
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

към ПЛАНОВОТО ЗАДАНИЕ 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

ОТНОСНО: 

1. Създаване на условия за прилагане на процедура по реда на глава VІ-та на Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с Наредба № 8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн. ДВ. бр. 57 от 26 юни 2001г., 
посл. изм. в ДВ. бр. 11 от 10 Февруари 2015г.). 

2. Създаване на предпоставки за прилагане на процедура по реда на чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) 

 І. Цели и приоритети за дългосрочно устройствено развитие на Община Кричим - 
урбанизирана и прилежаща територия, рефлектиращи с отражение към 
изискванията за оценки съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

1. Проектантският колектив избран за изработването на Общия устройствен план (ОУП) 
на Община Кричим, да изготви в проектното решение и в двете фази на проектиране, 
(Предварителен проект на ОУП и Окончателен проект на ОУП), необходимите 
проучвания и решения свързани с изискванията включени в Приложение № 1 към 
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(приета с ПМС № 139 от 24.06.2004г., посл. изм. ДВ бр. 8 от 23.01.2018г.) и Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 
2007 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018г.).   

1.1. Да се определи в проектното решение на ОУП на Община Кричим, степента на план-
програма определяща евентуалните рамки за бъдещи инвестиционни намерения и 
дейности по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за територията на Общината. 
Проектните предложения да бъдат съобразени с оглед на характера, мащабността на 
бъдещите експлоатационни условия и предвиждания за разпределение на ресурси по 
програми свързани с изискванията на ЗООС. 

1.2.    Проектантският колектив на ОУП, да изследва значението на Плана за интегриране 
на бъдещи програми породени от екологични съображения с оглед насърчаване  на 
устойчивото  развитие за екологично равновесие на територията на Общината. 

1.3. Да се извърши подробно изследване на евентуални екологични проблеми от значение 
за ОУП, като се предложат програми за изпълнение и въвеждане на бъдещи решения и 
мероприятия свързани със законовите постановки в областта на околната среда. 

1.4. Проектантският колектив разработващ Общия устройствен план (ОУП), да изследва 
възможните характеристики за определяне на качеството на стандарта на околната среда. 



1.4.1. Да се проучат възможностите за вероятности, продължителност, честота, 
обратимост и кумулативен характер на предполагаеми бъдещи въздействия на околната 
среда, включително и резултати предизвикани от развитието на интензивно земеползване. 

1.4.2. Да се проучат евентуални потенциални ефекти и рискове за околната среда, 
свързани със здравето на обитателите и урбанизираната среда. 

1.4.3. Да се обследват бъдещи възможности за евентуални последствия от възникване на 
бедствия и аварии свързани с дейността на хидро-енергийния комплекс (ХЕК “Доспат-
Въча“). Ценностна характеристика и уязвимост на засегнатата територия на Община 
Кричим, население и др. Пространствен обхват на последствията. 

1.5. Да се определи степента на влияние на екологичната обстановка на средата, план-
програмите за нейното опазване, състоянието на защитените територии в териториалния 
обхват на Община Кричим и разположените в нея елементи на КИН (Културно-
историческото наследство). Да се предложат решения за съвременна симбиоза между 
екологични решения с мероприятия за опазване на паметниците на КИН и защитените 
територии. 

1.6. В Плановото ЗАДАНИЕ на ОУП се съдържат данни по реда на чл. 125, ал. 1 от ЗУТ 
(Закон за устройство на територията) за състоянието и тенденциите за икономическото, 
техническо, социално, културно-историческо и пространствено развитие на територията 
на Община Кричим по отделните функционални подсистеми. В него са включени не на 
последно място и състоянието на природните и антропогенни фактори, проблематиката за 
екологичното състояние и биологичното разнообразие на територията на общината. В 
следствие на това, е необходимо да се изготвят от проектантите на ОУП, формулирани 
изводи с анализи на съществуващото положение на екологичната среда за територията на 
Община Кричим. Проектът да определи конкретните бъдещи задачи за подсистемата 
ЕКОЛОГИЯ с препоръки за осигуряване на условия за прилагане на европейските 
принципи за нейното пространствено и устойчиво развитие. 

2. Със заданието се определят и изискванията към изработването на Екологичната оценка 
като неразделна част от ОУП (Общия устройствен план), съгласно чл. 125, ал. 7. от ЗУТ, 
като се посочват условията и процедурите по изискванията на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

3. Проектантският колектив, изработващ Проекта на Общия устройствен план на Община 
Кричим, да предложи програма за съвместяване на процедурите по ЗУТ, ЗООС и ЗБР.  

ІІ. Цели и приоритети относно създаване на условия при изготвяне на Проектното 
решение на Общия устройствен план (ОУП) на Община КРИЧИМ по реда на Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР). 

1. Териториите включени в разработката на Общия устройствен план, попадат в защитени 
зони от Екологичната мрежа „НАТУРА 2000“. 

1.1. Решението на Общия устройствен план (ОУП) в обхвата на проучването и 
предложенията, да създаде възможната компетентна база за прилагане на процедурата по 
реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 



1.2. Да се изследват възможностите за бъдещата съвместимост при изготвянето на план-
програми и проекти с инвестиционни предложения за развитие на екологичната среда и 
биологичното разнообразие, за територията на Община Кричим, с целите и задачите за 
опазване на защитените зони: „Река Въча-Тракия“, „Западни Родопи“ и „Бесапарски 
възвишения“. 

1.3. Да се изготвят конкретни предложения за стопанисване, управление и съхранение на 
защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) на Природен 
резерват (ПР) „Изгорялото гюне“, Защитена местност (ЗМ) „Козница“ и др. 
Предложенията да се съобразят с поставените в ОУП условия, мерки и ограничения 
отговарящи на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

2. Заданието, при наличие на съответните законови условия, следва да определи и 
териториите по чл. 13., ал. 2 от ЗУТ и евентуално да мотивира необходимостта от 
изработване на специфични правила и нормативи за тях (за правилата и нормативите за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони). 

3. Да се формулират и представят основните, най-общи насоки за бъдещото развитие и 
екологичното състояние на града и прилежащите му територии, водещи до създаване на 
комплексно устроена и хармонична жизнена среда на Общината; 

4. Да се определят и предложат критерии за идентифициране на зоната на 
непосредственото регионално влияние на Община Кричим в екологичен и биологичен 
аспект, спрямо териториалните особености на Област Пловдив. 

5. Да се проучи задълбочено благоприятната екологична обстановка за развитие на ЕКО-
туризъм, терени за рекреативен отдих, създаване на еко-пътеки и др., с цел създаване на 
три нива за обслужване на града и Общината (ежедневно-градско, районно и областно). 

        Видовете проучвания свързани с екологичната обстановка и биологичното 
разнообразие за територията на Община КРИЧИМ, фазите, етапите и видовете ППР 
по предварителния и окончателния проект с прогнозния хоризонт на действие на 
ОУП и др., да формулират предложения за необходимите организационни действия, 
които да бъдат предприети от Кмета на Общината и от Общинска администрация по 
изработването на ОУП и неговото по-нататъшно процедиране (възлагане, 
обсъждания и приемане от Общинския експертен съвет) 

 


