Априлци и с. Царевец където взиматзлатните медали
- НЧ “Просвета 1918” – с. Каменец - Читалище „Провсета” – с.Каменец еосновано през 1908г. То е част от част от Европейската програма „Глоб@лнибиблиотеки" и е продължение на съвместната   инициатива за   партньорство ипредоставяне на  повече информация на всеки български гражданин.
- НЧ „Иван Вазов” – с. Одърне - Под формата на дружество читалищетосъществува от 1896 година. Едва през 1904г официално получава името Народночиталище “Иван Вазов”. На сцената на читалището са играни много пиеси и сапроведени много концерти и тържества по различни поводи.Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от:•  членски внос,•  културно-просветна дейност,•  субсидии от държавния и общинския бюджети,•  наем от недвижимо имущество,•  дарения,•  други приходи съгласно чл. 21 от ЗНЧ.Всички читалища са регистрирани в Министерството на културата, имат съдебнарегистрация, членуват в Съюза на българските читалища и редовно плащатчленския си внос. Във връзка с промените в Закона за народните читалища  сепровеждат ежегодни отчетни събрания. Към тях са сформирани и библиотеки,певчески и танцови самодейни състави. Клубовете на пенсионера развиватактивна дейност. Читалищата в общината ползват безвъзмездно сгради, които сапублична или частна общинска собственост. Сградите са в задоволително
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състояние, с остаряло техническо оборудване и почти всички се нуждаят отремонт и възстановяване, за да отговарят на новите потребности на гражданите.Проблемите в областта на културата произтичат от недостига на финансовисредства. Ограничените възможности на бизнеса в общината не стимулиратинтереса му да инвестира в култура. Необходимо е да продължавапартньорството между общината и читалищата, насочено към развитие напрофесионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите вкултурната институцияВ областта Пордим съществуват следи от живот от преди хилядолетия. Вобщината е открито едно от най-значимите, намерени в България досега златнисъкровища от древния свят – „Вълчитрънското съкровище”. Открито еслучайно през 1924г. в с. Вълчитрън, Плевенско. Състой се от 13 съда, седем иматформата на похлупаци с различни диаметри и удължени луковични дръжки всредата. Един съд наподобява кантаросовиден кратер със силно издължени иизвити настрана дръжки и е с тегло от 4,5 килограма чисто злато. Смята се, че еизработено в края на Бронзовата епоха (около 15-18 век,пр.Хр.) от чистосамородно злато. В момента съкровището се съхранява в Националнияархеологически музей в София, а неговото копие - в Регионалния историческимузей, Плевен.През 2004 г. са били обновени къщите-музей и е направен ремонт накамбанарията на църквата “Св.Димитър” в гр.Пордим по програма “КрасиваБългария”. Обектите се посещават от български и чуждестранни  туристи.Църквата в с. Згалево пък е обявена за художествен паметник на културата.Други исторически забележителности е местността „Чуките ”, край гр. Пордим вкоято се намират руините на антична и среднивековна крепост. Другазабележителност, която може да бъде видяна е етнографската експозиция в селоКатерица, създадена на 27.05,2006г. в сградата на бившото училище. Изложени самножество манекени и предмети и пресъздадени етюди свързани с бита нахората. Сред многото старинни експонати могат да се видят съдове, сечива,народни носии и др.Списък на обектите, с по-важните им характеристики
Населено място
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с.Вълчитрън Църква"Св.Константин иЕлена" писмо №65 от11.01.1980г художествен II гр.
с.Вълчитрън Лобно място ипартизанскоскривалище,м.Пожара ДВ. Бр.63 от10.08.1973г исторически местно

с.Згалево Църква"Св.Параскева" 1869
списък от19.01.1974г художественсписък от30.07.1975г паметник накултуратасписък от27.04.1979г архитектурно- строителноихудожественписмо №65 от11.01.1980г художествен III гр.

с.Згалево Паметник Братскамогила, м.Виненскибаир, западно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
с.Згалево Паметник на щаба-капитанИ.П.Добровски,м.Старите гробища,югоизточно

ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
с.Згалево Паметник Братскамогила, м.Ненковбаир 1км. южно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
с.Згалево Паметник Братскамогила,м.Бранището 2км.южно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
с.Згалево Артилерийскапозиция,м.Бранището 2км.югозападно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
с.Згалево Антично исредновековноселище, м.Виная доселото ДВ. Бр.88 от09.11.1965г.

архитектурно- строителноотАнтичносттаиСредновеков
местно
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ието

с.Згалево Праисторическоселище, 3км.северно ДВ. Бр.88 от09.11.1965г.
архитектурно- строителноотАнтичносттаиСредновековието

местно

с.Згалево Праисторическо иримско селище, вселото ДВ. Бр.88 от09.11.1965г.
архитектурно- строителноотАнтичносттаиСредновековието

местно
с.Каменец Къща на ИванНешков писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителнос.Каменец Църква "Св.Троица" 1878 писмо №65 от11.01.1980г художествен II гр.
с.Одърне Църква "Св.Параскева" списък от27.04.1979г архитектурно- строителноихудожественписмо №65 от11.01.1980г художествен II гр.гр.Пордим Къща на НачоСтоянов писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителногр.Пордим Къща на Иван Г.Иванов писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителногр.Пордим Къща на ТаниАнгелов (кост.Василев) писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителногр.Пордим Сграда начиталището писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителногр.Пордим Жилищнотърговска сграда писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителногр.Пордим Камбанарията прицърквата "Св.Димитър" списък от27.04.1979г архитектурно- строителнои
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художествен
писмо №65 от11.01.1980г художествен II гр.

гр.Пордим Партизанскоскривалище в дворана къщата на ВелчоИванов ДВ. Бр.63 от10.08.1973г исторически местно
гр.Пордим Бронзов бюстпаметник наГр.Йона Лукъй,парк при музеяРумънски войн

ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно

гр.Пордим
Музей-главнаквартира наруската армия вкъщата на ИванСтойков в паркакъм музея

ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически национално

гр.Пордим Бронзов бюстпаметник на майорГ.Шонцу, парк примузея Румънскивойн
ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно

гр.Пордим Музей Румънскивойн 1877/78 къмс.Пордим ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически национално
гр.Пордим Руско гробище,южно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
гр.Пордим Паметник-костницаот загиналите повремето на Руско-турската война1877-1878г

писмо №1597 от02.05.1990г. исторически
с.Тотлебен Къща на Петко В.Колев (наследници) писмо №4440 от24.11.1981г архитектурно- строителнос.Тотлебен Паметник наТотлебен ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местнос.Тотлебен Братска могила, впарк, южно ДВ. Бр.93 от02.11.1969г исторически местно
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4.11 Зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут

- предмет на оценка тук са Санитарно-охранителните зони около водоизточници и евентуално
определяне на хигиенно-защитни зони, съгласно указанията, които ще бъдат получени в
становището на „Басейнова дирекция Дунавски район – център Плевен.Във връзка с изпълнение на поставените екологични цели за опазване наоколната среда на повърхностните и подземните водни тела в ПУРБ 2010 - 2015 г.в Дунавски район, са планирани мерки за тяхното постигане. Част от планиранитемерки за изпълнение, касаят изпълнение на проекти до 2015 г. във връзка среконструкция и/или изграждане на водопроводи и канализационни мрежи исистеми; закриване и рекултивация на общински депа. които не отговорят наекологичните изисквания и изграждане на нови регионални депа; определяне иизграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници исъоръженията за питейно-битово-водоснабдяване; определяне и изграждане наСОЗ около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Подробна информация запланираните мерки, които биха могли да се вземат предвид при изготвяне на ОУПи/или на извършваната ЕО на плана, може да се ползват от интернет страницатана приложение 7.1.7 от ПУРБ 2010 - 2015 г. в Дунавски район.Съгласно ЗВ директора на БДУВДР в писмото до общината издава становища за
допустимост на инвестиционни намерения и проекти, които предвиждатползване или водовземане от повърхностни и подземни води за съответствиетоим с ПУРБ (чл. 155, aл. 1, т. 23 от ЗВ). Идентични изисквания са въведени и вНаредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върхуоколната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка засъвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения спредмета и целите на опазване на защитените зони и Наредбата за условията иреда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Реализациятана инвестиционни проекти и намерения, които предвиждат ползване иливодовземане от повърхностни и подземни води, произтичащи ОУП ще бъдатсъгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки запостигане добро състояние на водите в ПУРБ. както и спрямо целите науправлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН засъответния период на действие.
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници за питейно-
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битово водоснабдяване на територията на Община Пордим
Санитарно-охранителни зони

Заповед № Водоползване Водоизточник
Населено

място
Собственост

Пояс І
площ
дка.

Пояс ІІ
площ
дка.

Пояс ІІІ
площ
дка.СОЗ - 5404.04.2005 г. Водоснабдяванес.Тотлебен СК -Р-2ХГ с.Тотлебен публичнаобщинска 0,100 18,361 61,084

Източник:   Басейнова дирекция „Дунавски район”2015

Определените и предвидени забрани и ограничения са в съответствие сразпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди. (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.)
4.12 Материални активи

- предмет на оценка тук са съществуващите обекти и дейности в сферата на образованието и
здравеопазването, социалните дейности, културата, масовия спорт, туристическата
инфраструктура и др., представляваща материалните активи на общината.

Училища и детски градини:На територията на Община Пордим функционират:
в гр.Пордим:
 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с преподаване на народна музика ихореография
 Професионална гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел”
 ОДЗ Вълшебен свят
в с.Тотлебен
 ОУ Св.Св.Кирил и Методий – закрито през учебна година 2012-2016
 Дом за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”.
в с.Одърне
 ОУ Христо Ботев
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 ЦДГ Здравец
в с.Вълчитрън
 ОУ Никола Вапцаров
 ЦДГ Детелина
в с.Згалево
 ЦДГ Щастливо детство
 Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ”Дъга” – до края на 2015гще бъде закрит
в с.Каменец
 ЦДГ с.Каменец
Материална база

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с преподаване на народна музика и
хореография, гр.ПордимУчилището разполага с добре уредена материална база - кабинетите по история,география, химия, биология, физика, БДП, музика, хореография; арт и етнографсказали; компютърни кабинети с достъп до Интернет; училищна библиотека; двафизкултурни салона; училищен стол с капацитет над 140 ученика инесамостоятелно общежитие с капацитет 60 ученика. Има изградени слънчевиколектори за БГВ и е въведена автоматизирана системна за управление наотоплението. Училището е бенефициент на редица проекти, като един от тях е
внедряването на енергийна ефективност по проект на ОПРР през 2013г, който е
съфинансиран от Община Пордим

Професионална гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел”,
гр.ПордимПрофесионалната гимназия е първия земеделски колеж в България. Училището еразположено върху 50 дка площ. Материалната му база е силно влошена. Голямачаст от площта на гимназията не се използва и е занемарена. С цел развитие инадграждане на ремонта на професионална гимназия с общежитие е необходимотой да бъде изпълнен и със съдържание, съгласно модерните изисквания наобразователния процес. Към настоящият момент оборудването и обзавеждането еостаряло и амортизирано
ОДЗ Вълшебен свят, гр.ПордимВ момента градината работи с една яслена и две градински групи. Детската
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градина има модерно оборудване; 3 просторни и добре обзаведени занимални; 3спални помещения; приемни; оборудван кухненски блок; кухненски офиси;методичен кабинет със съвременни дидактични средства; затревено дворнопространство с игрални площадки и уреди, подходящи за различните възрастовигрупи. Има изградени слънчеви колектори за БГВ и е въведена автоматизиранасистемна за управление на отоплението. Има изпълнен проект през 2013г по ОПРР за
внедряването на енергийна ефективност на сградния фонд който е съфинансиран от
Община Пордим..

Дом за деца, лишени от родителски грижи “Младен Антонов”, с.ТотлебенПрез 2009 – 2010г е направен основен ремонт на сградния фонд, с цел привежданев съответствие с изискванията на Наредбата за критерии и стандарти запредоставяне на социални услуги на деца. През 2012г домът е обновен в рамкитена проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони2007 - 2013" към ДФ „Земеделие", мярка 321 „Основни услуги за населението иикономиката в селските райони". Реновирани са: покрив, кухненско обзавеждане,цялостно саниране, дограма, компютърна зала, спални помещения с отделенсанитарен възел, перални помещения, както и обновено локално отопление.Домът е цялостно рекоструиран и преустроен на Дом за деца, с финансоватапомощ на ПРСР Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението населските райони” по проект „Реконструкция и преустройство на Дом за деца,лишени от родителски грижи „Младен Антонов” – с. Тотлебен, община Пордим”
ОУ Христо Ботев, с.ОдърнеВ настоящия момент в ОУ “Христо Ботев” се обучават учениците от с.Одърне,с.Борислав и с.Катерица. Училището разполага с физкултурен салон, кинозала,стаи за извънкласни занимания, компютърен кабинет, кабинет БДП и музика.
ЦДГ Здравец, с.ОдърнеОтоплението е на ток, дърва и въглища. Сменена е дограмата и е направенаизолация.
ОУ Никола Вапцаров, с.ВълчитрънПрез лятото на 2003 г. със средствата на училищното настоятелството еизвършен основен ремонт на училищната сграда и физкултурния салон.Изградена е модерна парна инсталация и е закупен автобус, с който се извозватученици от гр.Плевен, с.Гривица, с.Згалево, гр.Пордим и с. Дренов



61 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

ЦДГ Детелина, с.ВълчитрънПрез 1989г е направен основен ремонт на детската градина. Броят на децатанамалява всяка година
ЦДГ Щастливо детство, с.ЗгалевоПрез 1975г са закупени съоръжения за двора на детската градина. Материалнатабаза се подобрява значително- направени са офиси и подготвително отделениекъм кухнята.
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост ”Дъга”, с.ЗгалевоПрез 2008г. по проект на Агенцията за хора с увреждания е оборудвана зала зафитнес и рехабилитация, както и кинезитерапевтични уреди за нуждите нанастанените в дома деца. До края на 2015г Домът трябва да се закрие и вместонего ще се разкрият нови услуги от резидентен тип ЦНСТ – 2бр, Защитеножилище – 1бр и ЦСРИ – 1бр. До края на 2015г ще бъде закрит, съгласнообщинската социална стратегия.
ЦДГ, с.КаменецС помощта на родителите и обществеността спомагат за обогатяване наналичната база, за превеждането и в съответствие със съвременните изисквания.Оборудван е физкултурен салон, асвалтирана е спортната площадка, набавени саспортни съоръжения, уреди, пособия, спортни екипи за всички деца.
ЗдравеопазванеЗдравните грижи в Община Пордим се осигурява от 7 лекарски практики. Въввсички населени места има изградени и функционират лекарски кабинети. ВОбщина Пордим няма болнични заведения, което е един от основните проблеми,тъй като населението е предимно от възрастни хора и се срещат трудности спридвижването им до град Плевен, за да ползват специализирана медицинскапомощ. Звеното за спешна медицинска помощ е закрито и жителите на общинатае необходимо да пътуват до Плевен или Левски, за да я получат, което може дадоведе до забавяне на необходимата бърза лекарска помощ. Усилията наобщината трябва да са насочени към възстановяване на спешната помощ вобщинския център.
Социални услуги
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Специализирани институции за децаНа територията на Община Пордим има две социални институции - Дом за деца,лишени от родителски грижи “Младен Антонов” - с. Тотлебен /ДДЛРГ/ и Дом задеца и младежи с умствена изостаналост “Дъга” - с. Згалево /ДДМУИ/.
Стари хораУслугата „Домашен помощник” обслужва 210 ползватели от цялата община.Предоставяните услуги са: доставка на храна по домовете на потребителите,услуги по поддържане на лична и битова хигиена, посредничество приизвършване на административни, здравни и други услуги, поддържане насоциални контакти. Във всички населени места има клубове на пенсионера, чрезкойто старите хора разнообразяват ежедневието си.
СпортНа територията на общината функционират пет спортни клуба и два клуба поконен спорт. Спортните съоръжения във всички населени места, са строени през60-те години, не са поддържани и не отговарят на съвременните стандарти. Въввсички селища има ловно-рибарски дружинки.
Спортни клубове - На територията на общината функционират пет спортни клуба:

 ФК „Пордим” гр.Пордим
 ФК „Ботев -2005” с.Вълчитрън
 ФК „Виная” с.Згалево
 Клуб по конен спорт с.Вълчитрън
 Клуб по конен спорт с.Тотлебен
 Ловно Рибарски Дружинки

Спортни съоръжения - Спортните съоръжения във всички селища – стадиони, састроени през 60-те години, не са поддържани и не отговарят на съвременнитеизисквания.
Спортни съоръженияс. Згалево с. Вълчитрън с. КаменецБрой Площв дка Брой Площ вдка Брой Площв дка
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Лека атл.футбол - - 1 64,07 1 38,84Ловна база 1 4,13 - - - -
Източник: Общинска служба по земеделие гр.Пордим

– 2014

Туристическа инфраструктураНа фона на други общини в България, община Пордим почти не разполага стуристически ресурси. Същото може да се каже и за местата за настаняване исредствата за подслон.
5. Синтезиране на резултатите от анализа на съществуващото състояние се
извършва в следните три направления:

5.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана;

Оценка на развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането
на плана

Аспекти Очаквано развитие на компонентите  без прилагане на
планаКлиматичнифактори Тенденция към задълбочаване на неблагоприятнихарактеристики поради липса на конкретни устройствениизисквания по отношение развитието на  зелените и горскиплощи, съхраняване на свободни пространства.Въздух Общото ниво на замърсяване на въздуха с фини праховичастици основно от транспортната дейност ще продължиПовърхностниводиЗемни недра иподземни води

По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен на територията на ОбщинаПордим няма изградена канализация към 2014г. Битовитеотпадъчни води ще продължат да се заустват в локалнифилтрационни кладенци, разположени в границите наимотите. Рядкост са изградени локални пречиствателнисъоръжения-септични ями.Ще продължи и директното
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заустване на непречистени води директно в реките  Шаварнаи Пордимска бара,притоци на р.Осъм.Земи и почви Ще продължи раздробяването на поземления фондПри условията на неконтролируемо и безпланово усвояванена земи, в т.ч. и земеделски, се очаква  пряко, дълготрайно инеобратимо по характер въздействие върху тези фактори наоколната среда;Ще намалява относителния дял на плодородните земи катоценен природен ресурс поради нерегламентираностроително усвояване и изхвърляне на битови и строителниотпадъциЛандшафт Тенденцията на “непрекъсната урбанизация” ще сезадълбочиБиоразнообразиеи защитенитеритории Опазването на  защитените територии и зони и отношениетокъм тях ще остане без конкретен устройствен регламентОпасни вещества иотпадъци Ще продължи експлоатацията на депа, неотговарящи наизискванията за здравна защита на селищната средаСъздават се възможности за разполагане на съоръжения затретиране на отпадъци на площадки, неотговарящи нанормативните изискванияВредни физичнифактори Развитие на транспортната структура без прилагане напространствени вариантни решения и шумозащитнимероприятия
5.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана; Характеристика
на взаимовръзките на аспектите, изложени от 4.2 до 4.10.Най-общо казано, ще се задълбочат диспропорциите в развитието между отдел-ните части на територията, ще продължи унищожаването на част от природнитересурси , а друга част ще остане неоползотворена.В горските паркове и останалите рекреационни ресурси (територии) ще сепроявят неизбежни деградационни процеси при отсъствието на оценка за
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поемните им възможности, респ. на съответни норми за допустимото имнатоварване в тях. Ще продължи непълноценното реализиране на рекреационнияпотенциал на множеството водни течения и изкуствени водоеми.Трудно ще се проведе линия на групово изграждане на пречиствателни станцииза отпадъчни води за по-малките населени места, респ. за решаване на другиобщи за няколко села инфраструктурни проблеми. При по-нататъшнототериториално развитие и изграждане на селищата няма да бъдат съобразявани внеобходимата степен действащите екологични ограничители. Няма да могат да сепланират ефективно и да се реализират компенсационни мероприятия, вслучаите, когато негативното въздействие върху околната среда е неизбежно.
5.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво,

имащи отношение към плана.  Райони с особено екологично значение.

По отношение на водите - В участъка си от с.Обнова до устието си, река Осъм еводоприемник ІІІ категория, съгласно категоризацията на реките в РепубликаБългария и данни от извършени химически анализи от РИОСВ-Плевен на водитеот реката.В река Осъм отпадъчните и дъждовни води от населените места на ОбщинаПордим се заустват непряко , чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. От2013 г. нови пунктове за измерване на замърсяването са р.Берница и р.Пордимскабара. Двете реки са доста замърсени – натоварват се с отпадъци. Основниятпроблем произлиза от директното заустване на отпадъчни води, строителни ибитови отпадъци в коритата им. От производствените дейности на териториятана Община Пордим, не се формират отпадъчни води
По отношение на водоснабдяването - Голям процент от уличните водопроводиса изградени от етернитови тръби, Макар и по евтини и предпочитани пристроителството в миналото, те са показали и отрицателните си качества – крехкиса, дебелостенни и имат ненадеждни връзки, през които вероятно има голямазагуба на вода.Основен проблем е питейно-битовото водоснабдяване на с.Тотлебен. В района населото, въпреки дългогодишни проучвания не е открита вода в достатъчниколичества. Проблема с водоснабдяването ще се реши чрез подмяна на
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амортизираната водопроводна мрежа и чрез изграждане на допълнителноводоснабдяване на с.Тотлебен от сондажен кладенец в местността “Над село” спроектно водно количество до 4 л/сек.Същият проблем съществува и в гр.Пордим, където през летните месеци се налагавъвеждане на режим във водоснабдяването.Големите общи загуби и високата енергоемкост на водоснабдяването го правятедна сравнително скъпа услуга за населението. Основния проблем на общината еамортизираната на водопреносната мрежа и големите загуби на вода. Необходимое Община Пордим да вземе мерки за рехабилитация на водопроводната мрежа вобщината с цел намаляване на загубите на вода и по-доброто и качественопредоставяне на водоснабдяването както на населението така и на фирмите.
По отношение на канализацията - По данни на „ВиК” ЕООД-Плевен натериторията на Община Пордим няма изградена канализация към 2014г.Битовите отпадъчни води се заустват в локални филтрационни кладенци,разположени в границите на имотите. Изхвърлянето на отпадъчните водидиректно в околната среда, без пречистване, довежда от една страна дозамърсяването на реките, а от друга до тяхното затлачване
По отношение на пречиствателните станции - Рядкост са изградени локалнипречиствателни съоръжения-септични ями.Пречиствателни станции за отпадниводи не са изграждани.Община Пордим попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. В случай, че даден водоприемник е обявенза чувствителна зона отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е необходимо освенбиологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на биогеннитеелементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани вНаредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимотосъдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани въвводни обекти. При изграждане или реконструкция градските пречиствателнистанции за отпадъчни води на тези агломерации, трябва да предвидят освенсъоръжения за биологично пречистване (биологично стъпало), но идопълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на азота и фосфора.По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се
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цели подобряване в неговото състояние.
По отношение на земите и почвите – Основният проблем остават складовете засъхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита.
По отношение на отпадъците – Изграждането на РЦУО в регион Плевен все ощене е приключило и отпадъците се депонират на депо неотговарящо наизискванията за опазване на околната среда. Не е въведена система обхващащаразделното събиране на всички видове МРО и опасни отпадъци отдомакинствата.Не е въведена система за разделно събиране на биоразградимиотпадъци. Създава се възможност за депониране на строителни отпадъци нанерегламентирани места поради отдалеченото разположение на депото в обхватана РЦУО.
По отношение на защитените зони – възможна е реализация на проекти иинвестиционни предложения в обхвата на защитени зони и нарушаване награниците им.
По отношение качеството на атмосферния въздух - В района на ОбщинаПордим няма изградено централизирано топлоснабдяване и изградено  битовогазифициране. Към обществения, индустриалния и селскостопанския сектор(обществени организации и фирми) са изградени единствено самостоятелникотелни централи за производството на необходимата им топлоенергия.В населените места на Общината преобладават еднофамилните жилищни сгради,в които основна форма на битово отопление е използване на твърдо гориво -дърва и въглища.
6 Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво,

имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички
екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на
плана

6.1 Предвиждания на ОУП с постигане на национални цели- тук се прави представяне на предвидените с плана устройствени решенияотносно целевата ориентация на плана, общото зониране на територията,
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предназначението на отделните видове територии, поемната способност натериторията, общата концепция на плана, количественото развитие натранспортната и инженерна инфраструктури, алтернативи и др.; да се опишатупоменатите в т.5.3 проблеми през призмата на целите, изведени в НСОС иНационален план за действие в периода 2009-2018г.; извършва се по 6-те основнистратегически и специфични цели, залегнали в Националната стратегия за околнасреда и Националния план за действие за периода 2009-2018г, както следва:
■ намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата и чиста енергия със специфични цели - намаляване растежа наемисиите от парникови газове, адаптиране към промените на климата,постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната;Горските територии се запазват като малка промяна в площите се наблюдавапоради преобладаващото предназначение (горски земи и др). Устройството изастрояването се извършва по реда на закона за горите. Допуска се изгражданетона проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазванеизискванията на ЗГ.
■ осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода - съсспецифични цели осигуряване на добро състояние на повърхностните води, надобър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицирани воднитела, осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението;възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане наинтегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Дунавски басейноврегион;Схемите за водоснабдяване и канализация към Общия устройствен план наОбщина Пордим са изготвени съгласно заданието на инвеститора и са всъответствие с изискванията на:

 Наредба № 2 за проектиране, строителство и експлоатацияна водоснабдителни системи на населените места
 Норми за проектиране на канализационни системи
 Противопожарни строително-технически нормиПроектът разглежда възможностите за питейно-битово водоснабдяване нанаселените места в общината и бъдещите устройствени зони, предвидени сОбщия устройствен проект и отвеждането и пречистването на отпадъчните водиот тях.
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Необходимите нови водни количества за осигуряване водопотреблението прибъдещото развитие на общината са определени в съответствие с очаквания бройна ползвателите.
■ По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот -намаляване на здравния риск от замърсяване на околната среда; достигане наобщоевропейски норми за КАВ, прекратяване употребата на вещества,нарушаващи озоновият слой, предотвратяване и намаляване на шума внаселените места;, устойчиво управление на почвите, възстановяване наувредени почви;
■ Насърчаване на устойчиво потребление - разширяване използването наекологосъобразни технологии, устойчиво управление и рационално ползване наземните недра и подземни богатства, ограничаване натоварването върхуоколната среда от дейностите по търсене/проучване добив, преработка наполезни богатства; устойчиво управление на отпадъците, устойчиво развитие натранспортната система, на селското стопанство, на горите, намаляване натискавърху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм;
■ Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие -устойчиво управление на биологичното разнообразие, опазване наместообитания и видове с европейско и национално значение от НЕМ и извъннея;

- максимално запазване на екологичното равновесие
- съобразяване с природните дадености р.Осъм, р.”Шаварна” и др. сприлежащите им територии, горският фонд като цяло, които формиратосновната част на зелената система на общината

■ Формиране на нови модели на поведение на обществата, щадящи
околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване
на по-качествена информация и мониторинг за околната среда.Изпълнение на проект за Изграждане на РЦУО – Регион Плевен заекологосъобразно управление на отпадъците.
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За всяка от посочените цели се извършва анализ на база предвижданията наплана.
6.2 Предвиждания на ОУПО и постигане на цели

- през призмата на НАТУРА 2000, изпълнение на Директивите, екологосъобразно третиране на
отпадъците и др. предвиждания, спомагащи за решаването на глобални проблеми.Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане и на международните цели заопазване на околната среда, през призмата на НАТУРА 2000, изпълнение наразлични Директиви като например изграждане на ПСОВ в населени места ,екологосъобразно третиране на отпадъци – проект за изграждане на РЦУО –Регион  Плевен, Проект за реконструкция на водоснабдително-канализационната мрежа  в Община Пордим , предварителни проучвания загазифициране на общината и др. предвиждания, спомагащи за решаването наглобални екологични проблем .
7. Прогнозна оценка на вероятни значителни въздействия върху околната
среда и връзките между тях, включително биологично разнообразие,
население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични
фактори, материални активи, културно-историческо наследство
(вкл.архитектурно и археологическо), ландшафт

7.1 Характеристика на плана /устройствени параметри/
- тук се представят предвижданията на плана относно предлаганото фактическо ползване на

територията, предназначението й, цялостният й баланс /характер на земеползване/ и
отражението на отделните му елементи върху компонентите на околната среда;

 Обща концепция на устройственото предложение:
 максимално запазване на екологичното равновесие
 съобразяване с природните дадености р.Осъм, р.”Шаварна” и др. сприлежащите им територии, горският фонд като цяло, които формиратосновната част на зелената система на общината
 съобразяване с установените селищни територии като отделни
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урбанизирани територии с възможностите за допълващо застрояване
 доразвиване на техническата инфраструктура с пътни комуникации сеопределят от възможните зони за развитие и влиянието на близките и по-далечни дестинации, а вътрешните за общината пътища се предвиждат дасе организират в ясна транспортна схема и връзка между отделнитетеритории
 водоснабдяването е нормативно оразмерено и съобразено с изграденитеВиК мрежи, включително с използване на утвърдените им сервитути ивъзможното им развитие по съществуващите и проектни пътни трасета.
 не е изградена канализационната мрежа, а само частични канали, които сезаустват без необходимото пречистване в приемните реки и дерета, както ичаст са изградени на принципа на септичните ями. Проекта предвиждаканализационна колекторна мрежа, съобразно проектното потребление итеренните дадености за оптимални трасета.
 Ел.мрежата и предвидените съоръжения са оразмерени на очакванотопотребление, а предвидените трасета позволяват възможности за резервнозахранване в случай на аварии
 Газоснабдяването на общината е предмет на бъдещи специализираниразработки, като алтернатива на традиционните твърди и течни горива,носители на замърсяване.
 Забележка: В следващите фази на подробно устройство /ПУП-ПРЗ/ следватрасетата на инженерните мрежи да бъдат съобразявани с отчитане наизискуемите сервитути по норматив.
 заложени са възможности след бъдещи инженернотехнически проучванияна допълнителни хидро мелиоративни мероприятия като възстановяванена напоителните канали, предвиждане на допълнителни водоеми иевентуална корекция на реките и мостовете намиращи се в общината.
 сметосъбирането се предвижда да става разделно на територията наОбщина Пордим, закриване на сметището до гр.Пордим и транспортиранедо Регионалното депо в гр.Плевен за последваща обработка
 общата структура на територията;В плана не се предлага промяна на землищните граници на общината.
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В  проекта на Общия устройствен план са предвидени няколко зони :
 За рекреационни зони за курорт и допълващи дейности
 За предимно производствени устройствени зони
 За смесени устройствени зони
 За земеделски територии с допустима промяна на предназначението
 За рекреационни устройствени зони за вилен отдих
 функционалното   предназначение   на   отделните   части   на

територията и устройственото зониране;

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

Наименование на териториалния
елемент

Площ на
съществуващи

елементи

Площ на проектни
елементи

в ха в % в ха в %
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции 1 160.12 4.87 1 239.83 5.21
2. Обществено-обслужващи
функции

0.36 0.00 0.36 0.00
3. Производствени дейности 16.17 0.07 76.17 0.32
4. Производствено-складови
дейности 210.10 0.88 269.96 1.13
5. Складови дейности 36.47 0.15 36.47 0.15
6. Рекреационни дейности 0.08 0.00 112.41 0.47
7. Озеленяване, паркове и
градини 1.01 0.00 1.01 0.00
8. Спорт и атракции 10.70 0.04 10.70 0.04
9. Комунално обществено
обслужване 4.88 0.02 4.88 0.02
10. Земеделски територии, в т.ч. 20 045.31 84.18 19 680.41 82.6410.1. Обработваеми земи 17 613.46 73.97 17 376.38 72.9710.2. Обработваеми земи (трайнинасаждения) 273.96 1.15 273.78 1.1510.3. Необработваеми земи 2 157.90 9.06 2 030.26 8.53
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА

Наименование на териториалния
елемент

Площ на
съществуващи

елементи

Площ на проектни
елементи

в ха в % в ха в %
11. Горски територии, в т.ч. 796.27 3.34 829.27 3.4811.1. Гори 762.13 3.20 795.13 3.3411.2. Защитени гори11.3. Рекреационни гори11.4. Горски земи 34.14 0.14 34.14 0.14
12. Водни площи 529.52 2.22 529.52 2.22
13. Транспорт и комуникации 631.56 2.65 651.56 2.74
14. Техническа инфраструктура 8.98 0.04 8.98 0.04
15. Терени за гробищни паркове 0.92 0.00 0.92 0.00
16. Терени със специално
предназначение

360.75 1.51 360.75 1.51
ОБЩА ПЛОЩ

23 813.20 100.00
23

813.20 100.00
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИА) Територии за природозащита 815.40 3.42 815.40 3.42Б) Защитени територии за опазванена културно - историческотонаследство 0.70 0.00 0.70 0.00В) Територии с особенатериториалноустройствена защитаГ) Територии за възстановяване ирекултивацияД) Територии с активни ипотенциални свлачища и срутищаЕ) Други нарушени територии 0.01 0.00 0.01 0.00
ОБЩА ПЛОЩ с отчитане на
припокриването 23 813.20 100.00

23
813.20 100.00

*Процентното увеличение и намаление на териториите е изчислено на база заложените от
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Опорния план

 комуникацията и транспорта;

Транспортни комуникации и съоръжения, маршрути:

 транспортното обслужване се предвижда да се осъществява предимно с лекавтомобилен транспорт, масов междуселищен транспорт и връзка с ЖПлиния София-Варна
 вътрешни основни пътни трасета - те са предимно проектни и сасъобразени с  концепцията за урбанизиране на част от извън селищнитетеритории. Трасетата им са основно съобразени с пътищата от действащияплан за земеразделяне.
 в плана са предвидени зони за спорт. Зоните са извън обхвата на буфернатазона по Натура 2000, която не се засяга с бъдещи устройственимероприятия.
 други
 Използване на ВЕИНа територията на Община Пордим има изградени соларни колектори илибатерии в гр.Пордим-2бр и в с.Тотлебен – 1бр. за производство на енергия отвъзобновяеми енергийни източници.В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената отвъзобновяеми енергийни източници (ВЕИ) електроенергия, основавайки се напазарните механизми, в Закона за енергетиката са предвидени мерки запоощряване и устойчиво използване на ВЕИ. Съгласно прогнозният документ заразвитие на ВЕИ в България до 2020 година, България има най-голям потенциалза развитие на енергия от водни централи и биомаса. Съгласно националнитецели за развитие на ВЕИ, се предвижда делът на производството наелектроенергия от ВЕИ да бъде 16 % от общото производство на енергия.В приетата общинска програма за енергийна ефективност /ОПЕЕ/ 2010-2013г.,ясно са разписани инвестиционните  и неинвестиционните дейности, коитотрябва да изпълни общината и съответно ефекта от изпълнението им:

Инвестиционни и неинвестиционни дейности
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№

НАПРАВЛЕНИЯ, СЕКТОРИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

Инвестиционни  и
неинвестиционни дейности

Очаквани ефекти

ИЗПОЛВАНЕ НА ВЕИ В ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1

Изработване на Общинскапрограма за устойчивоизползване на възобновяемии алтернативни енергийниизточници и биогорива
- Стимулиране на действителния старт на ВЕИкъм мащабно пазарно проникване;- Постигане на устойчиво енергийно развитие.

1.5 2

–„Смяна на горивата” –реконструкция имодернизация на котелнитеинсталации следгазифициране на селищата

- Намаляване на емисиите на СО2 като принос къмопазване на околната среда и запазване насветовния климат;- Намаление стойността на топлинната енергия;- Намаляване замърсяването на околната среда сотпадна дървесина;- Подобряване на комфорта на отопляванитесгради;- Възможност за използване на два видаенергоносители за изгаряне в котелнитеинсталации на битовия и промишлен сектор.
3

Масова информационнакампания за възможноститепри използването на ВЕИ.
- Повишаване на съзнанието при ползването наенергия;- Намаляване на енергопотреблението;- Оползотворяване на местни ВЕИ.

ИЗПОЛВАНЕ НА ВЕИ В СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

1

Предпроектни проучвания иреализация на проекти замонтаж на соларниинсталации за БГВ всоциалните домове
- Използване на технология за потребление наенергия от алтернативен енергиен източник;- Намаляване на експлоатационните разходи;- Намаляване разхода на ел. енергия;- Постигане на висок комфорт на обитаване;- Намаляване на вредните емисии.
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2

Предпроектни проучвания иреализация на проекти замонтаж на котли на биомаса всоциалните домове
- Използване на технология за потребление наенергия от възобновяем енергиен източник;- Намаляване на експлоатационните разходи;- Намаляване разхода на горива и енергия;- Постигане висок комфорт на обитаване;- Намаляване на вредните емисии, съгласнопоетите ангажименти по Протокола от Киото.

Източник: ОПЕЕ 2007-2013На този етап Община Пордим се явява единствено консуматор на енергия иинвеститор в енергийния сектор при изграждането на инфраструктура, свързанас газификацията на общинския сграден фонд.Изследват се възможностите за добиване на енергия от възобновяеми енергийниизточници – вятърна енергия, слънчева енергия и енергия от биомаса зазадоволяване на местното потребление и производство на електроенергия.
 Слънчева енергияДостъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането наредица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурсина слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографскиособености на територията; ограничения при строителството и експлоатациятана слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати,военни обекти и др.Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване наслънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори.Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното:произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционалнигорива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на енергиии горива са затруднени.Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено откачествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида нацялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода.По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването навъзобновяемите енергийни източници 2005-2015г, развитието на слънчева
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енергия в България ще е:
 Фотоволтаични инсталации - очаква се произвеждане наелектрическа енергия в размер на 4 ktoe /год., водеща до намаляванена емисиите на ПГ с около 39 kt CO2 еквивалент.
 Слънчеви термични панели – очаква се произвеждане на топлиннаенергия 239 GWh/год. Реализирането на този потенциал ще доведедо намаляване на емисиите с около 72 kt CO2 еквивалент.След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчевпотенциал. България е разделена на три региона в зависимост от интензивносттана слънчевото греене.

Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България

Община Пордим попада в така обособен (показан на фигурата по горе)„Североизточен регион”. Той обхваща 50% от територията на страната,предимно селски райони, индустриалната зона, както и част от централнатасеверна брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевотогреене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно.
 Енергия от биомаса
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Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен ипредпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограниченприраст и много други ценни приложения, включително осигуряванепрехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е да севключват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битовиотпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада поестествени причини без да се използва, енергийни култури отглеждани напустеещи земи и т.н.От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийниябаланс на страната.По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването навъзобновяемите енергийни източници 2005-2015г, използването на биомаса заенергия ще доведе до:
 Използване на биомаса за производство на електроенергия –очаквано производство в размер на 73 ktoe/год. и очаквано спестяване наемисии на ПГ в размер на 705 kt CO2 еквивалент/год.
 Използване на биомаса за производство топлоенергия - очакванопроизводство в размер на  14 233 GWh/год. и очаквано спестяване на емисии наПГ в размер на 4 270 kt CO2 еквивалент/год.
 Вятърна енергияВятърната енергетика, в България, има незначителен принос в брутнотопроизводство на електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия сапроизведени 35 MWhе (3 toe),  през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. -707MWh (60.8 ktoe). Това показва, че развитието на вятърната енергетика вБългария се ускорява.Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергиязависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационнитеразходи по поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещоторазвитие на вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива припо-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови техническирешения.Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал навятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на
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територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветровипотенциал. Община Пордим попада в Зона А – „зона на малък ветроенергиенпотенциал”. В тази зона се  включват равнинните части от релефа на страната(Дунавската равнина и Тракия), долините на р.Струма и р.Места и високитеполета на Западна България. Характеристики на тази зона са:
 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;
 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2годишно);
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часоветепрез годината (8 760 h).В „Зона на малък ветрови потенциал” могат да бъдат инсталирани вятърнигенератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно еевентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори затрансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични)системи за водни помпи, мелници и т. н. Разположението на тези съоръжения енай-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, къдетоплътността на енергийния поток е над 100 W/m2 .

ХидроенергияКъм момента р. Осъм се използва и за производство на електроенергия.Инсталираната мощност (според данни на РИОСВ – Плевен) на водниелектроцентрали (ВЕЦ) е 6,3 MW (7 бр.).
7.2 Климат и атмосферен въздух

- извършва се прогноза и оценка за въздействие върху атмосферния въздух; възможното
въздействие върху въздуха се оценява по вид, вероятност, продължителност, териториален
обхват, честота на проявление, рискове за човешкото здраве, кумулативен ефект, превишаване на
екологични стандарти, последици върху пространства и пейзажи, които имат признат
национален, обществен или международен статут на защита. Въздействията включват
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни последици.Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ напредвижданията на плана по отношение устройството и локацията на
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производствените дейности,  съсредоточията  на  селскостопанскатаинфраструктура,  зоните  за туристическа и рекреативна дейност,  за търговско идруг вид обществено обслужване. Всички тези дейности, в качеството им напредмет на ОУП, представляват в по- малка или по- голяма степен интерес поотношение определяне въздействието им върху качествата на климата иатмосферния въздух. Предвижданията на ОПУ са свързани с развитие натранспортната инфраструктура, увеличаване на озеленените площи, изпълнениена мерки за енергийна ефективност. В изпълнение на предвижданията на ОУП, щесе постигнат следното положително въздействие върху качеството наатмосферния въздух:
- Намаляване на емисиите от прах и  РМ10
- Намаляване на емисии от азотни окиси и летливиорганични съединения
- Намаляване на емисиите от СО и Sox

Влияние на атмосферните замърсители върху човешкото здраве
Серен диоксид (SO2)
Влияние върху човешкото здраве: SO2 при вдишване е краткосрочен дразнители високите концентрации могат да причинят трудности в дишането у хора,изложени на влиянието му. Страдащите от астма и хронични заболявания набелите дробове са особено чувствителни към вредното му влияние. SO2 спореддиапазона на замърсяване може да предизвика пристъпи на астма.

Влияние върху околната среда: SO2 влияе директно на растителността,като се поглъща от надземните части на растенията. В зависимост от погълнатотоколичество на единица време, в тъканта на растенията протичат различни видовебиохимични и физиологични ефекти. Особено чувствителни са ниските растениялишеи, мъхове.
Влияние върху материални обекти: - Емисиите на SO2 могат дадопринесат за корозия на материалите. SO2 директно се натрупва поповърхността и след това се превръща в сулфати; освен това в атмосферниявъздух SO2 се превръща в сулфатни частици, които се отлагат по повърхности ида доведат до корозия. И SO2 и сулфатните частици са разтворими в дъждовнитекапки и така могат да увеличат киселинността на валежите и да ускоряткорозията. При наличие на SO2 и NO2 се получава синергетичен корозионенефект.
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Азотен диоксид NO2 (и NO азотен  оксид)
Влияние върху човешкото здраве: Краткосрочно и дългосрочно излаганена NO2  може да предизвика различни ефекти върху здравето на хората.Краткосрочно излагане на  много висока концентрация може да се изрази в острибелодробни увреждания у здравите индивиди. Излагане на хора с хроничнибелодробни болести като астма и хронично обструктивно белодробно заболяване(СОРD) може да предизвика краткосрочни реакции като промени във функциятана белите дробове или в податливостта на въздушните пътища. Трайнотоизлагане се свързва с повишени респираторни симптоми.
Влияние върху околната среда: Растителността поглъща азотнитеоксиди по същия начин както и СО2 . Ако в течение на времето се абсорбиратвърде много NO2 , може да се появят остри увреждания под формата на некроза.Предполага се, че се увреждат биологичните мембрани и хромопластовете.

Нетоксичен прах и  прахови частици РМ с големина до 10 g
Ефекти върху здравето на човека:РМ не е единична субстанция, а е вид смес на замърсители с различнихимични свойства и вариращи физични свойства като големина и повърхност,което оказва голямо влияние върху разпределението и отлагането вреспираторния тракт. По оценки на различни проучвания има значителназависимост между високите концентрации на РМ и смъртността, постъпванията вболница с респираторни заболявания и човеко-дните с употреба на bronchodilator.Една друга хипотеза се опитва да свърже влиянието върху респираторния трактсъс сърдечносъдовите ефекти. Предполага се, че киселинните частици сдиаметър, по-малък от 100 nm, предизвикват възпаление на алвеолите, коетоводи както до остри промени в способността за коагулация на кръвта, така и доосвобождаване на медиатори, които са в състояние да предизвикат пристъпи наостри дихателни болести у чувствителни индивиди. Резултатът от промените вкръвта е повишена податливост у хората, изложени на влиянието към острипристъпи на сърдечносъдови заболявания, като при най-чувствителнитеиндивиди влиянието е най-неблагоприятно.Има някои причини, поради които се предполага, че малките финничастици на РМ са по-тясно свързани с много ефекти върху здравето. Частиците сдиаметър под 10 m могат да преминат от другата страна на ларинкса и данавлизат в торакалните въздушни пътища у човека. Ефекти върху здравето
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възникват и при много ниски нива на концентрацията на РМ, даже без видимпраг. Чувствителните подгрупи са възрастните, страдащите от кардиорес-пираторни заболявания и страдащите от астма от всички възрастови групи. Катоправило за всички други, допълнително изложени на влиянието на праховичастици поради други причини (активни и пасивни пушачи, излагане, свързано сработата), се очаква рискът да е по-висок отколкото при другите.
Оловни аерозоли (Рb).

Ефекти върху здравето: Оловото, суспендирано във въздуха, попада ворганизма на човека чрез дихателната система, замърсени храни и вода. Отдихателната система оловото се поглъща в кръвоностната система почти до100%. Поглъщането на метала от растенията има ключова роля при навлизанетому в хранителните вериги. Наблюдаваните преки ефекти върху здравето са:хематологични (frank anemia, намалено производство на хемоглобин) иневрологични.
Ефекти върху екосистемите:Оловото се натрупва в почвата чрез антропогенните промишлени, градскии селскостопански дейности. Концентрацията на олово в почвите е свързано сблизостта на магистрали и пътища, с плътността на транспорта и местнитеметеорологични условия. Растенията могат да премахват малки количества оловоот почвата. При системно и многократно замърсяване с олово се изменяструктурата и разнообразието на естествената среда.От значение за  анализа е оценката на експозицията за населението иекосистемите от региона на общината на коментираните по-горе замърсители наатмосферния въздух по възприетите критерии: ниво и продължителност наекспозицията.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАБазирано на високият естествен потенциал на територията на града и наличиетона условия за самопречистване и самовъзстановявване, неблагоприятнивъздействия от реализирането на плана върху аспектите „климат и атмосференвъздух” на околната среда не се очакват.
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Временно и краткотрайно отрицателно въздействие може да се наблюдава самопо време на строителни работи, които при адекватен контрол от страна наобщината и изпълнение на всички нормативни изисквания по време наразрешителния и строителен процес ще бъдат сведени в границите напренебрежимо ниско въздействие. Като цяло, предвижданията на ОПУ садългосрочни, с постоянен характер и положителен ефект.
7.3 Повърхностни води

- описват се и се оценяват всички възможни въздействия върху количеството и
качеството на повърхностните води; анализират се  предвижданията на ОУПО, свързани
с този компонент на околната среда; извършва се прогноза и оценка за въздействие по
отношение на вида, вероятността, продължителността, териториалният обхват и
последиците върху хората и пространствата със статут на защита. Въздействията
включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици.

Предвижданията на ОУП са свързани с изграждане на канализационна система вОбщина Пордим, преустановяване ползването на флотационни ями за събиранена битовите отпадъчни води, поддържане на речните корита и отстраняване назамърсяванията от отпадъци, извършване на проучвания за изпълнение на хидромелиоративни мероприятия за възстановяване на напоителните канали,изграждане на допълнителни водоеми и евентуална корекция на реките имостовите съоръжения на територията на общината.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАКато цяло предвижданията на Плана по отношение на развитието на системитена техническата инфраструктура ще имат положително въздействие върхуоколната среда. Очаква се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна водана всички зони общината. Постепенното им канализиране ще ликвидира риска отинфилтрации и замърсяване на подземни води. При спазване на условията заводочерпене съгласно съответните разрешителни, негативно влияние върхуводоизточниците не се очаква. При подмяна на етернитовите тръбопроводи ще сенамалят загубите на питейна вода, с което ще се увеличи количеството наподаваната вода за водопотребление. Необходимо е изграждането на ПСОВ, с целелиминиране на реалния риск от постъпване на непречистени води във водните
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тела, преминаващи през общината. Временно и краткотрайно отрицателновъздействие може да се наблюдава само по време на строителни работи, коитопри адекватен контрол от страна на общината и изпълнение на всичкинормативни изисквания по време на разрешителния и строителен процес щебъдат сведени в границите на пренебрежимо ниско въздействие. Като цяло,предвижданията на ОПУ са дългосрочни, с постоянен характер и положителенефект.
7.4 Земи и почви

Съгласно проектния баланс на територията, която възлиза на 23 813,20ха, в ОУП епредвидено:Увеличаване на териториите на следните териториални елементи:
жилищни функции с 0,34%
производствени дейности  с 0,25%
производствено-складови дейности с  0,25%
рекреационни дейности с 0,47%
горски територии (гори) с 0,14%
транспорт и комуникации с 0,09%Намаляване на териториите на следните териториални елементи:
обработваеми земи с 1,54%
необработваеми земи с 1%Не се променя баланса на следните територии:
обществено-обслужващи дейности
озеленяване, паркове и градини
спорт и атракции
горски земи
водни площи
техническа инфраструктура
терени за гробищни паркове
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терени със специално предназначение
територии за природозащита
защитени територии за опазване на културно-историческото наследство
други нарушени терениОт баланса на териториите се извежда тенденцията за устойчиво ползване и развитие поотношение устройственото планиране, без драстични изменения на конкретнитепредназначения. За усвояване, с различно предназначение са предвидени единствено,малки територии необработваеми и неплодородни земи, за сметка на развитието им впосока – рекреакция, жилищно обитаване и в много редки случаи производство(предимно ВЕИ – фотоволтаични системи и др.)

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАПредвижданията на ОПУ няма да окажат трайно вредно въздействие по отношението набаланса на териториите и почвите. Временно и краткотрайно въздействие ще сереализира по време на строителни работи и благоустройствени дейности, които ще иматобратим характер по отношение възстановяването на нарушените терени и минималеннеобратим и дългосрочен върху площите, заети със сгради или съоръжения. Предвидувеличаването на териториите за рекреация, както и на горските площи, се предполагасъздаването на условия за подобряване на качеството на почвите и подпомагане напочвообразувателните процеси.
7.5 Земни недра, подземни водиВъздействие върху земните недра по време на бъдещото строителство щебъде аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на гр.Пордим. То ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане нажилища, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, техническа, транспортна исоциална инфраструктура. По обхват се ограничава в обсега на третираната вОУП територия. Оценява се, като незначително, тъй като ще засяга само малкачаст от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частичносе възстановява.Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на:

 Природни бедствия – земетресения, наводнения,щормове и др.;
 Аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа;
 Разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и
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материали при транспортни и други произшествия.Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.По отношение въздействието върху подземните води при бъдещата строителнадейност по изграждане на предвижданите в ОУП обекти и съоръжения,транспортна, техническа и социална инфраструктура и пр. е потенциалновъзможно въздействие върху подземните води, вследствие на:
 Инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващиизгребни и попивни ями и замърсяването с битови и други отпадъци. Тоще бъде отрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничентериториален обхват в обсега на населените места и на изкопите инасипите за ново строителство;
 Отнемане на естествени ресурси от подземни водни тела, приексплоатацията на съществуващите водовземни съоръжения и системи иевентуално предстоящи за изграждане нови водовземни съоръжения отподземни води.

КОМЕНТАР – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАПосочените въздействия ще бъдат постоянни, дълготрайни и обратими приевентуално прекъсване на водовземането. По обхват се ограничава в обсега насъздаваната зона на влияние от водовземните съоръжения. Посоченитевъздействия се оценяват, като незначителни, поради обстоятелството, чеводовземането се осъществява в рамките на естествените ресурси наподземни водни тела, които са в добро химично   и количественосъстояние и нито едно от тях не е в риск.
7.6 Ландшафт

- извършва се анализ на проектния баланс на територията, предложен от плана; оценяват се
ландшафтите според промените, които се очаква да настъпят в структурата им; анализират се
условията за миграция на замърсители по пътя на атмосферния въздух, повърхностните и
подземни води и почвите; въздействието върху ландшафта се оценяват по вид, вероятност,
продължителност, кумулативен ефект, последици върху пространства и пейзажи със статут на
защита. Въздействията включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици.



87 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенникомпоненти ландшафтите в района могат да се разделят на:Природни ланшафти:Природните ланшафти, които се формират под влияние на природните фактори ине попадат под въздействието на човешката дейност. Устойчивостта на тяхнатаструктура се определя от процесите на саморазвитие и саморегулиране. В районана община Пордим това са ландшафти попадащи под закрила назаконодателството-природни обекти като местността „Пожара” и местността„Вълчитрънка гора”. Местността „Пожара”, която е с площ 0,3 хектара и се намирав землището на с. Борислав. Другата защитена местност е „Вълчитрънка гора”,характерна с дъбовите си гори, разположена на площ от 25 ха край земището насело Вълчитрън.Горски ландшафти:За развитието на района имат и голямо значение горските ланшафти. Те сапредставени от характерните за района горички от Келяв габър, Акация, Драка,Смрадлика и изкуствено създадени насаждения от Черен бор. Срещат се иединични представители на Летен дъб, Обикновен горун и др. Доминанти зарайона са овощните.Аграрни ландшафти /агроландшафти/Равнинният релеф и умерено-континентален климат на община Пордимдопринасят за благоприятното развитието на селскостопански култури. В районапреобладаващи са зърнените и техническите култури.Селищни ландшафтиСелищните ланшафти са резултат от човешката дейност, която е променила вразлична степен някои природни компоненти, формирайки нов характер иструктура;В община Пордим, други защитени зони с цел опазване на характерен ландшафтса защитена зона „Обнова” и защитена зона „Караман дол”. Предвижданията наОУП са свързани с реализиране на благоустройствени мероприятия, озеленяване,усвояване на площи за рекреационни дейности, които са свързани с устройванетона устойчив селищен ландшафт, увеличаването на териториите с горскиландшафт и опазването на природните ландшафти.
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КОМЕНТАР – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДАВъздействието на ОПУ върху ландшафта ще има положителен и дългосроченефект, с ясна тенденция за устойчивост на териториите.
7.7 Биоразнообразие, защитени територии и зони

- анализират се и се оценяват на база предвижданията на плана - общата структура на
територията и режима на устройство на отделните територии; предмет на оценка са горските
паркове, зелени площи, защитените територии по ЗТТ, защитените зони по ЗБР; оценката за
въздействие върху биоразнообразието и защитените зони се определя по вид, вероятност,
продължителност, териториален обхват, честота, стойност и уязвимост на пространството,
последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален, обществен или
международен статут на защита. Въздействията включват вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни последициПредмет на анализ и оценка в този раздел са горите и горските паркове,защитените територии и зони и устройствените режими на природнитерекреационни територии.Горските територии запазват обхвата и предназначението си – за дърводобив, зазащита в рамките на зелените защитни зони, за лов и отглеждане на дивеч. Те щепродължат да се устройват съгласно действащите лесоустройствени планове снезначително естествено увеличаване на площта.Планът осигурява необходимите устройствени условия за физическото опазванена наличните защитени територии от различни видове, вкл. прилежащите имтеритории и обкръжаващата ги среда в по-широк обхват.Подходът на Плана спрямо териториите (защитените зони) по Натура 2000попадащи в обхвата на ОУП,  няма разработени и утвърдени планове за управ-ление.По тези причини ОПУ не конкретизира частите от териториите на защитенитезони, в които е допустима устройствена и/или строителна намеса. Определянетона точния обхват и допустимото предназначение на частите от териториите назащитените зони с допустима намеса следва да стане с плановете за управление,респ. със  зонирането, което е тяхна неразделна част, или със специализиранипроучвания, извършвани по указание и под контрола на специализиранитеоргани по опазване на околната среда – РИОСВ или МОСВ, взаимообвързано с или
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предхождащи разработването на подробни устройствени планове. Подробнитепланове трябва да са в обхват, който позволява да се проследят връзките междуместообитанията. От тези проучвания следва да се изведат изискванията за съ-ответствие и произхождащите от това ограничения за намесата в природнатасреда.Основополагащо принципно изискване към подробното устройствено планиранев обхвата на защитените зони е да се осигури непрекъснатост на природнатасреда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на урбанизацията.По отношение на фауната е естествено безпокоенето и временното нарушаване наместообитанията на характерните видове в района, но въздействията са спотенциал за възстановяване и кратковременно въздействие.
КОМЕНТАР – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДАПредвиденото с Плана функционално съдържание и устройствени застроителнипоказатели на различните разновидности зони не представлява риск забиоразнообразието, както и за защитените територии и зони
7.8 Отпадъци и опасни химични вещества

- анализират се и се оценяват количествата очаквани отпадъци по видове, източници, начини на
събиране и третиране, като нарочно внимание се отделя на пространствения аспект на
компонента - местата за депониране /третиране/ на различните видове отпадъци.
Въздействията включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици.Управлението на отпадъците на територията, предвидено в ОУП, следваизискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите мунормативни документи, както и Националния план за управление на отпадъците.Община Пордим е част от Регионалното сдружение, създадено с цел управлениетона отпадъците в регион Плевен. Обхватът на регионалната система включваизграждането на :
Депо за битови отпадъци

 Първа клетка (битови отпадъци) - Първи етап на проекта
 Втора клетка (битови отпадъци) – Трети етап на проекта

Третиране на смесените битови отпадъци - Първи етап на проекта
Компостиране на биоразградими отпадъци и зелени отпадъци - Първи етап на
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проекта
Център за приемане на опасни и други отпадъци - Първи етап на проекта
Клетка за строителни отпадъци - Втори етап от разширение на РЦУО за
периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фаза
Център за рециклиране на строителни отпадъци - Втори етап от разширение
на РЦУО за периода от 2017 г. до 2018 г. - Втора фазаНа рекултивация подлежи общинското депо за неопасни отпадъци, намиращо се вгр. Пордим ПИ №500011, местността “Отсреща”. Във всички други населени местаот общината депата са закрити.
КОМЕНТАР – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

ОУП разглежда съществуващото депо за ТБО в местността „Отсреща“, катоподлежащо на закриване на дейността с последваща рекултивация, което ще бъдевъзможно за реализиране след въвеждането в експлоатация на РСУО-Плевен.Мярка за непрекъснат контрол е недопускането на не регламентирани сметищана територията на община Пордим. Предвижданията на ОУП по отношениеуправлението на отпадъците има траен и положителен ефект върху околнатасреда.Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективнотоуправление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата идейностите свързани с отпадъците. Препоръчително е в ОУПО да се предвидятвъзможни терени за екологична инфраструктура и/или терени за третиране наотпадъци, които кмета на общината има задължение да осигури по реда на чл. 19от ЗУО, в това число:• Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци отдомакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.;• Площадки за разделното събиране, съхраняване и третиране набиоразградими и зелени отпадъци;• Площадки за събирането, оползотворяването и обезвреждането настроителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата натериторията на общината.В тази връзка е необходимо да се увеличи процента на разделно събираните ирециклирани на отпадъци на територията на общината,за да бъдат изпълнени
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заложените в ЗУО цели. По този начин ще бъде намалено влиянието на фактор„Отпадъци“ върху компонентите на околната среда и ще намали риска зачовешкото здраве.В ОПУ, не се предвижда изграждането на нови предприятия и/или съоръжения снисък или висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към главаседма на ЗООС.
7.9 Вредни физични факториВърху изменението на шумовия режим в перспектива за град Пордим ще окаже:

 Изменението   в   параметрите   на   селищната   среда - поява   на   новиулици, изменението в техническите параметри и пътната настилка приреконструкция на съществуващи улици, изменението в характера назастрояването, поява на нови източници на шум и др.;
 Изменението в параметрите на транспортните потоци.
 Извършването на строителни и ремонтни работи, във връзка спредвижданията на ОУП
 Преминаващата ЖП линия, която към настоящия момент регистриранамален трафик, но в перспектива е вероятно възстановяване наувеличаване на ролята на ЖП транспорта
 Реализирането на нови инвестиции в производства в промишленатазона на гр.Пордим.Съвременните възможности за намаляване на шума в самите транспортнисредства все още са недостатъчни. От друга страна, съществуващата изграденостна селищната територия силно ограничава прилагането на радикалниустройствени мерки. Тези особености  поставят  проблема  за  защита  нанаселението  от  транспортния  шум  в групата на най- сложните и актуалнипроблеми от съвременното селищно устройство.

КОМЕНТАР – ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДАВ извод, към настоящия момент и в перспектива, може да се очаква, череализирането на аявените с Плана насоки с устройствен характер ще доведат доположително въздействие върху шумовото натоварване и вибрациите . Временнои краткотрайно отрицателно въздействие може да се наблюдава само по време на
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строителни работи, които при адекватен контрол от страна на общината иизпълнение на всички нормативни изисквания по време на разрешителния истроителен процес ще бъдат сведени в границите на пренебрежимо нисковъздействие.
7.10 Недвижимо културно наследство (вкл.архитектурни и археологически)Поради това, че в района на община Пордим съществуват голям брой културни,исторически и архитектурни обекти на недвижимото културно наследство се предвижда

 Подобряване на материалната база и развитие на читалищната дейност
 Подобряване състоянието и поддръжката и популяризиране на музеите
 Ремонт и поддръжка на религиозни храмовеНаред   с   природните забележителности, обекти на познавателния туризъм, културно-историческото наследство в града може да се превърне в един от основнитетуристически ресурси.Изхождайки от основната цел, елемент на която е да бъдат съхранени местни традиции,историческо и културно наследство, за да бъде съхранена историческата автентичност инационална идентичност на жизнената среда, в проекта на ОПУ, при функционалната ипространствена организация на територията е използван устройствения иградоустройствен подход.Предвидените в проекта устройствени мероприятия не засягат пряко обектите накултурно- историческото наследство. Около обектите е осигурена контактна зона.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАЗаявените с Плана насоки с устройствен характер по отношение на съхранението накултурно-историческото наследство са в относителна конкретност. Дейностите поподобряване на състоянието на музеите и ремонта на религиозните храмове ще окажатвременно и краткосрочно отрицателно въздействие в посока замърсяване на въздуха снеорганизирани емисии от прах, повишено шумово натоварване и генериране наотпадъци, които ще са само във времевата рамка на строителните работи.  Средата е спотенциал за пълно възстановяване и подобрено състояние. При адекватен контрол отстрана на общината и изпълнение на всички нормативни изисквания по време наразрешителния и строителен процес, въздействията ще бъдат сведени в границите напренебрежимо ниско въздействие, без риск за трайни отрицателни последици.Съгласно Закона за културното наследство:
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• когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопанскидейности, при търсене и проучване и добив на подземни богатства и при други дейности,свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и подвода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценностидейността се спира незабавно.• Уведомява се кмета на съответната община, директорът на регионалния музей ирегионалният инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождениетона находката.• Кметът на общината или оправомощено от него лице и регионалният инспекторатпо опазване на културното наследство са задължени незабавно да дадат указания заизпълнение на аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнение.• В 14-дневен срок от уведомяването, комисия назаначена от министъра на културата,която предлага последващи действия и съставя протокол.• След одобряване на протокола на комисията, министъра на културатазадължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване наструктурите и находките.Гореописаните мерки са разписани подробно в Закона за културното наследство и сазадължителни за всяко физическо или юридическо лице.Предложения и изисквания при последващо устройствено планиране:• Не се допуска промяна на предназначението и надземно строителство напоземлените имоти между селищата и зоните с археологическо наследство иархеологическо наблюдение;• Не се допуска засаждане на едроразмерна културна и декоративна растителност,която ще промени структурата и параметрите на ландшафта на прилежащата територия.Това ще повлияе върху нивото на подпочвените води, ще създаде условия на риск зазащитата и опазването на НКЦ;• Не се допуска изграждане на мрежа на техническата инфраструктура, строителнидейности при което ще се създадат условия на риск от увреждане на НКЦ иекспозиционната им среда;• Мерки по защитата на НКЦ и експозиционната им среда от неблагоприятнисредносрочни и дългосрочни въздействия, които нарушават качеството на културния иисторическия ландшафт;• Да се обозначат, чрез поставяне на пластични знаци от трайни материали - камък,метал, идентификационни символи - знаци и дървесна растителност;• Допуска се поставяне на указателни и информационни табели;• Да се определи превантивна устройствена защита до проучването на обектите идаване на оценка и статут.Основните мерки, които трябва да се предприемат във връзка със защита от рисковинеблагоприятни въздействия върху НКЦ и експозиционната им среда са:
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• Изграждане на защитни огради;• Изграждане на канали и канавки за отвеждане на атмосферните води;• Изграждане на укрепващи подпорни стени на местата в риск от възникване насвлачища;• Своевременни действия за укрепване, реставриране и консервиране на обектите, сцел предотвратяване на пълното им унищожение. Саниращите ремонти по фасади насгради- НКЦ могат да бъдат извършвани единствено  въз основа на съгласувана с МК пореда на чл.83 и чл.84 от ЗКН проектна документация. Изисква се виза запроектиране/задължителна съгл.чл.140 от ЗУТ/, проект за фасадна реставрация ицветово решение с прилежащи мостри по каталог на производител, конструктивностановище, количествена сметка• Предвиждане на мерки за защита на НКЦ при изготвяне на документация на новиинвестиционни намерения в близост до обекти на културното наследство.
7.11 Зони и обекти със специфични хигиенно-охранителен статут

- коментират се евентуални нови водохващания, забраните и ограниченията, свързани с тях.
Въздействията включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици.Регистрираната и описана в ОУП зона и обект със специфичен хигиенно-охранителен статут е водохващането с цел водоснабдяване в с.Тотлебен.
Санитарно-охранителни зони

Заповед № Водоползване Водоизточник
Населено

място
Собственост

Пояс І
площ
дка.

Пояс ІІ
площ
дка.

Пояс ІІІ
площ
дка.СОЗ - 5404.04.2005 г. Водоснабдяванес.Тотлебен СК -Р-2ХГ с.Тотлебен публичнаобщинска 0,100 18,361 61,084

Източник:   Басейнова дирекция „Дунавски район”2015

Определените и предвидени забрани и ограничения са в съответствие сразпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди. (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.) и ОПУ предвиждатяхното строго спазване.



95 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАЗаявените с Плана насоки с устройствен характер по отношение на зони и обекти съсспецифични хигиенно-охранителен статут следват  законово регламентиранитеизисквания. При адекватен контрол от страна на общината и изпълнение на всичкинормативни изисквания по време на разрешителния и експлоатационния процес,въздействията ще бъдат сведени в границите на пренебрежимо ниско въздействие, безриск за трайни отрицателни последици.
7.12 Население и човешко здраве

- определя се потенциално засегнатото население и територии, зони и обекти със специфичен
хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита, рисковите фактори за
увреждане здравето на хората, възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и
отдалечено действие на установените фактори, оценка на риска, мерки за здравна защита.
Въздействията включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици

Потенциално засегнатото население от реализирането на ОПУ са всички жители наобщината. По отношение на човешкото здраве, предвижданията на ОУП гарантирант:
 Запазване и подобряване на качеството на атмосферния въздух чрезизграждане и поддържане на транспортната инфраструктура, газифициранена населеното място, озеленяване и изграждане на рекреационни обекти
 Подобрявне на качеството на повърхностните води чрез изграждането напречиствателна станция за битови отпадъчни води, рехабилитация наканализационната и водопроводна мрежа, отстраняване нанерегламентираните замърсявания, поддържане на речните корита
 Осигуряване на санитарно-защитни зони при реализиране на новиводохващания и поддържане на съществуващите като обекти със специфиченхигиенно-охранителен статус са водоизточниците и пречиствателнитестанции за отпадъчни води. Около водоизточниците се обособяват санитарно-охранителни зони, като проучването, проектирането, учредяването,утвърждаването и експлоатацията на санитарно-охранителните зони сеизвършва по реда и условията на Наредба № 3 от 16.10.2000г.
 При разполагането на площадки за временно съхранение на отпадъци и припроектирането на инженерната инфраструктура се взети предвид и
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съобразени изискванията за здравна защита на селищната среда като саосигурени необходимите отстояния до населени места и зони за рекреация.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДАВъздействието на ОПУ върху населението и човешкото здраве ще има положителен идългосрочен ефект, с ясна тенденция за устойчивост.

7.13 Материални активи

- анализират се и се оценяват предвижданията на плана в сферата на образованието,
здравеопазването, социалните дейности, културата, масовият спорт, туристическата
инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на околната среда.
Въздействията включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици

Материалните активи в контекста на устройственото планиране се разглеждат в аспектана предвижданията на плана по отношение на третичния сектор.Предложеното с ОУП  усъвършенстване на териториалната организация на мрежата отобекти на третичния сектор (вкл. социалната инфраструктура) в устройствен аспект сеосновава на следните постановки:• в сферата на образованието и здравеопазването съществуващата инфраструктура ес достатъчен капацитет (има и сериозни резерви) и по-нататъшното й усъвършенстванене поставя устройствени проблеми.• в сферата на социалните дейности – продължаващо развитие на социалните услуги– дом за деца лишени от родителски грижи, дом за възрастни хора и т.н• в сферата на културата собствената й инфраструктура в населените места извънобщинския център не поставя устройствени проблеми. Предвидено е доразвитието наформите на интеграцията й със социализацията на обектите на културно-историческотонаследство и свързаното с нея развитие на културно-познавателния и изобщо културниятуризъм.• доизграждането на инфраструктурата за масов спорт също не поставя устройственипроблеми. Относно инфраструктурата на спорта в населените места, проектът акцентиравърху необходимостта от обновяване и ревитализация на селските игрища (стадиони)като места за масов спорт.
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8. Синтезиране на резултатите от анализа на възможните въздействия върху
околната среда от предвижданията на плана

8.1 Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана– представят се по аспекти нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от
предвижданията на плана; резултатите от анализа се представят в табличен вид, като срещу
всеки компоненти фактор на околната среда се представя очакваното развитие на аспектите на
околната среда и възможните въздействия върху тях.

РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Компоненти и
фактори

Очаквано развитие на аспектите на околната среда и
възможни въздействия върху тях

Климат,
атмосферен въздух

Прилагането  на  принципа  на  прекъснатост  вурбанистичното развитие   ще   доведе   до   намаляванеотносителния   дял   на територии с дискомфортниклиматични условияВъздействията върху атмосферния въздух в местата за отдихсе свързват с концентриране на посетители и превознисредства в празничните  и почивни дни и във връзка с масовипрояви; касае се  за  епизодично,  допустимо  и  обективнообусловено въздействие върху качествата на атмосферниявъздух; оценява се като незначителноПредложенията на     ОУП     за    подобряване    на    пътнатаИнфраструктура има положително въздействие върхусъстоянието на атмосферния въздухГазоснабдяването на града ще доведе до намаляване наемисиитев атмосферния въздух
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Води С  реализацията  на  предвижданията  на  плана  ще  сепостигне задоволяване на потребителите с необходимотоколичество вода за питейно-битови нужди, ще се намалятзагубите във водопреносната мрежа и ще се подобрикачеството на водоподаването
Подмяната   на   амортизираните   водопроводи   ще   доведедо намаляване на загубите във водопроводната мрежа,респективно до намаляване на водочерпенето на подземниводи и водовземането от реките
Изграждането на нови жилищни сгради и места за отдих щеналожи изграждането на нови В и К мрежи, освен тези, коитоподлежат на подмянаПри изграждане на канализационните мрежи е възможно дасе заустват непречистени отпадъчни води в единводоприемник; за намаляване на негативнотовлияние,изграждането на ПСОВ трябва да става едновременнос изграждането на канализационните мрежиЩе   се   ликвидира   опасността   от   здравен   рисквследствие заустване на непречистени отпадъчни води вреките; предвидените  водоснабдяване  и  канализация  нанаселените места и пречистването на формиранитеотпадъчни води ще подобрят значително условията заобитаванеГеоложка основа

и подземни води
Възможно   инфилтриране  на  замърсени   отпадъчни  водиот съществуващи изгребни и попивни ями и замърсяване сбитови и други отпадъци; въздействието ще бъдеотрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничентериториален обхват в обсега на населените места и наизкопите и насипите за ново строителство
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Стр. 99 от 117Възможно е отнемане на естествени ресурси от подземниводни тела, при експлоатацията на съществуващитеводовземни съоръжения и системи и евентуално предстоящиза изграждане нови водовземни съоръжения от подземниводи
Земи  и почви Заявените   общи   постановки   на   ОУП   по   отношение   наземеползването  и  устройството  на извънселищнитетеритории говорят за подход,  насочен към постигане наекологосъобразни устройствени решения и в този смисъл тене представляват заплаха за околната средаПланираното    рекултивиране   на   нарушените   територииепланово решение с безспорно положително въздействиевърху околната среда, независимо, че не е уточненопоследващото им ползване.
Зелени площи,
защитени
територии, спорт
и отдих

Ориентацията    на    плана    към    максимално    опазване    насъществуващите    защитени    територии    и    зони, макар иконцептуална, се разглежда като положителен елемент напланаПоложително  е предложението за създаване на нови парковеи зелени  площи  предимно  в  прилежащите  територии .Предложеното     развитие     на     рекреационни     дейностив съществуваща  планинска  природна  среда  и  допълванетой  с нови крайградски горски и хидропаркове създаваподходящи условия за съответстващо управление и контролна параметрите на средата
Ландшафт Не  са     специфицирани  предлаганите  активни  ландшафтно-устройствени мерки на планаРеализацията  на  предложенията  на  плана  по  отношениена техническата инфраструктура ще осигури максималноопазване на компонентите на ландшафта, по които сеизвършва миграция на замърсители
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Стр. 100 от 117Предложеният на плана за рекултивиране на нарушенитерени е положително    по    отношение    качествата    наландшафта, независимо от безадресното им предназначение вбъдещеПоложително  решение  по  отношение  бъдещото  развитиена рекреативните  ландшафти  са  формираните  от  планарекреативни територииЛипсата на конкретност по отношение устройственитенамеси в зоните по Натура 2000 може да предизвика опасностза целостта на зоните
Отпадъци и опасни
вещества

Предвид регионалната и национална регулация наполитиките по управление на отпадъците , не се очакватнегативни въздействия
Шум и други
вредни физични
фактори

Очаква се   прогнозния период да бъде обезпечен с по-пълна иподробна информация относно източниците на вреднифизични въздействия  позволяващ  избор  на  подходящиустройствени мерки за ограничаването имНейонизиращите   лъчения   имат   локално   въздействие   иса свързани с развитието на предавателната мрежа намобилните оператори, кабелните телевизии с технитеретранслатори и частично от някои радиостанции. Не саустановени вредни въздействия върху обитателите
Културно
наследство

Заявените с Плана насоки с устройствен характер поотношение на  съхранението  на  културно-историческото  непритежават необходимата конкретност
8.2 Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана
-представя се характеристика на взаимовръзките на аспектите с нерешени екологични проблеми

или произтичащи от предвижданията на плана:, свързани с или произтичащи от:

По общата концепция на Плана
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Като   цяло,   общата   концепция   на Плана   е   насочена   към   минимизиранена отрицателното  въздействие  върху околната  среда,  предизвикано  от  по-нататъшното урбанизиране и строително усвояване на територията на града.В това направление действат следните нейни основополагащихарактеристики:- Максимално опазване на зоните с регламентирана природозащита,носители на най- благоприятните екологични условия, на биологичното иландшафтно разнообразие;- Ограничаване усвояването на нови терени за промишлени дейности ипреустройство на съществуващите производствени зони в обслужващи илогистични;- Приоритетно развитие на системите на техническата инфраструктура снепосредствено  значение  за  екологичните  условия - водоснабдяване,канализация, евакуация и третиране на ТБО;
По селищно развитиеКато рискове биха могли да се оценят:- Липсата   на   ясно   териториално   ограничаване   назоните/урбанизираните структури за нуждите на отдиха и туризма ипредоставянето му на последващото подробно устройствено планиране;
По устройството на извънселищните територииюДоколкото по отношение на териториите за земеделие и горскостопанскидейности не са въведени зони, забраняващи промяната на предназначениетоим, съществува опастност от последващи частични промени, противоречащина устройствената концепция на плана и поява на участъци с непрекъснатаурбанизация.Рисковано е и отсъствието на проектни предложения за регулиране наустройствените намеси в териториите, попадащи в границите на защитенитезони по Натура 2000, защото последващо допускане на такива частичнинамеси крие опасности и за самите защитени зони.
По отношение на съхранението на културно-историческото наследствоЗаявените с Плана насоки с устройствен характер територии на града непритежават необходимата конкретност, за да се оцени ефективността им.
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Предложенията на Плана за развитие на техническата инфраструктураНезависимо, че някои от тях не са разработени достатъчно конкретно, катоцяло ще имат положително въздействие върху екологичната обстановка вселата. Постепенното канализиране ще ликвидира риска от инфилтрации изамърсяване на подземни води. Газоснабдяването   ще   доведе   до   сериозноограничаване   на   вредните   емисии   в атмосферния въздух.
8.3 Нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията

на ОУПО
представят се описателно нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията
на плана, напр. комуникационни проблеми-транспортна инфраструктура.
Съгласно изискванията на Задание за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се представят
описателно нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на плана, напр.
комуникационни проблеми-транспортна инфраструктура.Видно от анализа направен в предходните точки, не са налице нерешениекологични проблеми,  произтичащи от реализацията на ОУПО или които да немогат да бъдат предотвратени на следващите нива на планиране
9. Алтернативи, в т.ч. „нулева" алтернатива
Разглеждат се следните алтернативи - нулева, най-добра за околната среда, най-
икономически подходящата с мерки за намаляване на въздействията.Планът като цяло не предлага концептуални алтернативи. Развитието натериторията на общината без прилагане на Плана не може да се приеме катоалтернатива, защото това би означавало да се задълбочават диспропорциите инегативните характеристики, разкрити от анализа на съществуващото състояние.
10. Мотиви за избор на разглежданите алтернативи и описание на методите
за извършване на екологична оценка, вкл. трудностите при събиране на
информацияПри  разработването  на  настоящата  екологична  оценка  са  използваниметодически принципи, подходи и конкретни методики, както следва:
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Стр. 103 от 117

Методически принципи:• Принцип   на   териториалност,   съгласно   който   територията   еинтегрираща категория,    степента    на    усвояване    на която    определяхарактера    на съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалеченитеритории;• Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част отединна система, независимо от водещата или подчинената му роля;• Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда сапредмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителствои експлоатация;• Принцип   на   относителна   оптималност,   съгласно   който   управлението   наоколната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите наурбанистично  развитие  с  капацитета  на  природните  ресурси  и  условията  заживот на населението;•    Принцип  на  приоритетност,  при  който  определен  процес  или  фактор  имапредимствена роля пред останалите;• Принцип  на   предпазването,   при  който,   ако  за  дадено   въздействие  нямадостатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
Методически подходи:• При  проучване  на  съществуващото  състояние  на компонентите  наоколната среда се прилагат основно аналитичните подходи;• Системно- структурния подход е в основата на диагнозата на   състоянието наоколната среда;• Прогнозата  на  компонентите  се  базира  на  сценариите  на  намеренията  заразвитие, групирани по съответен начин;• SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване иливъзстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.
Конкретни методики:

 Ръководство за стратегическа екологична оценка, Европейска комисия
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 Ръководство за интегриране на климатичните изменения ибиоразнообразието в стратегическата екологична оценка, Европейска комисия,2013 г.
 Указания на Европейска Комисия за прилагане на Директивата заСтратегическа екологична оценка за изменения на ОперативнитепрограмиМетодика за определяне на разсейването на емисиите на вреднивещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземнияатмосферен слой, МОСВ, 2004 г.;
 Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическаекологична оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г.
 Методически указания за практическо прилагане на изискванията нанормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърнигенератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи(указанията са изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-1024/11.02.2010г.)
 Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение напроцедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка навъздействието на околната среда за планове и програми (указанията саизпратени до директорите на Басейновите дирекции, РИОСВ и националнитепаркове с писмо на МОСВ изх. № 05-08-5599/10.09.2012 г.)
 Указания относно прилагане на разпоредбите на чл. 2а от Наредбата заусловията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околнатасреда, чл. 7а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологичнаоценка на планове и програми и чл. 13, ал.3 от Наредбата за условията и реда заизвършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти иинвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитенитезони за определяне на допустимостта на инвестиционни предложения, планове,програми и проекти спрямо забраните в Националния план за действие заенергията от възобновяеми източници до 2020 г., произтичащи от Становище поекологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда и водите,изпратени до директорите на РИОСВ с писмо изх. № 04-00-197/02.01.2014 г.
 Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите заоценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка(ЕО), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо с изх. № 05-08-2757/28.04.2014 г.
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 Указания за прилагане на разпоредбата на чл.91, ал.2 на  Закона за опазване наоколната среда  (писмо с изх. №05-08-373/20.01.2015 г.)
 Класификатор на почвите в България;
 Класификация на ландшафтите по БДС;
 Методика за ландшафтно-естетическа оценка;

11. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятни последици от реализирането на плана

- мерките се представят по компоненти и фактори на околната среда, вкл. устройствените
параметри на територията. Да се отделят мерките, които следва да бъдат отразени в
окончателния проект на ОУП на община Пордим.
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА

Компонент и
фактори

МяркаПодземни води Последващите нива на проектиране да респектиратрезултатите от геоложки, инженерно-геоложки ихидрогеоложки проучвания и изследвания., каквито следва дасе провеждат за конкретизиране на условията за фундиране иизграждане на нови и/или реконструкция на сгради,Осъществяване на водовземането от съществуващите иевентуално изградени нови  водовземни съоръжения отподземни води да се извършва в съответствие сразрешителния режим  по Закона за водите и наредбите къмнегоИдентифициране на границите на санитарно-охранителнитезони около водовземните съоръжения от подземни иповърхностни води, ползвани за питейно-битови цели, иопазването им в съответствие с забраните и ограниченията нанаредбата, по чл. 135, т.6 от Закона за водитеВъвеждане на забрана за пряко отвеждане на отпадъчни води
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в земните недраВоди За да се гарантира опазването от замърсяване на  водите  иводните обекти, да се предвиди цялостно и окончателноизграждане на канализационните и колекторни мрежи ПСОВили ЛПСОВ.
Едновременно с изграждането на нови промишленипредприятия да се изградят и необходимите ЛПСОВЕдновременно с изграждането на канализационни мрежи нанаселените места да се изграждат и съответните ПСОВЗеми и почви За опазването на  земите и почвите да бъде извършенопоследващо специализирано проучване на алтернативниплощадки за отреждане на:- терен за изграждане на нова сграда за общински склад зазабранени, залежали, с изтекъл срок на годност пестициди ипрепарати;-терени за контролирано съхранение на оборския тор вблизост до населените места;-терени за депониране на сгурията от отоплителнитеустройства на твърдо гориво

Земни недра -преустановяване ползването на изгребни ями за събиране набитовите отпадъчни водиБиоразнообразие При прокарване на улици и /или пътища се изисквапредвиждането на прокари за различни  животински видове,съобразени с пътищата на миграцията имРазполагане на междуселищните обслужващи центрове да сеизвършва извън обхвата на защитената зонаПри следващи нива на проектиране да се спазватпредвидените с плана разновидности на устройствени зони ичастите им, попадащи в обхвата на защитена зонаОтпадъци Предвижданията на ОУП да кореспондират с Общинската
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програма за управление на отпадъците.На ниво ПУП да се определят  площадки (терени) законтролирано съхранение на оборския тор в близост донаселените местаДа се определят площадки за съхранение на излезли отупотреба препарати за растителна защитаВредни физичнифактори За ограничаване вредното влияние от транспортния шум енеобходимо запазване на съществуващите крайпътниозеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч. ветро- иснегозащитни) функции,  изграждане за шумозащитнирастителни пояси по съществуващи и нови трасета в близостдо населени места и образувания, в обхват и характер, взависимост от конкретните условия, с ПУП да се предвижда из-граждането на изкуствени шумозищитни екрани, вкл. изадължително реализиране на защитно озеленяване вграниците на самите прилежащи на пътя/улицатаурегулирани поземлени имотиДруги За ограничаване неблагоприятното въздействие върхуоколната среда и здравето на хората от експлоатацията наземните недра и извозването на добитите материали сеизисква извозването на добитите материали да става пообходи на населените места, основно по съществуващипътища. За част от населените места Плана предвиждаизграждане на обходни пътища. При липса на другавъзможност, за целта се използват полски пътища, катонеобходимото благоустрояване следва да се извършва отконцесионера за негова сметка, като част от концесионнотозадължениВсички разработки, отнасящи се до инвестиционниппредложения за строителство, дейности и технологии наследващ етап на подробност подлежат на процедура по ОВОС иЕО по реда на глава IV от ЗООС.



108 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

12. Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на
прилагането на плана- посочват се и срокове и отговорници за изпълнение на мерките,  вкл. необходимостта от
мониторинг.

Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на
прилагане на плана

Компоненти и
фактори

Мерки Периодика, отговорност

Атмосферен въздух Периодични справки с данните отНационалната система за мониторинг иконтрол на атмосферния въздух При необходимост, , община
Повърхностнии подземни води Контрол на водопотреблението.Мониторинг на повърхностните иподземните води; Ежемесечно, Басейнова дирекция,РИОСВ,
Земи и почви Мониторинг на почвите Ежегодно, РИОСВЗемни недра Измерване дебита на водовземнитесистеми и съоръжения (сондажникладенци), на температурата на водатаи на водното ниво в кладенците

Ежемесечно за безнапорните и 4пъти годишно – за напорнитеподземни води
Пробовземане и определяне наводородния показател, разтворениякислород, окислително-възстановителния потенциал,перманганатната окисляемост,електропроводимостта, съдържаниетона калций, магнезий, натрий, калий,желязо, манган, хидро-генкарбонати,хлориди, сулфати, фосфати, амоний,нитрати и нитрити, общатаминерализация или сухия остатък ийонния баланс

Два пъти годишно за напорниподземни води и четири пътигодишно за безнапорни подземниводи

БиоразнообразиеЗащитени Контрол по спазване на изискванията НСЗП, Дирекции на ПП, РИОСВ
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природнитеритории на ЗБР и ЗЗТ
Отпадъци Контрол за нерегламентиранодепониране на отпадъци Община, РИОСВ
Вредни физичнифактори Мониторинг на шумовите нива Съгласно действащи методики,РЗИ, РИОСВ,Община
13. Нетехническо резюме на екологичната оценка

14. Заключение на експертите
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози,
екипът от експерти, разработили настоящата Екологична оценка, дава
следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на Община
Пордим, ще окаже трайно във времето, положително въздействие върху
компонентите на околната среда и здравето на населението. Планът създава
условия за постепенно подобряване на състоянието на средата и на
качеството на живот и осигурява условия за устойчив характер на
развитието на територията на града. Това заключение е валидно, при
положение, че бъдат изпълнени мерките, указани в Доклада за екологичната
оценка, чиято цел е да се смекчат и сведат до минимум временните
отрицателни въздействия върху отделните компоненти на околната среда,
свързани с реализиране на някои от мероприятията, заложени в ОУП, които
са указани по- горе.
ОУП на община Пордим е разработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и
действащата подзаконова нормативна база. Заложените показатели
осигуряват устойчиво развитие на общината като цяло, като са отчетени
съществуващите природни дадености на територията й.
ОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Националната стратегия
за опазване на околната среда и Общинската програма по околна среда,
Докладът за екологична оценка на „Общ устройствен план на община
Пордим” е изготвен съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от ЗООС
и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми
(Обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3/ 2006г, посл. изм. и доп. 2011г.).
Препоръките ни към авторите на ОУП на община Пордим са при
окончателното оформяне на заложените промени върху територията на
общината да бъдат взети под внимание предложените от експертите мерки
за ограничаване на отрицателното въздействие върху почвите, водите и
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биоразнообразието и да бъдат предвидени дейности за издирване и
регистриране на археологическите културни ценности и за опазването и
социализацията на архитектурните паметници и църквите.

РЪКОВОДИТЕЛ НА КОЛЕКТИВ

ЕВГЕНИЯ  АНДРЕЕВСКА

Препоръчителни приложения
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13. Списък на източниците на информация, използваните методи за оценка и прогноза навъздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани• Закон за опазване на околната среда• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми• Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 годинаотносно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда• Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка навъздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010 г.)• Закона за опазване на земеделските земи (изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.);• Закон за почвите (ДВ, бр. 89/06.11.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.);• Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп. бр. 105 от19.12.2014 г.);• Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ,бр.57/ 2001г., посл. изм. и доп. бр.66/2008г.)• НАРЕДБА № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вреднивещества в почвите (. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.) ;• НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване наслабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.);• НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ, бр.19 от 13 Март2009 г.);• НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане нанеобходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви (обн. ДВ, бр.62от 4 Август 2009 г.)• Закон за чистотата на атмосферния въздух• Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух• Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полицикличниароматни въглеводороди в атмосферния въздух• Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини праховичастици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух• Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации навредни вещества в атмосферния въздух на населените места• Закон за водите• Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води• Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водитеНаредба № 2 от 13.09.2007 г. заопазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници• Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни водивъв водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковиизточници на замърсяване
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• Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточницитеи съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците наминерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди• Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научниинститути с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимовъздействие върху състоянието на водите• Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане начерупкови организми• Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води• Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане• Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни иопасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти• Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствениотпадъчни води в канализационните системи на населените места• Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определянекачеството на течащите повърхностни води• Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води• Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битовицели• Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане• Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води,предназначени за питейно-битово водоснабдяване• Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническатаексплоатация на язовирните стени и съоръженията към тях• Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделскитекултури• Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчниводи чрез употребата им в земеделието• Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някоидруги замърсители• Наредба за опазване на околната среда в морските води• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околнатасреда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет поопазване на околната среда в морските води на Черно море и управление наизпълнението на Морска стратегия и програма от мерки• Наредба за ползването на повърхностните води• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването наязовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за
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извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавнасобственост.• Закон за управление на отпадъците• Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори• Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиранена отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения• Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера наобезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци• Наредба за разделно събиране на биоотпадъците• Наредба за третиране на биоотпадъците• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклиранистроителни материали• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасниотпадъци• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Наредба № 2 от 23.07.2014 г. закласификация на отпадъците• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполаганена съоръжения за третиране на отпадъци• Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и надруги съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци• Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства• Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчниводи чрез употребата им в земеделието• Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудванеИзползвани информационни източници:1. ИАОС-МОСВ. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2010,2011, 2012 г.2. РИОСВ-София. Годишен доклад за състоянието на околната среда –2010, 2011, 2012 г.3. Физическа и социално-икономическа география на България, изд.Фор Ком, 2002г, раздел4-Почви, стр.277 -352.4. Атлас на почвите в България, 1998, Земиздат, София,5. Общински план за развитие на Община Правец за периода 2007-2013 г.6. Антонов, М. и др. Геоложките карти на България, сп. „Списание на българскотогеологическо дружество”, год. XLVIII, кн. 1, 1987.7. Бисерков, В. (ред.), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. ЗелениБалкани, София, 196 с.8. Бондев, И. 1991. Растителност на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст.Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, София.



114 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

9. Братанова-Дончева. С., Н. Чипев. 2005. Екосистемен подход и биоразнообразие. Петрова, А.(Ред.), Съвременно състояние на биоразнoобразието в България – проблеми иперспективи. И-во Дракон, София. 421-446.10. Велчев, В. 2002а. Основни характеристики и закономерсности на разпространението насъвременната растителност. – В: Копралев, И. (ред.). География на България, Физическа иСоциално-Икономическа География, стр. 321-324. Издателство ФорКом, София.11. Велчев, В. 2002б. Типове растителност. – В: Копралев, И. (ред.). География на България,Физическа и Социално-Икономическа География, стр. 324-335. Издателство ФорКом,София.12. Велчев, В., Бондев, И. 1984. Участие на българските и балканските ендемити врастителната покривка на България. – В: Велчев, В. и др. (ред.): Съвременни теоретични иприложни аспекти на растителната екология. I част. стр. 85-93.13. Георгиев В., 1982. Зоогеографски райони въз основа на сухоземната фауна. В: Географияна България, т. 1. БАН, София, с. 472 – 477.14. Георгиев В., С. Симеонов, 1992. Зоогеографска характеристика на гнездоватаорнитофауна в България. Год. СУ, Биол. Фак., кн. 1 – Зоология, 80: 200 – 210.15. Големански, В, Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон (Отг. Ред.). 2015. Червена книга на РепубликаБългария, БАН и МОСВ, София, http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/.16. Груев Б., Б. Кузманов, 1994. Обща биогеография. Наука и изкуство, София, 498с.17. Делипавлов, Д. & Чешмеджиев, И. (ред.). 2003. Определител на растенията в България.Академично издателство на Аграрния У-т, Пловдив.18. Дренски П., 1926. Нови и редки видове риби от България. Тр. бълг. природоизп. д-во, 12:121 – 150.19. Дренски П., 1928. Риби от сем. Gobitidae в България. Изв. Цар. природн. инст.София, 1: 156– 181.20. Дренски П., 1948. Състав и разпространение на рибите в България. Год. Соф.унив.,Природомат. фак., 44 (3): 11 – 71.21. Дренски П., 1951. Рибите в България. БАН, София, 270 с.22. Йорданов, Д. (ред.). 1966. Флора на Народна Република България, т. 6. Академичноиздателство “Проф. М. Дринов”, София.23. Кавръкова, В., Димова, Д. Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., & Раковска. Р.(ред.). 2009.Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България.Второ преработено и допълнено издание. София,Световен фонд за дивата природа,Дунавско-Карпатска програма и федерация “Зелени Балкани”.24. Карапеткова М., М. Живков, К. Александрова-Колеманова, 1993. Сладководните риби наБългария. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, София, 1:515 – 546.25. Ковачев В., 1922. Сладководната ихтиологична фауна на България. Архив Министерствона земед. и държ. имоти, 2: 163 с.

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/


115 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

26. Моров Т., 1931. Сладководните риби в България. Бълг. рибарски съюз, София, 93с.27. Събчев М., Л. Станимирова, 1998. Разпространение на правите сладководни раци(Crustacea: Decapoda) и техните епибионти от род Branchiobdella (Annelida:Branchiobdellae), Hystricosoma chappuisi Michaelsen, 1926 (Annelida:Oligochaeta) Nitocrelladivaricata (Crustacea: Decapoda) в България. Historia naturalis bulgarica, 9: 5 – 18.28. Чипев, Н. 2011. Биологично разнообразие – концептуална рамка и теоретични основи.Екологично инженерство и опазване на околната среда 3: 5-18.29. Шишков Г., 1936. Какви мрени живеят в България. Рибарски преглед, 4 (6): 82 –30. Шишков Г., 1937. Върху нашенските видове от род Gobio Cuvier. Год. Соф. унив., 33 (3): 227– 289.31. Шишков Г., 1938. Особености на рибната ни фауна. Рибарски преглед, 8 (8): 113– 116.32. Biodiversity Support Program, 1994. Conserving Biological Diversity in Bulgaria: The NationalBiological Diversity Conservation Strategy. Washington, D.C.: Biodiversity Support Program c/oWorld Wildlife Fund.33. Craig H.-T. (ed.), 2000. IUCN red list of threatened species.34. Apostolova I, Sopotlieva D, Pedashenko H, Velev N, Vasilev K. 2012. Bulgarian vegetationdatabase – current status and essential features. – In: Dengler, J., Oldeland, J., Jansen, F., Chytrý,M., Ewald, J., Finckh, M., Glöckler, F., Lopez-Gonzalez, G., Peet, R.K., Schaminée, J.H.J. (Eds.)Vegetation databases for the 21st century. – Biodiversity & Ecology 4, pp. 141-148. BiocentreKlein Flottbek and Botanical Garden, Hamburg.35. Bancheva, S. & Delcheva, M. 2004. New chorological recorfs of vascular plants for Bulgaria. –Phytologia Balcanica, 10(1): 35-37.36. Dimitrov, D. & Nikolov, I. 1998. A new taxon and chorological data on the vascular flora ofBulgaria. – Phytologia Balcanica., 4(3): 121-125.37. Petrova, A. 2006. Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Publishing House, Sofia.38. Petrova, A., Vladimirov, V. (eds). 2009. Red List of Bulgarian vascular plants. – PhytologiaBalcanica, 15: 63–94.39. Petrova, A., Vladimirov, V. 2010. Balkan endemics in the Bulgarian flora. – Phytologia Balcanica,16: 293–311.40. Vassilev, K., Dajič, Z., Cušterevska, R., Bergmeier, E., Apostolova, I. 2012б. Balkan Dry GrasslandsDatabase. – In: Dengler, J., Oldeland, J., Jansen, F., Chytrý, M., Ewald, J., Finckh, M., Glöckler, F.,Lopez-Gonzalez, G., Peet, R.K., Schaminée, J.H.J. (Eds.) Vegetation databases for the 21st century.– Biodiversity & Ecology 4: 330–330.41. Fet V., 2000. Scorpions (Arachnida: Scorpiones) from the Balkan Peninsula in the collection ofthe National Museum of Natural History, Sofia. Historia naturalisbulgarica, 11: 47– 60.42. Golovatch S., E. Kondeva, 1992. Contribution to the millipede fauna of Bulgaria (Diplopoda). ActaZoologica Bulgarica, 44: 19 – 26.43. Hudec V., J. Vašatko, 1973. Zur Kenntnis der Molluskenfauna Bulgariens. Acta Sc.Nat. Brno, 7: 1 –33.



116 ЕО НА ПЛАН: ОУП ОБЩИНА ПОРДИМ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран план за обновяване на населените места
в Община Пордим”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013г. по
Договор №15/322/01105 от 21.12.2013г сключен между Община Пордим и Държавен фонд
„Земеделие”

44. Knig G., 1983. Beitrag zur ﾖkologie und Zoogeographie Bulgarischer Landgastropoden. Malak.Adhandl. Mus. Tierk. (Dresden), 9: 31 – 52. Obuch J., P.45. Spiridonov G., N. Spasov, 1998. Large mammals (Macromammalia) of Bulgaria. In: Meine C. (ed.)Bulgaria’s Biological Diversity: Conservation and Status Needs46. Assessment. Vols. I and II. Washington D. C.: Biodiversity Support Program.ISBN: 1-887531-21-1: 467 – 483.47. Braun-Blanquet, J. 1965. Plant Sociology. The Study of Plant Communities. Hafner PublishingCompany. New York and London.48. Chytr, M., Otpkov, Z. 2003. Plot sizes used for phytosociological sampling of Europeanvegetation. – Journal of Vegetation Science, 14: 563-570.49. Interpretation Manual of European habitats. 2007. EUR27. Europea Commission, DGEnvironment, Brussels.50. Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1973. The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R.H. (ed.) Ordination and classification of plant communities, pp. 617-737. W.Junk, The Hague, NL.
14. Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всекиудостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на докладаиме Компетенции1. инж.Евгения Андреевска Ръководител на колектив, растителен иживотински свят, отпадъци

2. Светлана Василева Повърхностни и подземни води, подземнинедра3. Ландш.арх. Юлиан Андреев Почви, ландшафт
4. Диана Иванова Климат, атмосферен въздух
5. Екатерина Коджебашева Културно-историческо наследство6. Радостина Христова Опасни химични вещества, шум, вибрации7. Д-р Диана Илиева здравен риск
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15. Декларации по чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ЕО
16.Копия от протоколи, становища и писма относно проведените консултации по обхватаи съдържанието на ОУП и ЕО
17. Карти съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и прието Заданиеза разработване на ОУПО, както следва:

 Проект за Общ устройствен план на община Пордим в мащаб 1:25000 в с обем исъдържание съгласно изискванията на Наредба № 8;
 Баланс на територията съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема исъдържанието на устройствените схеми и планове, приложение № 2 към чл. 69,табл.2;
 Схема „Техническа инфраструктура" в М 1:50000;
 Схема „Транспортна мрежа“ 1:50000.
 Схема „Рискови територии“ 1:50000.


