
 

 

 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 

ПАЗАРДЖИК 

 

На Ваш Изх. № ПД- 03 – 15 от 11.04.2022 г. 
 

 

ДОКЛАД  

 

за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Стрелча, 

включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно отстраняване 

на предполагаемите неблагоприятни последствия по осъществяването на  ОУП 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 
 

На основание чл.30, ал.4  от Наредбата за  условията и реда за извършване екологична 

оценка  на планове и програми e изготвен  Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на 

ОУП на Община Стрелча, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или 

възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия по осъществяването 

на  ОУП за 2020 г. Същият  е внесен в РИОСВ – Пазарджик с писмо с изх. № С- 

4358/27.05.2021г.. и  с Писмо  с изх. № ПД-03-14-(2) от 08.07.2021г. Община Стрелча е 

уведомена, че представеният годишен доклад за наблюдение и контрол при прилагането на 

ОУП на Община Стрелча е одобрен. С Решение № 312, взето с Протокол № 30 от редовно 

заседание на 29.07.2021г., Общинският съвет-Стрелча приема Доклад за наблюдение и контрол 

при прилагането на ОУП на Община Стрелча, включително на мерките за предотвратяване, 

намаляване или възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия по 

осъществяването на  ОУП. С цел осигуряване на обществен достъп докладът е публикуван на 

сайта на община Стрелча, в раздел ОУП  https://www.strelcha.bg/page.php?177 

Общият устройствен план на Община   Стрелча  е съгласуван с влязло в сила 

Становище по Екологична оценка (ЕО) № 1-1/2018г.  на Директора на РИОСВ – Пазарджик. 

В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба ЕО) е разработена 

обобщена справка с анализ на съответствието на Общия устройствен план(ОУП)  на община 

Стрелча  с резултатите и препоръките, отразени в Становище по ЕО № 1-1/2018г. Същата е 

изпратена до РИОСВ – Пазарджик с писмо с изх. № С- 3164/12.07.2018г.. и с писмо с изх. № 

КД-01-2775-(6) от 16.07.2018г. Община Стрелча е уведомена, че справката е приета като 

съответстваща на изискванията. 

С Решение № 548, взето с Протокол № 45 от редовно заседание на 30.08.2018г., 

Общинският съвет-Стрелча е одобрил окончателния проект на Общия устройствен план на 

община Стрелча със съответните и неизменна част от него схеми, правила и нормативи. 

Решението е публикувано в Държавен вестник бр. 83 от 09 октомври 2018г.   

 

 

            

О Б Щ И Н А  С Т Р Е Л Ч А 

ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ 

4530 СТРЕЛЧА 

пл. “Дружба” № 2 

тел:   (03532) 20-20 

факс: (03532) 20-11 

e-mail:strelcha11@mail.bg 

https://www.strelcha.bg/page.php?177


 

 

 

Всички разписани в част I, т. „А“ - Общи“ мерки и условия за предотвратяване и 

намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни 

последствия от прилагането на ОУП на община Стрелча се изпълняват. Инвестиционни 

предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква провеждане на процедура по 

оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или ЕО (по реда на глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда) и оценка на степента на въздействие с предмета и 

целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие) се 

процедират по реда на Закона за устройство на териториите (ЗУТ), след акт за съгласуване и 

одобрение по реда на съответния специален закон (ЗООС, Закон за водите и др. нормативни 

актове) и при съобразяване с препоръките от извършените оценки. 

Описаните в част I, т. „Б“ мерки и условия са заложени в окончателния вариант на 

Общия устройствен план на община Стрелча. 

Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на 

ОУП на община Стрелча се извършва от Община Стрелча  въз основа на следните мерки и 

индикатори: 



Мерки за наблюдение и контрол Индикатори 

Срок за 

въвеждане на 

мярката и за 

нейното 

изпълнение 

Отговорност Докладване: 

Контрол на замърсителите на 

атмосферния въздух в община Стрелча 

(включително защитени територии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой отклонения от нормите 

 

 

Постоянно 

ИАОС,  

РЗИ-Пазарджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2021 г. не са извършвани измервания с 

мобилна станция на ИАОС. 

За ограничаване изпускането на неорганизирани 

емисии на прах в атмосферния въздух при 

извършване на строителни работи се изпълняват 

следните мерки: 

- при провеждане на изкопни работи и транспорт на 

земни маси, използваните пътища и площадки се 

оросяват.  

- дейностите по транспортиране, товарене, 

разтоварване и складиране на прахообразни 

строителни материали се извършва при спазване на 

изискванията на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и подзаконовите нормативни 

актове към него. 

 

Подмяна и доизграждане на 

водопроводната мрежа 

Изградена и реконструирана 

водопроводна мрежа - км 

Ежегодно 

 

Община Стрелча, 

В и К - Стрелча 

През 2021 г. е рехабилитирана  около 1670 м  метра 

водопроводна мрежа. 

Обновяване и реконструиране на 

ПСПВ Стрелча и обеззаразяване на 

питейната вода за селата от общината 

Качества на питейната вода 

мг/л 

 

 Ежегодно 

 Община Стрелча, 

ВиК Стрелча,  

РЗИ-Пазарджик/ 

През 2021 г. е извършен мониторинг на качеството 

на питейните води (ФХП). В с. Смилец и с. Дюлево 

са констатирани  трайни отклонения от нормите по 

показател нитрати, но поради липса на 

алтернативни водоизточници са оставени за 

водоснабдяване на населените места. ВиК- С- ЕООД 

гр. Стрелча  периодично обеззаразява питейната 

вода за  населените места от общината. 

Контрол на качествата на минералните 

води от водоизточници, ползвани за 

питейни нужди 

Качества на питейната вода 

мг/л; 

Резултати от радиологичен 

Постоянно  

 

РЗИ-Пазарджик, 

БД ИБР-Пловдив/ 

 

През 2021 г. е извършен мониторинг на качеството 

на минералните води от Сондаж 1ХГ, находище 

Стрелча, като  не са констатирани отклонения от 



контрол нормите. 

 

Проектиране и изграждане на 

канализационни мрежи на населените 

места 

Дължина на нова 

канализационна мрежа, км 

Ежегодно Община Стрелча, 

ВиК Стрелча/ 
 

През 2021 г. няма изградена  канализационна мрежа. 

 

Наблюдение на локализираните места 

от повърхностните водни обекти с 

риск от наводнение 

Поддържане на речните 

корита в добро състояние, 

изграждане на защитни 

съоръжения, ако е 

необходимо за превенция от 

наводнения; разработване на 

план за действие при 

предвидими природни 

бедствия и необходими 

превантивни мерки 

 

Постоянно 

Община Стрелча, 
БД ИБР-Пловдив 

 

 

 

 

През 2021 г. се извършва  постоянно 

наблюдение  на повърхностните водни обекти с 

риск от наводнение. 

Предприети са превантивни мерки за 

предотвратяване риска от наводнения. 

Изпълнява се проект за „Ремонтно-

възстановителни работи на яз. Калаващица, 

Община Стрелча”. Изпълнен е проект  "Спешни 

и неотложни аварийно-възстановителни работи 

по възстановяване на улично платно и направа 

на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти 

април“ – гр.Стрелча. Входирани са искания 

пред Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет за следните обекти: 

1. Обект: „Аварийно почистване  на 

речното корито на река Стрелчанска Луда Яна 

от натлак, храстовидна и дървесна растителност 

в регулационните граници на гр. Стрелча, 

община Стрелча, област Пазарджик”- Етап 2 

2. Обект: „Почистване, укрепване на 

подпорни стени с цел осигуряване 

проводимостта на Кольово дере  от  заустването 

му в р. Стрелчанска Луда Яна до ул. „Стара 

планина“ и мостово съоръжение на ул.  „Д. 

Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча 

Подобект 1: „Почистване, укрепване на 

подпорни стени с цел осигуряване 



проводимостта на Кольово дере от заустването 

му в р. Стрелчанска Луда Яна до ул. „Стара 

планина“ 
Проучване на възможностите за 

изграждане на пречиствателни 

съоръжения за отпадъчни води на 

селата Свобода, Смилец, Дюлево, 

Блатница 

Брой изградени ПСОВ Постоянно 

 

 

Община Стрелча, 

В и К – Стрелча 

 

 

 

Одобрен за финансиране е проект за 

изграждане на  ПСОВ, довеждащ колектор и 

съпътстваща инфраструктура до ПСОВ за 

пречистване отпадъчните води, формирани от 

територията на гр. Стрелча. За изграждането на 

ПСОВ има издадено разрешение за строеж и е 

стартирала процедура за избор на изпълнител. 

 Към настоящия момент населените места с.  

Свобода, с. Смилец, с. Дюлево,с.  Блатница са с 

население под 2000 екв. жители  и не попадат в 

обхвата за  отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС за изграждане 

на ПСОВ. 

Наблюдение на местата с най-голям 

риск от ерозия и набелязване на 

конкретни залесителни мероприятия 

Залесителни, напоителни 

мероприятия; 

Сертифициране на 

биоземеделие 

Постоянно 

 
Община Стрелча, 
БД ИБР-Пловдив 

 

През 2021 г. на територията на община Стрелча 

не са  провеждани мащабни  залесителни 

мероприятия във връзка с предотвратяване на 

риск от ерозия.  

Контрол за нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци 

Площ, заета с 

нерегламентирано 

депонирани отпадъци,  м
2
  

Периодично 

 

Община Стрелча 

 

 

През 2021 г. на територията на всички населени 

места от състава на община Стрелча са 

констатирани 48 бр. замърсени терени с 

отпадъци с обща площ над 400 дка. Терените са 

почистени. 

Извършва се  биологична  рекултивация на депо 

за битови отпадъци, находящо се в м. „Черни 

ниви”/ Окопана” в землището на гр. Стрелча. 
Спазване на нормите за шум за 

отделните територии в рамките на 

общината 

Установени превишения на 

нормите за шум dB(A), 

бр./годишно 

Периодично  
Община Стрелча, 

РЗИ-Пазарджик 

 

През 2021 г на територията на община Стрелча 

няма предписания и становища и не са 

установени превишения на нормите на шум за 

отделните територии. 



Контрол при издаване на разрешителни 

за строеж по реда на ЗУТ за 

предприятия/съоръжения, 

класифицирани с висок или нисък 

рисков потенциал, или за 

предприятия/съоръжения, при които е 

възможен ефект на доминото, или за 

обекти,  разположени в близост до 

такива предприятия, с цел гарантиране 

на безопасни разстояния от тези 

предприятия/съоръжения до жилищни 

райони, обекти с обществено 

предназначение, зони за отдих и 

рекреация, съседни предприятия и 

обекти, райони и строежи, които могат 

да бъдат източник на или да увеличат 

риска или последствията от голяма 

авария и да предизвикат ефект на 

доминото, големи транспортни пътища 

и територии с особено природозащитно 

значение или значение за околната 

среда, защитени по силата на 

нормативен или административен акт. 

Поддържане на безопасни 

разстояния. 

Периодично 

 

Община Стрелча, 

Съответните 

компетентни 

органи в 

зависимост от 

типа/вида на 

обекта/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2021 г. не са издавани разрешителни за 

строеж за изграждане на обекти, разположени в 

близост до предприятия с висок или нисък 

рисков потенциал обекти и/или за 

предприятия/съоръжения, при които е 

възможно да бъдат източник на или да увеличат 

риска или последствията от голяма авария. 

В ОУП са разработени правила и нормативи, 

съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2, т. 15, 

буква з от Наредба № 01/8 за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и 

планове.  

През 2021г. са спазени изискванията в ОУП за 

зоните с определен режим на ползване и 

застрояване в зависимост от специфичното им 

предназначение като е спазено отношението 

между реалната и нормативно изискваща се 

озеленена площ. Изпълнени са мероприятия по 

развиване на съществуващите озеленени площи 

и подобряване на мерките за поддържането им.  

Опазване на културно-историческото 

наследство 

Брой засегнати и нарушени 

културни ценности спрямо 

общия брой културни 

ценности на територията на 

общината 

 

Периодично 

 

Община Стрелча/ 

През 2021 г. няма засегнати и/или нарушени 

културни ценности на територията на община  

Стрелча. Осъществяването на инвестиционни 

намерения, чрез извършване на строителни и 

благоустройствени или селскостопански дейности 

от физически и юридически лица, при търсене, 

проучване и добив на подземни богатства и при 

други дейности, свързани с въздействие върху 

земната повърхност, земната основа, земните недра 

и под вода, следва да бъде спряно незабавно, в 

случай, че се открият структури и находки, които 

имат признаци на културни ценности, съгласно 

чл.160, ал.2 от ЗКН и/или има данни за наличие на 



археологически обекти, съгласно чл.161, ал.1 от 

ЗКН и се прилага чл. 72. 

 

 

За периода на докладване няма установени неблагоприятни последствия върху околната среда при прилагане на Общия устройствен план на 

община Стрелча, с него се постига единство на урбанизираната територия със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфичните 

социално-икономически условия на територията на община Стрелча. 

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

 

 


