
Д З З Д  „ ПЛ АН  КОН С У Л Т  З А В Е Т ”  
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 
 
на  

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
на 

 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  

НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 
 
 
 
 

Етап: Предварителен проект 
 
 
 
 

Възложител: Община Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Януари, 2016 





ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 

РАЗДЕЛ 1 ВЪВЕДЕНИЕ 5 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И НА ВРЪЗКАТА 
МУ С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 5 

2.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 
2.2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП 6 
2.3. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ 6 
2.3.1. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 6 
2.3.2. ПРОГНОЗА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ 7 
2.3.3. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 8 
2.3.3.1. Водоснадителни системи 8 
2.3.3.2. Канализационни системи и пречистване на битовите отпадъчни води 9 
2.3.3.3. Енергийна система и Електроразпределение. 9 
2.3.3.4. Транспортна инфраструктура 9 
2.3.4. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 10 
2.4. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 10 

РАЗДЕЛ 3. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО 
РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 17 

1.1. КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 17 
1.1.1. КЛИМАТ 17 
1.1.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 17 
1.2. ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ 17 
1.2.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 17 
1.2.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 18 
1.2.3. ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ 19 
1.2.4. ПИТЕЙНИ ВОДИ 20 
1.2.5. САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ 20 
1.2.6. НАВОДНЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 21 
1.3. ГЕОЛОЖКА ОСНОВА И ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 22 
1.3.1. ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 22 
1.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 23 
1.4.1. ПОЧВЕНИ РАЗНОВИДНОСТИ 23 
1.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ  (РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ) 23 
1.5.1. РАСТИТЕЛНОСТ 23 
1.5.1.1. Флористично и фитоценологично разнообразие 23 
1.5.1.2. Зелени площи в населените места 24 
1.5.2. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 25 
1.5.3. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 25 
1.5.3.1. Защитени територии 25 
1.5.3.2. Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 25 
1.6. ЛАНДШАФТ 28 
1.7. ШУМ И ВИБРАЦИИ 28 
1.8. ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ 28 
1.9. ОТПАДЪЦИ 29 
1.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 30 
1.11. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 32 
1.11.1. ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ЗАВЕТ 32 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 
1.11.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 33 
1.11.3. РИСКОВИ ФАКТОРИ И РИСКОВИ ЗОНИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА 34 
1.12. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЧАКВАНОТО ИМ РАЗВИТИЕ БЕЗ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 35 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ 37 

РАЗДЕЛ 5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 40 

5.1. ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 40 
5.2. ПРОБЛЕМИ С ПОВИШЕНО ЗАШУМЯВАНЕ В СЛЕДСТВИЕ ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК 40 
5.3. ПРОБЛЕМИ С ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 41 
5.4. ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО 41 
5.5. НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 41 

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 
РАВНИЩЕ  42 

РАЗДЕЛ 7. ВЪЗМОЖНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 45 

7.1. КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 45 
7.1.1. КЛИМАТ 45 
7.1.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 45 
7.2. ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ (ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ) 47 
7.2.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 47 
7.2.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 48 
7.2.3. ПИТЕЙНИ ВОДИ 48 
7.2.4. САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ 49 
7.2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 49 
7.3. ЗЕМНИ НЕДРА (ГЕОЛОГИЯ И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА) 49 
7.3.1. ГЕОЛОЖКА ОСНОВА 49 
7.3.2. ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 50 
7.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 51 
7.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ (РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ) 53 
7.5.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ФЛОРАТА И ФАУНАТА В ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 53 
7.5.1.1. Зони на горските фитоценози и местообитания. 53 
7.5.1.2. Зони на земеделски земи. 53 
7.5.1.3. Урбанизирани зони. 54 
7.5.2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 55 
7.5.2.1. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие-Боблата” (BG0000171) 55 
7.5.2.2. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие” (код BG0002062) 55 
7.5.2.3. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие” (код BG0000168) 57 
7.5.2.3.1. Въздействие върху местообитанията на дивата флора и фауна, включени като предмет 
на опазване в ЗЗ 58 
7.5.2.3.2. Въздействие върху видове, предмет на опазване в защитената зона 60 
7.5.2.3.3. Заключение за очакваното въздействие върху предмета и целите на опазване в 
защитената зона 60 
7.6. ЛАНДШАФТ 60 
7.7. ШУМ И ВИБРАЦИИ 62 
7.8. ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ 62 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 
7.9. ОТПАДЪЦИ 63 
7.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 65 
7.11. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 66 
7.11.1. ВЛИЯНИЕ НА ОУП ВЪРХУ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 67 
7.11.2. ВЛИЯНИЕ НА ОУП ВЪРХУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ) 68 
7.11.3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ. 69 
7.11.4. ВЛИЯНИЕ НА ОУП ВЪРХУ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 69 
7.11.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ САНИТАРНО-ХИГИЕННАТА ОБСТАНОВКА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 69 

РАЗДЕЛ 8. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-
ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 
ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 70 

РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И НА 
МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ 
СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА 
НОУ-ХАУ И ДР. 74 

9.1. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ 74 
9.2. МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ И ДР. 76 

РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО 
ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 78 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80 

РЕЧНИК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРМИНИ: 81 

ФИГУРИ 82 

 

  



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 

РАЗДЕЛ 1 Въведение 
Настоящият документ е Нетехническо резюме на екологичната оценка на 

Предварителния проект на новия Общ устройствен план на Община Завет. Съгласно 
указанията на РИОСВ-Русе и в съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 4 от ЗООС и 
на чл. 125, ал. 7 от Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. 
бр.1/02.01.2001г., изм. и доп.) екологична оценка се разработва като част от 
устройствения план. Екологичната оценка (ЕО) представлява нормативно изискваща 
се част от ОУП и изготвянето й се съвместява изцяло с действащата процедура за 
изготвяне и одобряване на устройствения план (чл. 81, ал. 1 т. 3 от ЗООС). Начинът на 
съвместяване на процедурите по изготвяне на ЕО и на ОУП се съобразяват със 
съгласуваните от РИОСВ и утвърдени от Кмета на Община Завет Схема за 
съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на ЕО и 
Схема за провеждане на консултации по екологичната оценка и ОУП. 

Съгласно изискванията на чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта с предмета и целита на опазване на 
защитените зони /Наредбата за ОС/ (Обн. ДВ. бр.73/2007 г. изм. и доп.), 
компетентният орган (РИОСВ Русе) е извършил проверка за допустимост на Общия 
устройствен план на Община Завет и преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие върху защитените зони по реда на глава втора, раздел II от Наредбата. 
Със становище в писмо с изх. №AO 391/29.06.2015 г. компетентният орган (РИОСВ 
Русе) е определил ОУП на Община Завет е допустим при съобразяване на 
произтичащите от него дейности с режимите на защитените зони и е разпоредил да не 
се изготвя самостоятелен доклад за оценка на въздействие върху защитените зони. 
Със същото писмо са дадени указания относно обхвата на самата ЕО, които са 
отразаени при разработването на доклада. Становището на РИОСВ е представено в 
Прил. 5 към доклада за ОВОС. 

При разработването на оценката и на Заданието за нейния обхват са взети 
предвид всички препоръки и предложения, постъпили при консултациите със 
съответните компетентни и специализирани органи и заинтересовани организации по 
реда на чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за за извършване на 
екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ (Обн. ДВ. 57 /2004г., 
изм. и доп.). Справка за проведените консултации е представена в Прил. 4 към 
доклада за ЕО. 

Експертите, участвали в разработването на екологичната оценка и на 
специализираните анализи и отчети към нея отговарят на изискванията на чл. 83 на 
ЗООС. Документите, доказващи компетентността на експертите по чл. 83 на ЗООС и 
декларации по чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка (са представени в приложение към доклада за ЕО. 

РАЗДЕЛ 2. Описание на съдържанието, на основните 
цели на плана и на връзката му с други 
съотносими планове и програми 

2.1. Информация за Възложителя 
Възложител по настоящата процедура по смисъла на § 1 т. 21 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е 
Община Завет: 

Възложител:   Община Завет 
Адрес за кореспонденция: ул. Лудогорие № 19, гр. Завет 7330 
Лице за контакт:  Джанан Караали–старши експерт еколог, 
Телефон:   0879 918 745; факс: 08442 2016 
e-mail:    dkaraali@abv.bg;  http://zavet-bg.com/  

mailto:dkaraali@abv.bg
http://zavet-bg.com/
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2.2. Основни цели и задачи на ОУП  

Съгласно действащата Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове, Общите устройствени планове на общини се 
създават за прогнозен период от 15-20 години. Във връзка с това ОУП на Община 
Завет се предвижда да бъде с прогнозен период до 2035 г. 
Основната стратегическа цел на Общия устройствен план е да се създаде 
териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на 
Община Завет в съответствие с приетите стратегически документи за регионално 
развитие и със специфичните за територията на общината природни, културно-
исторически, икономически, туристически и други ресурси. Разработката има за цел да 
послужи като подходяща териториално-планова основа за цялостно социално-
икономическо развитие, отчитащо изискванията, приоритетите и мерките, заложени 
заложени в Общинския план за развитие, както и в съответните програмни документи 
на общинско, областно и национално ниво, съобразени с териториалните особености 
на района, социалните и демографските прогнози за развитие, екологичните 
дадености и природните и др. ресурси. 

За изпълнение на таези цели е необходимо: 
- развиването на съществуващи функции на града, адаптирането им към 

бъдещата визия за устойчиво развитие и съответно установяване на нови 
такива; 

- определяне на функционалното предназначение на терените с техните 
параметри; 

- развитие на елементите на техническата инфраструктура; 
- създаване на условия за поддържане на екологичното равновесие и 

опазване на околната среда; 
- опазване обектите на културното наследство;  
- определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да 

довеждат до изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана. 
Така целите, на които проектът за нов Общ устройствен план на Община Завет 

се опитва се опитва да даде териториално-устройствено решение касаят устойчиво 
развитие на Община Завет през периода на действие на ОУП, чрез методите на 
устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси и очертаване 
на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-
историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на 
околната среда в Община Завет. 

2.3. Резюме на предложените териториално-
устройствени решения 

2.3.1. Прогноза за демографско и социално-икономическо 
развитие на Община Завет 

Демографска прогноза. Данните от преброяванията показват ясно очертана 
тенденция на намаление след преброяването през 1975 г., когато е достигнат 
максималния брой население. Направената прогноза за броя на населението е 
направена в три варианта: 
• I вариант - вземат се  под внимание настоящата демографска ситуация и 

сегашните демографски тенденциите очаква се населението да намалее до 8311 
души през 2035 г. 

• II вариант /относително ускоряване/ - Тук отново се очаква намаляване на броя 
на населението, но до 8727 души през 2035 г. 
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• При III вариант /относително забавяне/ - Тук се очаква голямо намаление на броя 

на населението на общината, до 7627 души през 2035 г. 
Прогноза за социално-икономическо развитие. Територията се характеризира с 
контрасти в социално- икономическото развитие. Структуроопределящи са 
предприятията от хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и 
фармацевтичната промишленост. Селското стопанство е водещ отрасъл на 
общинската икономика. То е основен източник на доходи и заетост за населението и 
ще продължава да заема важна роля в развитието на района.  
Развитие на социалната база. Община Завет се характеризира със застаряващо и 
намаляващо население, което означава че, перспективата за развитие на социалната 
инфраструктура в общината е свързана по-скоро с модернизиране и устойчиво 
управление на съществуващата материална база, отколкото с изграждането на нова. 
Образование. През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на 
броя на учащите на територията на общината. От друга страна част от сградният 
фонд, който обслужва училищата се характеризират с изключително влошено 
състояние. Съществуващите демографски тенденции не изискват увеличаване на 
сградната база, но е необходимо саниране, усъвършенстване и модернизация на 
частично обновения сграден фонд, така че да се използват ефективно и устойчиво.  
Здравеопазване. Здравеопазването на територията на общината е представено от 
четири общопрактикуващи лекаря и четирима стоматолози. След анализ на нуждите 
на населението в общината се констатира необходимостта от модернизация и 
технологично обновление на сградния фонд. В общината съществува една детска 
ясла, която е разположена в общинския център – град Завет. Извършване на цялостен 
ремонт и обновяване на МТБ е приоритетна дейност за общината. 
Култура. Прогнозата, свързана с културната инфраструктура е насочена главно към 
читалищата и културните обекти на територията на общината, които следва да се 
ремонтират и модернизира, така че да привлекат повече туристи на местно, областно 
и национално ниво. Целта е както да се удовлетворят нуждата от културни събития и 
информация, така и да се възстановяват дълголетните традиции и културни обичаи. 
Спорт. Спортната инфраструктура в рамките на община Завет е необходимо да бъде 
модернизира, така че да е функционална и да се използва както от населението на 
общината, така и от посетителите ѝ. 
Обитаване. Жилищния фонд на община Завет възлиза на 4252 жилища, 24,1 % от 
които са необитавани. При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на 
населението в бъдещ план не се очаква рязко повишаване на търсенето на жилища, 
което означава, че не се откроява нужда от създаване на нови жилищни квартали. 
Затова и предвижданията на ОУП относно възможностите за развитие на нови 
жилищни зони или разрастване на съществуващите такива са изключително скромни и 
териториално разположени основно в общинския център (гр. Завет). 

2.3.2. Прогноза за пространственото развитие 
Град Завет запазва и ще продължи да увеличава своето социално-икономическо 

и културно значение в общината за сметка на разположените в селскостопанския 
хинтерланд населени места, като тяхната основна цел ще бъде да насочват ресурсите 
си /природни, демографски, селскостопанска продукция и т. н. /към общинския център 
и да поддържат неговите функции на център на растеж в общината. В тази връзка 
ОУПО предлага обособяване на нови зони за растеж и обитаване. 
В модела и прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие са 
посочени последователни урбанистични действия както следва: 

1. В град Завет: 
- Обособяват се нови Смесени многофункционални зони (Смф) – една зона с 

площ 38,93 ха и още една - 29.80 ха. Тези зони са ленеарно разположени по 
една от основните комуникационно-транспортни оси – път II-23. Зоните са 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 
разделени със зелени буфери – устройствени зони за паркове и озеленяване 
Оз /21.08 ха/, Оз /12.30 ха/. 

- В близост до проектното трасе на южния околовръстен път се предвижда и 
производствена устройствена зона –  Пп1 /2.76 ха/. 

- Жилищни зони се предвиждат предимно в южната част на града – Жм1 /6.85 ха/, 
Жм1 /21.77 ха/, Жм1 /9.90 ха/, Жм1 /5.43 ха/.  

- На североизток се предвижда рекреационна устройствена зона за спорт и 
туризъм – Од /67.29 ха/. 

2. В село Сушево : 
- Предвижда се една нова устройствена зона от предимно-производствен тип 

(Пп1) /3.11 ха/ разположена на запад. 
3. В село Веселец  
- Две устройствени зони Пп1 /4.89 ха/ и Пп1 /12.98 ха/ на северозапад и зона за 

паркове и озеленяване (Оз) /1.84 ха/ на север. 
4. В село Брестовене  
- предвижда се една зона – Пп1 /6.88 ха/ в южната част на селото, както и 

устройствени зони Оз /8.73 ха/ и  Смф /16.64 ха/, разположени на изток край 
трасето на път II-23. 

5. В село Острово  
- Предвижда се на една нова устройствена зона Пп1 /8.16 ха/, разположена на 

югоизток. 
Всички новообразувани устройствени зони са представени в табличен вид в Раздел 4 
по-долу. В таблицата е показан досегашният начин на трайно ползване по КВС на 
всеки от имотите, който е претърпял устройствена промяна, както и неговата площ. 
Отчетено е също дали засяга или не елементи на Националата екологична мрежа 
(НЕМ) – защитени зони или защитени територии. В случая всички функционални 
промени касаят територии извън границите на такива зони и територии. 

Таблица 2-1 Обща площ на новопроектираните устройствени зони 
Новопроектирани устройствени зони  Обща площ в /ха/ 
Пп1 38.78 
Жм1 43.95 
Оз 43.96 
Смф 85.37 
Од 67.29 

2.3.3. Инженерна инфраструктура 

2.3.3.1. Водоснадителни системи 
Съгласно демографската прогноза, развитие на водоснабдителните системи на база 
на нови потребители не се предвижда, тъй като населението към прогнозния срок на 
действие на Плана се очаква да продължи да намалява. Във ВиК схемата към проекта 
на Общия устройствен план на Община Завет няма показани нови устройствени 
мероприятия на ниво ОУП. 
На база на направените разчети В ОУП е прието, че нови водоизточници за 
осигуряване на съответните водни количества няма да бъдат необходими. Указана е 
обаче необходимост от реконструкция и модернизация на следните подобекти: 
• ПС „Калето“ – след доказване на дебита на питейните води от тръбен сондаж 

номер 1 и тръбен сондаж номер 2; 
• Черпателен резервоар за ПС „Калето“; 
• Тласкател на ПС „Калето“ и водопроводни връзки между съоръженията; 
• ПС „Завет“ – след доказване реалния дебит на тръбен кладенец 1 и тръбен 

кладенец 2 при ПС „Калето“ и дълбок сондаж при гр. Завет. Към този подобект да 
се включат всички връзки между водопроводните съоръжения; 

• Реконструкция и модернизация на ЧР 800 куб.м и ЧР 700 куб.м; 
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• Водна кула Завет; 
• Водопроводни връзки от ПС „Завет“ до РШ „Сушево“ за нуждите на с. Сушево, с. 

Прелез, с. Веселец и с. Иван Шишманово; 
• Резервоар за с. Сушево; 
• Шахтови кладенци ШК1 и ШК2 и каптаж при ПС „Воден“; 
• Реконструкция на ПС „Воден“ и черпателен резервоар; 
• Реконструкция тласкател на ПС „Воден“; 
• Реконструкция и адаптиране на резервоар 2х1000 куб.м към сезонните 

водопотребления; 
• СК до с. Брестовене, ЧР за ПС „Брестовене“, ПС „Брестовене“ и тласкател на ПС 

„Брестовене“ след доказване дебита и качеството на водите от тръбния кладенец; 
• Вътрешна водопроводна мрежа на селата Острово, Сушево, Прелез, Веселец и 

Иван Шишманово; 
• Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Завет и на с. Брестовене да се 

реконструират успоредно с битовата канализация. 
Във ВиК схемата към проекта на Общия устройствен план на Община Завет няма 
показани нови устройствени мероприятия на ниво ОУП. Посочените по-горе дейности 
касаят по-скоро реконструкция и модернизацията на съществуващата 
водоснабдителна система. Те са част от инвестиционната програма на 
експлоатиращото и поддържащо системата ВиК дружество (Водоснабяване и 
канализация ООД – гр. Исперих). 

2.3.3.2. Канализационни системи и пречистване на битовите 
отпадъчни води  

Съгласно проекта на ОУП гр. Завет и с. Брестовене понастоящем са еднствените 
селищата с население над 2000 жители. По тази причина в Плана  е заложено за тези 
две населени места да се предвиди изграждането системи за отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води. Площадките избрани за реализация на 
пречиствателни станции за отпадъчни води от двете селища са необработваеми земи, 
общинска собственост. Според предвижданията на ОУП, всички останали селища 
/Острово, Сушево, Прелез, Веселец и Иван Шишманово/ следва да решават 
проблемите си с битовите отпадъчни води чрез изграждането на модулни фамилни 
пречиствателни станции за пълно биологическо пречистване. Пречистените води могат 
да се изпозват за поливане на тревни площи и овощни градински терени, като на един 
жител са необходими минимум 40 кв. м. 

2.3.3.3. Енергийна система и Електроразпределение. 
От ел. схемата се вижда, че захранването на града е ориентирано към 110 kV  и 
подстанцията 110/20 kV се захранва  по един електропровод, което  осигурява  трета 
категория по сигурност на електрозахранването. В схемите към Общия устройствен 
план на община Завет няма показани нови елементи на енергийната инфраструктура. 
В Плана е указано, че определянето на терени за изграждане на трафопостове и 
прокарване на кабелни линии следва да става при разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ 
по райони. Указано е също, че електроразпределителната мрежа има възможност за 
присъединяване на производители на ел. енергия от възобновяеми източници, но зони 
предназначени за развивване на такива дейности (добив на енергия от ВЕИ) в проекта 
на ОУП няма предложени. 

2.3.3.4. Транспортна инфраструктура  
Прогнозата по отношение на развитието на транспортната инфраструктура преди 
всичко се касае до повишаване на транспортната достъпност чрез реконструкция и 
модернизация на пътната инфраструктура. Нужно е подобряването на пътните връзки 
между населените места в общината с цел подобряване нивото на услугите между тях.  
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В прогнозния период на действие на Плана е предвидено създаването на две основни 
принципни подобрения на пътната инфраструктура: 
• Околовръстен път в южната част  на град Завет, който да заобикаля населеното 

място и да улеснява преминаването на стоко- и пътникопотока, през територията 
на града (фиг. 3). 

• Проект за създаването на нов общински път, заложен като връзка между двете 
населени места – с. Веселец и с. Прелез (фиг. 4). Идеята на проекта е да се да 
подобри транспортната връзка между селата, с цел подобряване на 
вътрешнообщинската транспортна мрежа. 

Предвижда се също по основните транспортни оси да се изгради защитно крайпътно 
озеленяване, с цел защита от ветрове, навявания, слънцегреене, дъждове и като 
елемент от ландшафта като превантивна мярка срещу разпространение на тези 
предвидими природни процеси/бедствия. 

2.3.4. Баланс на територията 
Балансът на територията на Община Завет по категории функционални групи, 
съгласно съществуващото им предназначение (по Опорен план) и предложеното с 
проекта за ОУП зониране е представено в таблицата по-долу.  

Таблица 2-2 Баланс на територията съгласно проекта за ОУП  
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА Опорен план  ОУПО Увеличение Намаление 

Територии с общо предназначение 
площ 
/xa/ % 

площ 
/xa/ % площ /xa/ площ /xa/ 

Жилищни функции 1056,70 3,854 1100,66 4,015 43,96   

Обществено-обслужващи функции 0,13 < 0,001 0,13 < 0,001     

Производствени дейности 0,40 0,001 39,17 0,143 38,77   

Складови дейности 0,48 0,002 82,804 0,302 82,32   

Рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони 0,00   67,29   67,29   

Спорт и атракции 0,51 0,002 0,51 0,002     

Озеленяване, паркове и градини 14,82 0,054 59,14 0,216 44,32   

Стопанско обслужване 248,41 0,906 248,41 0,906     

Земеделски територии, в т.ч.: 14980,12   14726,64       

обработваеми земи-ниви 14686,49 53,571 14450,26 52,709   236,23 

обработваеми земи-трайни насаждения 293,63 1,071 276,38 1,008   17,25 

необработваеми земи 1306,94 4,767 1283,8 4,683   23,14 

Горски територии, в т.ч.: 9559,74   9558,87       

гори 9213,76 33,608 9212,89 33,605   0,87 

горски земи 345,98 1,262 345,98 1,262     

Водни площи 63,81 0,233 63,81 0,233     

Транспорт и комуникации 115,50 0,421 115,5 0,421     

Техническа инфраструктура 42,12 0,154 42,12 0,154     

Гробищен парк 25,86 0,094 25,86 0,094     

Защитени и нарушени територии             

Други нарушени територии 0,53 0,002 0,53 0,002     

Обща площ: 27415,00 100,000 27415,00 100,000     

2.4. Връзка с други съотносими планове и програми 
Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 
пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на 
местната общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, 
структурира се в политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели 
за устройство на територията. 
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Общият устройствен план на Община Завет определя общото предназначение и начин 
на устройство на територията на общината, като в този смисъл дава отражение на 
изискванията на действащите към момента стратегически документи на различни нива. 
Планът следва да се съобразява с предвижданията на съществуващата стратегическа 
рамка за планиране на развитието и със съществуващите устройствени схеми и 
планове от по-горна степен като следва да представлява по-пълна, по-подробна и 
конкретна разработка спрямо тях. Разглеждан в този контекст Общият устройствен 
план на община Завет заема междинно йерархическо ниво в устройствената и 
управленска рамка на развитието, като изпълнява ролята на редуктор, осигуряващ 
плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани от планови 
документи на по-високо стратегическо ниво като Национална стратегия за регионално 
развитие, Регионалните планове за развитие и Областните стратегии. Също така ОУП 
дава териториално-устройствено изражение на насоките за развитие, дефинирани на 
местно (общинско) ниве с Общинския план за развитие при реалното му прилагане на 
територията на общината. Общият устройствен план съдържа в себе си ясно 
дефинирани устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници, 
предназначение и устройствени режими, изпълняващи залегналото в стратегическите 
документи от различните нива на планиране. Основните мерки и проекти, заложени в 
плановите и програмни документи – такива от тях, които пряко или косвено касаят 
разработването на ОУП и/или на екологичната му оценка са разгледани в табличен 
вид по-долу. 
В хода на консултациите, предхождащи изготвянето на екологичната оценка на ОУП от 
РИОСВ е получена справка за инвестиционните предложения планове и програми, 
попадащи на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000, попадащи 
изцяло или частично на територията на община Завет. Представената информация 
съдържа данни за общо 10 обекта (инвестиционни предложения и планове), от които: 
кариера за добив на индустриални материали, две инвестиционни предложения за 
изграждане на животновъден комплекс, ПУП-ПРЗ за складово-производствени 
дейности, три предложения за полагане на подземна инфраструктура (оптична 
кабелна мрежа в тръбни канали), реконструкция на плочест водосток на 
селскостопански път, външно ел. захранване на базова станция на Вивател и 
инвестиционно предложение за създаване на пчелин. Всички тези обекти са 
разгледани в доклада за ЕО, като за всяко от тях е посочен процедурният етап и дали 
съответно подлежи на отразяване в Плана или не. 
Така например две от описаните в таблицата инвестиционни предложения („Кариера 
за добив на индустриални минерали” и „Комплекс за отглеждане на 300 броя телета”) 
са заявени пред компетентния орган и за тях има издадени Решения на РИОСВ, с 
които е разпоредено извършването на ОВОС. Решенията са издадени съответно през 
2009 и 2010 г., но от този момент в продължение на повече от 4 (и съотв. 5) години 
инвеститорите им не са предприели никакви последващи процедурни действия 
(инвеститорите не са внесли в РИОСВ необходимата документация по ОВОС). 
Съгласно изискванията на чл. 2а, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 
Март 2003г., изм. и доп.) тези процедури подлежат на прекратяване. Предвид това, към 
настоящия етап те не подлежат на отразяване в проекта на ОУП. 
Всички инвестиционни предложения и планове са включени и в оценката на 
кумулативните (съвместни) въздействия върху компонентите на околната среда. 
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Таблица 2-3 Мероприятия и проекти в стратегическите документи, касаещи разработването на ОУП/ЕО 
№ 
по 

ред 
Описание на мярката/проекта Стратегически 

документ 
Връзка с разработването на 

ОУП /ЕО Начин на реализация в ОУП/ЕО 

 Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. 

1.  
П5.2.1  Институционална подкрепа и насърчаване 
на бизнеса за изграждане на инсталации за 
производство на биодизел; 

ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от терени, чието 
териториално устройство 
позволява реализацията на 
инсталации за биодизел 

Обекти от този тип могат да се реализират в терени от 
устройствена категория „Производствени територии” 
(съгл. специфичните изисквания в Правилата и 
нормативите за прилагане на ОУП), след провеждане 
на необходимите процедури по глави 6 и 7 от ЗООС 
и/или чл. 31 от ЗБР. 

2.  

П5.2.2  Проекти за подкрепа на бизнеса за 
производство на брикети от дървени стърготини, 
слама, растителни стебла, и др. отпадни продукти, 
за отопление на индивидуални жилищни и 
стопански сгради в населените места, където не е 
възможно газифициране или прилагане на други 
съвременни способи за отопление; 

ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от терени, чието 
териториално устройство 
позволява реализацията на 
инсталации зауказаното  
производство  

Обекти от този тип могат да се реализират в терени от 
устройствена категория „Производствени територии” 
(съгл. специфичните изисквания в Правилата и 
нормативите за прилагане на ОУП), след провеждане 
на необходимите процедури по глави 6 и 7 от ЗООС 
и/или чл. 31 от ЗБР. 

3.  П5.3.1  Програми за разделното събиране на ТБО 
за рециклиране и преработка; ОПР 2014-2020г. 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени, 
обслужващи системата за 
разделно събиране, 
рециклиране и преработка на 
ТБО. 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

4.  П5.3.2Изграждане на система за разделно 
сметосъбиране в община Завет; ОПР 2014-2020г. 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени, 
обслужващи системата за 
разделно сметосъбиране 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

5.  

П5.4.3 Изграждане на екологична туристическа 
инфраструктура – екопътеки, детски площадки, 
места за палене на огън, биваци и др. съоръжения в 
защитените територии и зоните за отдих, с цел 
опазване на природата и биологичното 
разнообразие; 

ОПР 2014-2020г. 

Определяне на територии в 
ОУП, в които могат да се 
реализиарат посочените 
дейности 

В проекта на ОУП са определени комплекс от територии 
за развитие на спорт и туризъм (устр. зони със сигнатури 
Од и Са), както и терени за извънградски и градски 
паркове (сигнатури Зп, Оз), в които е възможна 
реализацията на посочените дейности. Локализирани са 
схематично и маршрути за екопътеки, трасета за конна 
езда, културно-познаватели маршрути и др. елементи на 
екологичната туристическа инфраструктура (виж схема 
„Зелена система. Територии за спорт, отдих и 
туризъм” към проекта на ОУП) 

6.  П5.7.1 Реализиране на проект за воден цикъл в 
общинския център Завет ; ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
проекта за воден цикъл в 
Завет. 

Към ОУП е разработена специализирана схема: 
„Водоснабдяване и канализация”, където са отразени 
наличните и прогнозни ВиК съоръжения. Допълнителни 
изисквания към нея са указани в мярка 1 и 2, Раздел 8) 

7.  П5.7.2 Проекти за използване възможностите на 
местни водоизточници; ОПР 2014-2020г. Необходимост от подходяща 

устройствена база, 
Описаните в обяснителната записка на ОУП разчети по 
водоснабдителната система (Раздел V.2.3) не 
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№ 
по 

ред 
Описание на мярката/проекта Стратегически 

документ 
Връзка с разработването на 

ОУП /ЕО Начин на реализация в ОУП/ЕО 

позволяваща реализацията на 
такива проекти. 

предполагат необходимост от разработване на нови 
водоизточници. Демографската прогноза до 2035 г., на 
която се базира ОУП предвижда намаление на 
населението на общината и в трите разработени 
сценария (песимистичен, оптимистичен, реалистичен). 

8.  
П5.7.3 Изграждане на допълнително 
водоснабдяване в населени места с недостиг на 
питейна вода ; 

ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
допълнително водоснабдяване 
в населени места с недостиг на 
питейна вода. 

Водоснабдителните разчети (в Раздел V.2.3 от 
обяснителната записка на ОУП) не показват населени 
места с недостиг във водоснабдяването или изобщо 
необходимост от нови водни количества. Посочени са 
съоръженията от ВиК мрежата, които се нуждаят от 
модернизация. 

9.  
П5.8.1 Изграждане на канализационната мрежа и 
пречиствателни станции в големите селища 
Брестовене,Острово 

ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти и 
съоръжения. 

Проектът на ОУП предвижда централизирана 
канализация и ПСОВ да се реализират единствено за 
населените места с над 2000 ж. (Завет и Брестовене), а 
за останалите решаването на проблемите с битовите 
отпадъчни води да става чрез модулни (фамилни) 
пречиствателни станции. В мярка 1 (Раздел 8) е 
предложено в Окончателния проект на ОУП такива 
системи да бъда предвидени и за с. Острово. (виж 
Раздел 7 по-долу). 

10.  П5.10.1Проектиране на II – клас пътища ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти 

Проектът на ОУП не предвижда развитие на нови 
пътища отII – клас. 

11.  П5.10.2Проектиране на III – клас пътища ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти. 

Проектът на ОУП не предвижда развитие на нови 
пътища III – клас. 

12.  П5.10.3Проектиране на IV- клас пътища ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти. 

В ОУП са заложени две нови трасета за IV-клас пътища 
– при гр. Завет (обходен път) и между селищата Прелез 
и Веслец (Схема 10 на ОУП). 

13.  П5.10.4 Реконструкция и модернизация на Път ІІІ –
4902 Разград – Веселец от км 8+600 до км 28+800 

ОПР 2014-2020г. 

Мярката касае рехабилитация 
на съществуващи обекти.  
Не изисква нови устройствени 
мерки 

Не изисква устройствени мерки на ниво ОУП. 

14.  П5.10.5 Ремонт на път ІV -23017 Сушево -Прелез - 
ІІІ -1137 от км 11+500 до км 21+900 

ОПР 2014-2020г. 

Мярката касае рехабилитация 
на съществуващи обекти.  
Не изисква нови устройствени 
мерки 

Не изисква устройствени мерки на ниво ОУП. 

15.  П5.10.6 Реконструкция и модернизация на 
вътрешно селищна пътна мрежа 

ОПР 2014-2020г. Мярката касае рехабилитация 
на съществуващи обекти.  Не изисква устройствени мерки на ниво ОУП. 
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№ 
по 

ред 
Описание на мярката/проекта Стратегически 

документ 
Връзка с разработването на 

ОУП /ЕО Начин на реализация в ОУП/ЕО 

Не изисква нови устройствени 
мерки 

16.  П3.1.2 Изграждане на силози за съхраняване на 
зърно 

ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти 

Реализацията на подобен тип обекти е възможна в 
производствено-складовите, стопанските и 
многофункционалните устройствени категории, 
заложени в ОУП. 

17.  
П3.2.1 Разработване на устройствени планове на 
територии извън населените места, подходящи за 
животновъдство и за изграждане на базова 
инфраструктура; 

ОПР 2014-2020г. 
Устройствено планиране на 
извънградските територии в 
общината. 

ОУП обхваща цялата територия на общината, 
включително извънградските й части. 

18.  П3.2.3 Насърчаване на бизнеса за изграждане на 
МСП за преработка на продукцията; ОПР 2014-2020г. 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща териториално 
реализацията на посочените 
обекти 

Обекти от този тип могат да се реализират в терени от 
производствени и много-функционални  устройствени 
категории (след процедури по глави 6 и 7 от ЗООС и/или 
чл. 31 от ЗБР). 

19.  П3.3.1 Програми за създаване на нови трайни 
насаждения; ОПР 2014-2020г. 

Изисква наличието на 
територии за развитие на 
трайни насаждения. 

Не изисква устройстверни мерки или други промени на 
ниво ОУП. 

20.  
П3.5.2 Изграждане на разсадник в общината , на 
подходящи общински земи и предоставяне на 
бизнеса за изграждане на разсадници за посадъчен 
материал; 

ОПР 2014-2020г. 
Изисква наличието на 
територии за развитие на 
трайни насаждения. 

Не изисква устройстверни мерки или други промени на 
ниво ОУП. 

 Програма за опазване на околната среда (ПООС) 2015-2020 
 ССЦ 2.  Опазване на водите и водните обекти и развитие на водоснабдителната инфраструктура 

21.  • Подмяна на амортизираната водопроводна 
мрежа 

ПООС 2015-2020 
Мярката касае рехабилитация 
на съществуващи съоръжения. Не изисква устройствени мерки на ниво ОУП. 

22.  • Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ 
в с. Брестовене, с. Острово и гр. Завет 

ПООС 2015-2020 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
посочените обекти и 
съоръжения. 

Виж т. 9 по-горе. 

23.  
• Разработване на проекти (проучвания) за 

оценка на възможностите за използване на 
местни водоизточници 

ПООС 2015-2020 

Необходимост от подходяща 
устройствена база, 
позволяваща реализацията на 
такива проекти. 

Водоснабдителните разчети (в Раздел V.2.3 от 
обяснителната записка на ОУП) не предполагат нужда от 
нови водоизточници. (виж т.8 по-горе) 

24.  • Възстановяване и изграждане на защитни диги 
на 2 бр. водоеми 

ПООС 2015-2020 
Не изисква специални 
устройствени режими на ниво 
ОУП 

Не изисква устройствени мерки на ниво ОУП 

 ССЦ 6. Поддържане и развитие на зелените площи за обществено ползване 

25.  
• Рехабилитация, ландшафтно оформление и 

поддържане на паркови пространства и 
градинки 

ПООС 2015-2020 
Мярката касае поддръжка на 
паркови пространства. 

Не изисква допълнителни устройствени мерки на ниво 
ОУП. 
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№ 
по 

ред 
Описание на мярката/проекта Стратегически 

документ 
Връзка с разработването на 

ОУП /ЕО Начин на реализация в ОУП/ЕО 

26.  • Реконструкция и рехабилитация на спортни 
съоръжения и детски площадки на открито 

ПООС 2015-2020 
Мярката касае поддръжка на 
спортни обекти. 

Не изисква допълнителни устройствени мерки на ниво 
ОУП. 

 ССЦ 4. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие на територията на общината 

27.  
Изграждане на екологична туристическа 
инфраструктура в защитените територии и зоните 
за отдих с цел опазване на природата и 
биологичното разнообразие 

ПООС 2015-2020 

Определяне на територии в 
ОУП, в които могат да се 
реализиарат посочените 
дейности 

Виж т. 5 по-горе. 

 Програма за управление на отпадъците 2015-2020 

28.  

Оказване на съдействие на община Разград за 
проектиране и изграждане на център за повторна 
употреба, за поправка и подготовка за повторна 
употреба, включително осигуряване на съоръжения 
и техника за целите на дейността за регион Разград 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи системата/ център 
за повторна употреба. 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

29.  

Оказване на съдействие на община Разград за 
изграждане на инсталация за предварително 
третиране и сепариране на рециклируемите 
отпадъци и оползотворяване на битови отпадъци и 
предотвратяване на емисиите на парникови газове 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи инсталацията 
(претоварни площадки или др. 
обекти) 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

30.  
Осигуряване на оборудване и транспортно средство 
за организиране на система за разделно събиране 
на биоотпадъци (закупуване на специални кафяви 
контейнери и транспортни средства) 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Не изисква устройствени мерки 
на ниво ОУП. 

Не изисква допълнителни устройствени мерки на ниво 
ОУП. 

31.  Сметосъбиране и сметоизвозване на 
биоотпадъците 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи системата за 
събиране и извозване на 
биоотпадъци. 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

32.  

Изготвяне на предварителни прединвестиционни 
проучвания, техническа документация, анализи и 
проучвания и изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани биоразградими 
и/или зелени отпадъци на територията на община 
Завет 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
терен за изграждане на обекта. 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

33.  
Организиране на система за събиране и 
транспортиране на строителните отпадъци от 
домакинствата 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи системата за 
събиране и извозване на 
строителни отпадъци. 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

34.  
Сключване на договори с организации по 
оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА, НУГ, 
едрогабаритни и опасни отпадъци, ОЧЦМ. 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи системите за 
събиране и извозване на 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 
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ИУЕЕО, НУБА, НУГ, ОЧЦМ 
едрогабаритни и опасни 
отпадъци 

35.  Сметосъбиране и сметоизвозване на смесени 
битови отпадъци до регионално депо 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Потенциална необходимост от 
допълнителни помощни терени 
обслужващи системата (напр. 
претоварни площадки) 

Резервиране в окончателния проект на ОУП на 
общински терени, даващи възможност за бъдещо 
развитие на помощна на екологична инфраструктура 
(виж мярка 21 в Раздел 8 по-долу) 

36.  

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисленията 
по чл. 60 за обезпечение и по чл. 64 от ЗУО за  
извършване на дейности по обезвреждане на 
отпадъци на регионално депо 

Програма за 
управление на 
отпадъците 
 2015-2020 

Не касае обекти, съоръжения 
или инсталации на територията 
на Община Завет 

Не изисква допълнителни устройствени мерки на ниво 
ОУП. 
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РАЗДЕЛ 3. Аспекти на текущото състояние на околната 
среда и евентуално развитие без 
прилагането на плана 

1.1. Климат и атмосферен въздух 

1.1.1. Климат 
Според климатичното райониране на България Община Завет попада в Умерено-
континенталната подобласт на Европейско-континенталната климатична 
област. В тази климатична подобласт континенталният характер на климата е най-
добре изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в 
страната, а лятото е горещо поради преобладаването на субтропични въздушни маси 
от по-южните географски ширини или формирани на място под въздействие на 
силното лятно слънце. 
Средната годишна температура е +10,90 С, а средната годишна амплитуда е 52,2 0 С и 
е една от най-високите в страната. През зимата тук се наблюдават много ниски 
температури – минус 22,6 0 С, през лятото – високи, с максимална +38,80С. 
Валежите са по-ниски от средните за страната, но са по-обилни в сравнение с 
останалите области в Лудогорието. Разпределени са неравномерно през годината. 
Най-валежен е месец юли, а с най-малко валежи са месеците февруари и септември, 
като средногодишната сума на валежите е 49,5 мм/м2.  
Преобладаващи ветрове са западните и североизточните, а с най-малка повторяемост 
са северните и югозападните. Случаите на тихо време са около 56% от общия брой на 
наблюдаваните дни. 

1.1.2.  Атмосферен въздух 
На база анализ на съществуващите обекти на територията на общината и тяхната 
специфика, в посочените по-горе системи, районът не е определен като рисков по 
отношение на качеството на атмосферния въздух. Затова на територията на Община 
Завет няма разположени постоянни, нито временни пунктове за мониторинг. По 
информация от ИАОС (съгл. Решение за достъп до информация № 108/18.12.2014), 
на територията на общината няма постоянен пункт за контрол на качеството на 
атмосферния въздух, не е извършван контрол и от мобилната автоматична станция на 
ИАОС – София. Един от основните източници на замърсяване на въздуха в общината 
е преминаващият през гр. Завет път І-22 Русе – Кубрат - Исперих, обслужващ 
транзитния трафик за градовете Исперих, Дулово, Добрич и Варна. Контролът върху 
замърсяването от МПС се осъществява, чез контрол на имисионните характеристики 
на автомобилите от страна на органите на Пътна полиция и се извършва по следните 
показатели - димност, въглероден оксид, азотни оксиди, въглеводороди. Други 
източници на атмосферно замърсяване са локалното отопление с твърдо гориво и 
неправомерното изгаряне на растителни отпадъци (изсъхнали градински отпадъци и 
листа) през студеното полугодие. При липса на вятър, димът, който се отделя, се 
задържа ниско над жилищните сгради, характеризиращи се с преобладаваща ниска 
индивидуална застройка, и предизвиква неприятна миризма и повишено прахово 
замърсяване. 

1.2. Води и водни обекти 

1.2.1. Повърхностни води 
Общината е като цяло бедна на водни ресурси. През територията й не минават 
постоянно-течащи реки. Езера с естествен произход също няма. 
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В източните части на землищата на селата Иван Шишманово и Острово има дерта, 
които през по-голяма част от годината са пресъхнали. Съгласно класификацията на 
водните обекти, те са категоризирани като повърхностни водни обекти  от тип „R9 - 
Добруджански пониращи реки” (пресъхващи реки, които в голяма част от сезоните се 
„губят” под земното ниво). В Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в 
Дунавски район за периода 2010-2015 г. те са категоризирани със следните кодове, 
съответно: р. Царацар – код DJRWB02 и р. Чаирлек (като приток на р. Царацар) – код 
DJRWB03 (виж т. 1.6.6.1 по-долу). 
Съгласно направената оценка на състоянието на повърхностните водни тела в ПУРБ 
2010-2015 г.: 
• водно тяло BG1DJ149R002 (Царацар) е в добро екологично и химично състояние,  
• водно тяло BG1DJ200R003 (Чаирлек) – умерено екологично и добро химично 

състояние,  
• водно тяло BG1DJ100R004 – умерено екологично и добро химично състояние, 
• водно тяло BG1DJ100R005 (р. Топчийска) - добро екологично и химично състояние.  
На база на това екологичните цели за четирите водни тела, заложени в ПУРБ за 
периода 2010-2015 г. са, както следва 
• BG1DJ149R002: Запазване и подобряване на доброто екологично и химично 

състояние; 
• BG1DJ200R003: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и 

постигане на добро; запазване и подобряване на доброто химично състояние; 
• BG1DJ100R004: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние и 

постигане на добро; запазване и подобряване на доброто химично състояние; 
• BG1DJ100R005: Запазване и подобряване на доброто екологично и химично 

състояние. 
Във всяко землище има по няколко изкуствено създадени водоема, но поради 
неритмичните валежи и липсата на средства за почистването им, дъждовна вода не се 
задържа в тях. Общо на територията на общината са разположени 26 броя язовири, 
всички публична държавна собственост, като 17 от тях са пресъхнали.  
Като цяло речната мрежа на територията на общината е рядка и слаборазвита. 
Горните и средните течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни 
варовици, като образуват дълбоки и сухи долини. 
Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци се 
отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и 
льосови наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а 
върху по-ниските са развити речни тераси. 

1.2.2. Подземни води 
Подземните водни тела, части от които попада в териториалния обхват на община 
Завет (виж фигури 7 и 8) са, както следва: 

Подземни водни тела (ПВТ) от слой 5 – „ТРИАС-  ЮРА-  КРЕДА”: 
• ПВТ BG1G0000K1В041 „Карстови води в Русенската формация”; 
• ПВТ BG1G000K1HB050, „Карстови води в Разградската формация”; 
ПВТ от слой 6 – „ГОРНА ЮРА- ДОЛНА КРЕДА- МАЛМ ВАЛАНЖ”: 
• ПВТ BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм–Валанжския басейн” 

На територията на Община Завет попада един пункт за мониторинг от Националната 
програма за наблюдение на подземни води, с който се наблюдава химичното и 
количественото състояние на подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050. Пунктът е 
Малък Поровец, КИ резерват "Воден" с код BG1G0000K1BMP229. Резултатите от 
мониторинга не дават отклонения от стандартите за качество.  
Количественото състояние и на трите подземни водни тела, попадащи на територията 
на общината се оценява като „добро”. 

Химичното им състояние, съгласно анализите към актуализирания ПУРБ на 
Дунавския район за периода 2016-2021 е, както следва: 
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• ПВТ BG1G0000K1В041 „Карстови води в Русенската формация”  
– лошо по отношение на съдържанието на нитрати и фосфати; 

• ПВТ BG1G000K1HB050, „Карстови води в Разградската формация” – лошо 
състояние по отношение на съдържанието на нитрати; 

• ПВТ BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм–Валанжския басейн” – 
Химичното състояние се определя като добро. 

На база на направената оценка на количественото и химичното състояние на 
трите подземни водни тела, актуализираните през 2015 г цели на тяхното управление 
са, както следва: 

Таблица 3.2-1 
Актуализирани екологични цели за подземните водните тела, попадащи 

(частично) в територията на Община Завет (съгласно ПУРБ 2016-2021 г.) 
Код ПВТ Цел 2015 Цел 2021 Цел 2027 Цел след 2027 
BG1G0000K1В041 1.Постигане и 

запазване на добро 
количествено  
състояние; 2. 

1. Запазване на добро 
количествено състояние; 2. 
Предотвратяване на влошаването 
на химичното състояние по 
показатели NO3 и PO4; 
3.Запазване на добро химично 
състояние по останалите 
показатели 

1. Запазване на 
добро 
количествено 
състояние;  
2. Постигане и 
запазване на 
добро химично 
състояние; 

1. Запазване на 
добро 
количествено и 
химично 
състояние; 

Предотвратяване 
влошаването на 
химично състояние 

BG1G000K1HB050 1.Постигане и 
запазване на добро 
количествено  
състояние; 2. 

1. Запазване на добро 
количествено състояние; 2. 
Предотвратяване на влошаването 
на химичното състояние по 
показател NO3; 3.Запазване на 
добро химично състояние по 
останалите показатели 

1. Запазване на 
добро 
количествено 
състояние;  
2. Постигане и 
запазване на 
добро химично 
състояние; 

1. Запазване на 
добро 
количествено и 
химично 
състояние; 

Предотвратяване 
влошаването на 
химично състояние 

BG1G0000J3K051 Постигане и 
запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на добро количествено и 
химично състояние 

Запазване на 
добро 
количествено и 
химично 
състояние 

Запазване на 
добро 
количествено и 
химично 
състояние 

1.2.3. Източници на замърсяване на водите и водните обекти 
Основен източник, въздействащ върху качеството на водите и водните обекти в района 
са разконцентрираните замърсявания идващи от просмукването на различни вещества 
в подземните води от замеделското ползване на териториите, а също и от 
отпадъчните води от бита. 
В населените места на територията на община Завет няма изградена канализационна 
мрежа. Частично изградена канализация за дъждовна вода има само в общинския 
център град Завет и в селата Брестовене и Острово. 
В общината няма изградени градски пречиствателни станци за отпадни води. 
Отпадните води от битови, административни и жилищни сгради се заустват в септични 
ями и попивни ями, които в повечето случаи не са водоплътни и изолирани и 
отпадъчните води  се просмукват и замърсяват подземните води. Замърсяването, 
постъпващо от битовите отпадъчни води в случая е с дифузен (разконцентриран) 
характер, тъй като не касае конкретното им заустване в определена точка, а постъпва 
разконцентрирано просмуквайки замърсителите (основно органични и биогенни 
елементи с битов произход) в голяма площ от подземните водни тела. 
Поради малката дълбочина на подпочвените води в някои райони неправилната 
експлоатация на септичните ями (нередовното им изгребване) дори може да доведе до 
преливане и недопустими течове в междублоковите пространства и улиците. Това е 
предпоставка за замърсяване не само на почвата и на подпочвените води, но създава 
риск и за санитарно-хигиенната обстановка и човешкото здраве. 
През 2009 г. Община Завет кандидатства с интегрирани проекти за „Изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, канализационна мрежа и 
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реконструкция на водопроводната мрежа” на гр. Завет” и „Изграждане на 
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с. 
Брестовене” по Оперативна програма „Околна среда”. В процес на изготвяне е и 
интегриран проект за с.Острово. 

1.2.4. Питейни води 
Община Завет се обслужва от “ВиК”- ООД град Исперих. В общината има сравнително 
добре изградена водоснабдителна мрежа. Водоснабдяването в общината се извършва 
от собствени водоизточници. Изградени са различни видове кладенци и каптажи, чрез 
които се доставя питейна вода до всички населени места. 
Водоизточниците са съсредоточени около град Завет, местност „Калето“ и горско 
стопанство „Воден“. Общият дебит на водоснабдителната система е от 16 л/сек до 192 
л/сек.  Общите характеристики на водоизточниците: наименование, разрешително за 
водоползване, подземно водно тяло, обект на водовземане и водоснабдявани 
населени места, са представени в таблица 3.2-11, а местоположението им е показано 
на фигура 10 по-долу. 

Таблица 3.2-11 
Водоизточници за питейно водоснабдяване в Община Завет 

Водовземно 
съоръжение 

Разрешително за 
водоползване № 

Подземно водно 
тяло 

Обект на 
водоснабдяване 

КИ Воден - 
ВиК Исперих -Воден 

11510019/5.4.2007 

Карстови води в  
Разградската 
формация с код  
BG1G000K1HB050 

гр. Завет, с. Острово, 
с. Брестовене, с. 
Сушево, с. Прелез, с. 
Веселец и с. Иван 
Шишманово 

ТК ПС Завет- 
ВИК Исперих-Завет 

11510479/26.2.2010 

Карстови води в 
Малм-Валанжския 
басейн с  код 
BG1G00O0J3K051 

гр. Завет, с. Веселец, 
с. Прелез, с. Сушево и 
с. Иван Шишманово 

ТК-1-ПС Завет-  
ВиК Исперих-Завет 

11510524/9.6.2010 Карстови води в 
Русенската формация 
код BG1G0000K1B041  

гр. Завет, с. Веселец, 
с. Прелез, с. Сушево и 
с. Иван Шишманово 

ТК-2-ПС Завет- 
ВиК Исперих-Завет 

 
Качеството на питейните води, които се доставят за населението, се регулира 
съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. и 
доп.). РЗИ - Разград провежда текущ санитарен контрол по БДС, включващ кратък 
химичен и бактериологичен анализ на питейната вода. Резултатите от изследванията 
показват, че качеството на питейните води отговаря на нормативните изисквания. 
Нитратното замърсяване на питейната вода е между 2.0 и 3.0 мг/дм3 и не надхвърля 
допустимите 50.0 мг/дм3. В някои случаи има отклонения в органолептичните качества 
на питейната вода – неприятен вкус и мирис, предизвикани от използваните средства 
за обеззаразяване на питейната вода. 
Проблем при водоснабдяването е отдавна е изтеклият експлоатационен период на 
водопроводите. Експлоатационната възраст обуславя големи загуби, намалена 
проводимост, чести аварии и понякога - влошено качество на питейните води. 

1.2.5. Санитарно охранителни зони 
Със ЗАПОВЕД № CОЗ-408/05.02.2014 г. на Директора на Басейнова дирекция 

„Дунавски район” е учредена санитарно-охранителна зона около каптиран извор (КИ) 
Воден в имот № 000130 в ловно стопанство „Воден”, община Завет.  
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С издадената Заповед №CОЗ-408/05.02.2014 г. са определени изискуемите по 
Наредба 3/16.10.20001 три пояса за санитарна охрана (виж фигура 10). Режимът на 
ограниченията в тях е, както следва: 

1. В пояс I - се забраняват: 
• Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на 

подземна вода, поддръжката на водовземните съоръжения и 
експлоатацията на охранителната зона. 

• Средногодишният добив на подземна вода в количества по-големи от 
утвърдените експлоатационни ресурси. 

• Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията 
на водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на 
представители на контролните органи. 

2. В пояс II: 
• Забранява се прякото отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни 

вещества, в подземните води;  
• Ограничава се изграждането на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-

геоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения в 
подземния воден обект. 

3. В пояс III: 
• Забранява се прякото отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни 

вещества, в подземните води; Добивът на подземни богатства и 
всички Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт 
над подземния воден обект 

• Ограничават се дейностите, нарушаващи целостта на 
водонепропускливия пласт над подземния воден обект 

• При доказана необходимост се ограничават добива на подземни 
богатства и изграждането на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-
геоложки проучвателни съоръжения, в т. ч. и водовземни съоръжения 
за подземни води. 

Към етапа на изготвяне на проекта на ОУП на Община Завет и на екологичната 
му оценка останалите три водоизточникана територията на общината са все още в 
процедура по учредяване на СОЗ. 

1.2.6. Наводнения. Управление на риска от наводнения 
Съгласно Директива 2007/60/ЕС (Директива за наводненията), във всеки Район за 
басейново управление трябва да се определят райони, за които съществува 
значителен потенциален риск от наводнения или вероятност от такъв риск (РЗПРН). За 
тези райони ще бъдат изготвени детайлни карти на заплахата от наводнения, на база 
на които ще бъде оценен риска по отношение на човешкото здраве, стопанската 
дейност, околната среда и културното наследство. В рамките на Плана за 
управление на риска от наводнения (ПУРН) ще се планират мерки за снижаване на 
този риск. РЗПРН се определят на база на резултатите от Предварителната оценка 
на риска от наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и 
класифициране на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на 
околната среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите. 
На територията на община Завет са отчетени общо 5 минали наводнения през 
последните години: едно в землището на с. Иван Шишманово, две е землището на гр. 
Завет, едно в землището на с. Сушево и едно землището на с. Острово (виж фигура 

                                           
1 Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000 г.) 
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11). В райна на Община Завет е определен един индикативен район със значителен 
потенциален риск от наводнения – зоната около р. Царацар от вливането на р. Лудня 
до землището на с. Стефан Караджа. Части от този индикативен район попадат на 
територията на община Завет - обхващат землището на с. Иван Шишманово и части от 
землището на гр. Завет (виж фигура 12). 
Тези данни са, разбира се с известна степен на условност поради несъвършенствата 
на наличната на този етап базова информация за геометрията на релефа в зоните на 
очаквано въздействие. 
На база на резултатите от предварителната оценка и определените индикативни 
райони с риск от наводнения, по Критерии и методи за определяне и класифициране 
на риска и определяне на РЗПРН, утвърдени от МОСВ съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от 
Закона за водите, директорите на Басейнови дирекции определят райони, за които 
съществува значителен потенциален риск от наводнения или вероятност от такъв риск 
(РЗПРН). За тези РЗПРН след това се разработват специализирани Карти на 
заплахата и на риска от наводнения. 
Към настоящия момент реките и деретата на територията на Община Завет не са 
определени като райони със значителен потенциален риск от наводнения (фигура 13). 

1.3. Геоложка основа и подземни природни богатства 
В геоложко отношение територията на община Завет се изгражда изключително от 
седиментни (утаечни) отложения, комплекс от льосови почви и долнокредни /баремски/ 
варовици. Последните изграждат основата на района и се намират обикновено 
дълбоко под повърхността на терена – от 10 до 25 м. Разкриват се на повърхността 
единствено в склоновете и основата на доловете. Льосовите отложения имат 
повсеместно разпространение, като покриват навсякъде варовиците и оформят 
съвременния морфоложки облик на района. Представляват микропорести, праховидни 
глини без наслоения, образуващи комплекс от редуващи се льосови хоризонтални, 
погребани глинести почви и дегенерирал льос. Поради това, че територията е 
изградена изцяло от глинести почви с ниски филтрационни свойства районът е като 
цяло беден на плитки подпочвени води. 
Според Картата на сеизмичното райониране на България за период на 
повторяемост 1000 г. (фигура 14), територията на Община Завет попада на 
границата между две зони с различна степен на сътресяемост. По-голямата – северна 
част на общината е в зона от VIII степен на сътресяемост според скалата на 
Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64) със сеизмичен коефициент – Кс=0.15, а южните 
части на територията са в зона от VII степен, съотв. с коефициент – Кс=0.10 (фиг. 15). 
От физико-геоложките явления и процеси широко застъпени в района са карста, 
ерозионната дейност на повърхностните води и пропадъчните свойства на льосовите 
отложения. Пропадъчната величина се движи от няколко сантиметра до 25-30 см, като 
обхваща пластовете в дълбочина до 10м по степен на пропадъчност се отнася към 
земна основа от тип І. За общината не са характерни свлачищните явления. 

1.3.1. Подземни богатства 
На територията на община Завет има едно находище на подземни богатства 
(неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - смектит-илитови 
алевролити) - находище „Яна". Находището е предоставено на концесия съгласно 
Решение на Министерски съвет № 93/18.02.2009 г. и сключен договор с „Геонет" 
ЕООД, гр. София, за срок от 35 години (до 2044г.). На територията на община Завет 
попада и част от площта на приключило разрешение за търсене и проучване на 
подземни богатства - неметални полезни изкопаеми в площ „Янката", предоставена за 
геолого-проучвателни дейности съгласно Разрешение № 296/16.02.2004 г. на „Геонет" 
ООД, гр. София. За същата площ няма регистрирано търговско откритие. 
По данни от Министерство на енергетиката (писмо с изх № Е-04-16-05/23.01.2015) в 
Специализираната карта на концесиите за добив на подземни богатства 
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фигурират два броя контури общински концесии - „Бандърлия" и „Каравели". За 
същите няма регистрирани находища в Националния баланс на запасите и ресурсите 
на подземни богатства на Република България. Местоположението на находище Яна 
и на концесионните площи са показани на фигура 16. 

1.4. Земи и почви 

1.4.1. Почвени разновидности 
На територията на община Завет са разпространени почви основно от черноземните и 
сивите горски почвени типове. С най-голяма площ на разпространение (в около 50% от 
територията) е почвената разновидност на сивите горски – средно и тежко песъчливо 
глинести почви. От черноземите преобладават различни подвиде на карбонатните и 
излужените подтипове, по-голямата част от коти са с тежко- песъкливо глинест състав. 
На територията на Община Завет Регионалната инспекция по околната среда и 
водите - Русе има определен един пункт за осъществяване на почвен мониторинг № 
340 село Веселец, Община Завет. В пункта се правят изследвания за съдържание на 
тежки метали, металоиди, устойчиви органични вещества /пестициди/. По данни от 
РИОСВ, при извършения мониторинг до мемента не са констатирани замърсявания 
над пределно допустимата концентрация (ПДК). 

1.5. Биологично разнообразие  
(растителност и животински свят) 

1.5.1. Растителност 

1.5.1.1. Флористично и фитоценологично разнообразие 
Растителността в района се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, 
при които най-широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, 
клен, келяв габър, липа, мъждрян. 
От храстите най-често срещани са: глог, дрян, бъз, драка, повет, смрадлика, леска и 
др. Иглолистните масиви са съставени предимно от чер бор и частично – от смърч. 
Естествената растителност е под формата на гори, естествени ливади, пасища и 
пустеещи земи. Културната растителност е представена предимно от ниви, трайни 
насаждения, изкуствени пасища и паркове. 
Горите съставляват около 35% от територията на община Завет. Растителното 
разнообразие в горския фонд на община Завет включва над 36 дървесни вида, в т.ч. 4 
иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни видове. 
В общината са разпространени два основни вида гори – широколистни и иглолистни. 
Широколистните гори се делят на тъмни и светли. Тъмни са буковите гори. Светли са 
дъбовите гори. Освен главните дървесни видове - бук и дъб, в широколистните гори 
растат още габър, клен, явор, ясен, бреза, върба, орех, акация, кестен, леска, липа и 
др. Тяхното разпространение зависи от светлината и влажността на съответния район. 
В повечето умерени иглолистни гори преобладават вечнозелени иглолистни растения, 
но някои представляват смесица от иглолистни и широколистни вечнозелени дървета 
или широколистни листопадни дървета. В тези гори има много видове дървета, между 
които, ела, хвойна, чер бор, смърч, бук и цер. Ниската растителност също включва 
голямо разнообразие от треви и храсти - смрадлика, глог, шипка, бъз, трънка, дрян, 
леска, диво грозде и др. 
Най-разпространените дървесни култури в района на общината са: салкъмът (бяла 
акация), белият и черният бор и хибридната топола. Тополовите култури се създават 
основно в поречията на малки вътрешни реки (дерета) и се среща почти във всички 
населени места на общината. Те растат сравнително бързо и имат ценна дървесина. 
От друга страна са податливи на различни заболявания и лесно съхнат. Липовите гори 
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заемат много по-малки площи, основно по северните и източните склонове. Те често 
са обект на набези по време на цъфтежа им, когато се събират цветовете за билки. 
Това довежда понякога до масови погроми. Други слаборазпространени естествени и 
залесявани видове в горската растителност на района са летния дъб, косматия дъб, 
бряста и др. Те участват в растителността на района като много малки и деградирали 
гори или култури. 
В региона са запазени сравнително малко девствени гори - Воденската гора е една от 
тях. На 36 км. североизточно от гр. Разград, в Община Завет, върху площ от 85 000 
дка, се простира световноизвестното ловно стопанство „Воден” със специален статут с 
около 145 000 дка гори. 
На територията на Община Завет са установени 40 вида растения, вписани в Закона 
за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г, изм. и доп). Находищата им 
са предимно на петна, някои се срещат по единично и се използват най-вече за лични 
нужди. Повечето находища на билки на територията на общината попадат в горски 
масиви и разрешителните за тяхното бране и последващ контрол се осъществява от 
структурите на Държавното Горско Стопанство. 
На територията на община Завет има обявени 3 защитени вековни дървета, вписани в 
Регистъра на вековните дървета към ИАОС (МОСВ). Две от защитените дървета се 
намират в землището на село Веселец и едно в Ловно стопанство „Воден”: 
• Благун (Quercus frainetto) записан в Държавния регистър на защитените вековни и 

забележителни дървета с №1428 находящ се в с. Веселец, на 600 м. 
северозападно от пътя с. Веселец – Тутракан, с приблизителната възраст 500 
години, височина 14 метра и обиколка 3,86 метра. 

• Благун(Quercus frainetto) записан в Държавния регистър на защитените вековни и 
забележителни дървета с №1430 находящ се в землището на с. Веселец на 200 м. 
от пътя с. Веселец – Тутракан, с приблизителната възраст 200 години, височина 14 
метра и обиколка 3,55 метра. 

• Летен дъб (Quercus robur) находящ се в местността „Сухият мост” на територията 
на Ловно стопанство „Воден” (където достъпът е ограничен), записан в Държавния 
регистър на защитени, вековни и забележителни дървета с №243. 

Санитарното състояние на вековните дървета е добро. Защитените дървета са 
обозначени с табели. Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни да 
ги опазват от унищожаване или увреждане, да уведомяват екоинспекцията за 
настъпили промени в състоянието им, както и да осигуряват достъп на инспектори до 
защитените видове, за извършване на проверки по състоянието на дърветата. 

1.5.1.2. Зелени площи в населените места 
Разпределението на зелените площи на територията на общината е регламентирано с 
подробните устройствени планове на населените места и заемат предимно крайпътни 
терени, паркове и квартални градинки в селищата. Растителността е представена от 
декоративни дървета и храсти, /кестен, липа, бреза и др./, цветя /теменужки, рози, 
лалета и др. в съответствие със сезона/. 
По данни от Програмата за опазване на околната среда на общината за периода 2009-
2013, средната задоволеност със зелени площи е 24,9 %.  
В част от населените места от общината има квартални градинки, които не се 
поддържат от дълго време, няма цветни насаждения, декоративните дървета са 
полуизсъхнали, а оградните елементи липсват. Това улеснява достъпа на животни до 
зелените площи и създава опасност за съществуващата растителност. Въпреки 
осигурената охрана съвместно с Полицейски участък - гр. Завет, проблем за 
озеленените площи е опазването им от недобросъвестни граждани и преминаващите 
животни, които разрушават и нанасят щети върху цветните насаждения.  
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1.5.2. Животински свят 
Животинският свят на територия Унищожаването на автохтонните горски масиви в 
миналото е причинило изчезването или съвсем ограничено запазване на много от 
горските обитатели поради ограничаване на хабитата им. 
По исторически данни, характерни видове от бозайната фауна, отчитани най-вече в 
района на ловното стопанстви са видове като сърни, диви свине, благородни елени, 
лисици, чакали, вълци, язовци, катерици и др., голямо разпространение имат 
гризачите – зайци, мишки, лалугери и др., а от влечугите – гущер, смок, пепелянка. 
На територията на община Завет се намира представително едродивечово ловно 
стопанство „Воден“. Стопанството е основна база за развъждане и разселване на 
благороден елен в България. 
Птичият свят показва сравително голямо разнообразие. Разпространени са 
обикновените видове - сиви врани, гарги, фазани, яребици, дива патица, черешарки, 
кадънки, полски чучулиги, синигери, поен дрозд, славей, пъстър кълвач и др. 

1.5.3. Защитени територии и защитени зони 

1.5.3.1. Защитени територии 
На територията на Община Завет няма защитени територии, обявени по реда на 
Закона за защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998г., посл. изм. ДВ. бр.98/2014 г.). 

1.5.3.2. Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 
Защитена зона „Лудогорие”, код BG 0002062 
Защитената зона е обявена по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите 

птици. Обявена е със заповед № РД-837 / 17.11.2008 г. на МОСВ с обща площ 913 
890,638 дка. (вкл. горски фонд). В нея попадат земи от с. Брестовене, с. Острово, 
с.Веселец, с. Прелез, с. Иван Шишманово и гр. Завет. 

Цели на обявяване: 
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в по-долу видове 

птици, предмет на опазване, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние; 

2. Възстановяване на местообитанията на посочените по-долу видове птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6,ал.1,т.3 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):  

• Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 
• Червена чапла (Ardea purpurea) 
• Черен щъркел (Ciconia nigra) 
• Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
• Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 
• Осояд (Pernis apivorus) 
• Черна каня (Milvus migrans) 
• Орел змияр (Circaetus gallicus) 
• Ливаден блатар (Circus pygargus) 
• Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
• Малък орел (Hieraaetus pennatus) 
• Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 
• Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
• Царски орел (Aquila heliaca) 
• Ливаден дърдавец (Crex crex) 
• Бухал (Bubo bubo) 
• Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 
• Синявица (Coracias garrulus) 
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• Сив кълвач (Picus canus) 
• Черен кълвач (Dryocopus martius) 
• Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 
• Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
• Горска чучулига (Lullula arborea) 
• Полска бъбрица (Anthus campestris) 
• Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
• Черночела сврачка (Lanius minor) 
• Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
• Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 
• Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:  
• Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) 
• Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis) 
• Голям ястреб (Accipiter gentilis) 
• Малък ястреб (Accipiter nisus) 
• Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
• Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus) 
• Сoкол орко (Falco subbuteo) 
• Вoден дърдавец (Rallus aquaticus) 
• Зеленоножка (Gallinula chloropus) 
• Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) 
• Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 
• Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейностите: 
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането 

им в обработваеми земи и трайни насаждения; 
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади. 
4. Забранява се използването на неселективни средства за борба с 

вредителите в селското стопанство; 
5. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с 

бързодвижеща се техника и преди 15 юли. 
Защитена зона „Лудогорие”, код BG 0000168 
Включена е в Списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна с Решение No.611 от 16.10.2007 г., ДВ. бр. 
85/2007. В защитената зона попадат земи от с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. 
Прелез, с. Иван Шишманово и гр. Завет. Общата площ на зоната е 17758.04 хектара. 

Цели на опазване: 
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и 
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона 
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Предмет на опазване са 10 вида природни местообитания, включени в 
Приложение I на Закона за биологичното разнообразие, от които 8 са със статут на 
приоритетни за опазване: 

• 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-
Sedion albi 
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

• 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 
• 8310 Неблагоустроени пещери 
• 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
• 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
• 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 
• 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
Освен изброените типове природни местообитания, предмет на опазване са 

също 17 вида бозайници, сред които вълк, видра, добруджански хомяк, лалугер и др., 7 
вида от групата на земноводните и влечугите и 8 вида безгръбначни. 

Към януари 2016 г., заповед на МОСВ, определяща режима на дейностите в 
защитената зона все още няма издадена. 

Защитена зона „Лудогорие - Боблата”, код BG 0000171 
Включена е в Списъка на защитените зони за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна с Решение No.122 от 02.03.2007 г., ДВ бр. 
21/2007. Обхваща територии в землищата на с. Прелез и с. Сушево. Общата й площ е 
4838.03 хектара. 

Цели на опазване: 
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и 
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона 

Предмет на опазване са 10 вида природни местообитания, включени в 
Приложение I на Закона за биологичното разнообразие, от които 8 са със статут на 
приоритетни за опазване: 

• 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-
Sedion albi 
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

• 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

• 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
• 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
• 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
• 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 
• 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
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Освен изброените типове природни местообитания, предмет на опазване са също 7 
вида бозайници, сред които вълк, хомяк, лалугер, пъстър пор и др., 7 вида от групата 
на земноводните и влечугите и 5 вида безгръбначни. 
Към януари 2016 г., заповед на МОСВ, определяща режима на дейностите в 
защитената зона все още няма издадена. 

1.6. Ландшафт 
Според комплексното физико-географско райониране на България Община Завет се 
отнася към източната част на Ландшафтната зона на Дунавска равнина, 
Севернобългарска зонална област - Южнодобруджанска подобласт. 
Според ландшафтно-типологичната схема на страната районът спада към тип 
ландшафти на черноземно-степните равнини на льосовидни скали с висока степен на 
земеделска усвоеност.  
Общината е разположена в централната платовидна част от западната половина на 
Лудогорието. Лудогорието представлява обширно вълнообразно дълбоко насечено 
плато. На изток граничи с Добруджонското плато, на юг е отделено с Разградско - 
Поповските и Самуилските височини, на запад достига до долината на Русенски Лом. 
Землището на общината има низинно - хълмист характер със средна надморска 
височина около 250 м. Най-високата точка е до с. Острово с кота 310 метра. 
Характерни за обследваната територия са няколко основни групи ландшафти: 
селскостопански, урбанизирани (селищни) и горски ландшафти. Всички те са с 
някаква (по-малка или по-голяма) антропогенна намеса. 

1.7. Шум и вибрации 
Основен източник на шумово замърсяване на територията на община Завет е 
автомобилният транспорт. Няма значими източници на промишлен или производствен 
шум поради липсата на съществени  промишлени мощности в района като цяло.  
На територията на общината има един промишлен източник – „Авис” ЕООД 
(инсталация за интензивно отглеждане на бройлери) в землището на с. Сушево, 
излъчващ шум в околната среда и подлежащ на контрол. До настоящия момент от 
извършения собствен мониторинг не са констатирани превишения на нормите за шум в 
околната среда. 
Като цяло трафикът в повечето участъци от пътната мрежа на територията на 
общината е слаб. Проблем създава единствено наличието на транзитен извънградски 
трафик в населените места. Така например през централната част на гр. Завет минава 
път І-22 - Русе-Кубрат-Исперих, по който се движи целият транзитен трафик за гр. 
Исперих, гр. Дулово, гр. Добрич и гр. Варна. Освен замърсяване на атмосферния 
въздух това води и до влошаване на акустичната обстановка и санитарно-хигиенните 
условия в града. 
Фактори, които допълнително утежняват ситуацията са остарелия автомобилен парк 
на територията на общината и лошото състояние на местните пътища. От транзитно 
преминаващите превозни средства засегнато е основно населението, живеещо в 
близост и по протежение на пътя. Извеждането на този транзитен трафик чрез обходни 
маршрути би имало положително влияние както върху акустичната обстановка в тези 
райони, така и в санитарно-хигиенните условия там. 

1.8. Вредни лъчения 
В град Завет е разположена точка за радиационен мониторинг, който се осъществява 
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. 
Радиационният фон се измерва ежедневно. Измерените стойности на радиационния 
фон са в нормалните граници. В допълнение, около района са разположени още 4 
станции (Русе, Самуил, Тервел и Силистра) от Националната автоматична система за 
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измерване на радиационния гама-фон. Регистрираните стойности от четирите станции 
също са в нормалните граници. 
През периода 2009-2014 г. на територията на община Завет не са регистрирани 
инциденти или аварии с радиоактивни вещества. 

1.9. Отпадъци 
Смесените битови и строителни отпадъци, събрани на територията на общината се 
депонират на регионалното депо, находящо се до гр. Разград, което отговаря на 
всички съвременни екологични изисквания.  
Регионално депо за неопасни отпадъци на община Разград е разположено в 
местността „Олян Бурлук”, землище на гр. Разград и обслужва всички общини от 
област Разград: общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар 
Калоян. Площадката е разположена на около 8 км., североизточно от населеното 
място, поземлен имот № 61710.19.277 с площ 109,5 декара, но е с изчерпващ се 
капацитет до 2020 г. Община Разград, като водеща организация в РСУО - Разград има 
пълна проектна готовност за изграждане на инсталации за сепариране и компостиране 
и пречиствателна станция на регионалното депо. В пълния си вид 
проектопредложението е на стойност над 30 мил. лева, но може да се реализира 
поетапно. Инвестицията е необходима, тъй като Разградското регионално депо ще 
изчерпа своя капацитет след 3-4 години. 
Още преди две години Община Разград е разработила комплексен проект за 
сепарираща и компостираща инсталации, за които е предвиден терен от 15 дка на 
регионалното депо. Наред с това проектът касае и разширение на сегашното депо, тъй 
капацитетът му ще бъде изчерпан до 2020 година. „Оперативна програма „Околна 
среда“ 2014-2020 към този момент е отворена частично и се предвижда безвъзмездно 
финансиране само на компостиращи инсталации. 
Всички цитирани горе обекти се предвижда да бъдат разположени в района на 
съществуващото регионално депо (извън територията на Община Завет). 
Община Разград, редом с общините Шумен, Левски, Созопол и Съединение, е избрана 
с предпроектно проучване по Българо-швейцарската програма за сътрудничество като 
пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и 
съхраняване на опасни битови отпадъци. По проекта ще бъдат създадени и мобилни 
събирателни пунктове в съседни на пилотните пет 17 общини. Предвижда се 
финансирането да бъде осигурено в рамките на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. В центъра за опасни отпадъци ще се приемат лакове, бои, 
разтворители, грундове, лепила, смоли, мастила, перилни и почистващи препарати, 
препарати за растителна защита, фотографски материали, антифриз и спирачни 
течности; лекарства с изтекъл срок на годност; живак и живачни термометри; 
ръкавици, маски, филтри, използвани при боядисване и почистване. В пунктовете ще 
се приемат още и негодни за употреба батерии и акумулатори, старо електрическо и 
електронно оборудване: телевизори, монитори, телефони, принтери, факсове, радио- 
и фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и подобни; смазочни 
и моторни масла. Приемането ще става по два начина: директно от гражданите, които 
ще донасят отпадъците в центъра и чрез мобилен събирателен пункт. 
Претоварни станции, инсталации за предварително третиране/сепариране, за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци и др. На територията на 
община Завет няма изградени претоварни станции, нито сепариращи и др. площадки 
от този тип. Поради изграденото регионално депо за неопасни отпадъци в Разград и 
близостта на община Разград, към момента не се предвижда изграждане на 
претоварна станция или сепарираща инсталация в общината. Не е изключено обаче в 
бъдеще развитието на системите за управление на отпадъците да създадат 
необходимост от такива обекти.  
Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци. Инсталация за биоразградими и за 
биоотпадъци не е изграждана на територията на община Завет до момента. Поради 
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предимно аграрния профил на общината и големият дял на хранителни и градински 
отпадъци в морфологичния състав на отпадъците (27,32%) се планира подготовка за 
пълна проектна готовност за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане 
на инсталация за компостиране, която да обслужва община Завет и съседни общини 
от регион Разград. Тя ще бъде с необходимия капацитет (минимум 2000 т./годишно) и 
технически характеристики за постигане на нормативните цели за рециклиране и 
оползотворяване на биоотпадъците. 
Всички стари депа на седемте населени места в общината, ползвани в миналото (табл. 
3.9-1) са с вече преустановена експлоатация от момента на включването на Община 
Завет към Регионалната система за управление на отпадъците на регион Разград. 

Таблица 3.9-1 
Депа за битови и др. отпадъци ползвани в община Завет преди 

включване в Регионалната система на регион Разград 
Населено 

място ЕКАТЕ Cmamym на депото Вид на 
депото 

Площ на 
депото, дка 

Острово 54417 преустановена експлоатация общинско депо 3 
Острово 54417 преустановена експлоатация общинско депо 3 
Завет 30065 рекултивирано общинско депо 5 
Брестовене 6481 преустановена експлоатация общинско депо 3 
Брестовене 6481 преустановена експлоатация общинско депо 4 
Брестовене 6481 преустановена експлоатация общинско депо 4 
Иван Шишман 32192 преустановена експлоатация общинско депо 2 
Веселец 10714 преустановена експлоатация общинско депо 2 
Веселец 10714 преустановена експлоатация общинско депо 3 
Веселец 10714 преустановена експлоатация общинско депо 2 
Сушево 70384 преустановена експлоатация общинско депо 2 
Сушево 70384 преустановена експлоатация общинско депо 2 
Прелез 58147 преустановена експлоатация общинско депо 3 
Съгласно информацията, подадена от Община Завет те също са почистени и не 
представляват риск за околната среда, тъй като редовно биват проверявани за 
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в тях и при необходимост, ако има такова, 
биват своевременно изчиствани. 
На територията на общината няма територии замърсени от промишлени отпадъци. 
Проблем остава изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места и с 
това създаване на нерегламентирани сметища. 
Биоразградимите отпадъци, образувани от селскостопанската дейност, са 
преобладаващата част от отпадъчния поток. Техен източник е почти всяко 
домакинство в общината, а депонирането им се извършва смесено с битовите 
отпадъци. Отделянето на тези компоненти от потока битови отпадъци е мероприятие 
със значим икономически и екологичен ефект. Изграждането на съоръжения за 
комунално компостиране би имало положителен резултат особено в селата. 

1.10. Материално и културно-историческо наследство 
В община Завет са идентифицирани сравнително голям брой археологически и 
архитектурно-строителни обекти, обявени и декларирани за недвижими културни 
ценности /НКЦ/. Недвижимото културно наследство в общината включва 30 обекта – 
недвижими културни ценности, пространствено разпределени в землищата на град 
Завет /21 бр./ и селата Брестовене /3 бр./, Веслец /1/, Иван Шишманово /1/, Острова 
/1/, Прелез /3/. Техния вид и местоположение са описани в таблица 3.10-1 по-долу. 

 

Таблица 3.10-1 
Недвижими културни ценности на територията на Община Завет. 

№ по 
ред 

Населено 
място ОБЕКТ/адрес, локализация/ Вид Категория 
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№ по 
ред 

Населено 
място ОБЕКТ/адрес, локализация/ Вид Категория 

1 с. Брестовене 
Антично и средновековно селище м. 
"Юртлук, 1,5 км. Северно 

археологически за сведение 

2 с. Брестовене Селищна могила, м. "Трите герана" археологически национално 
3 с. Брестовене Старо селище, м. "Мезарлък сърк" археологически национално 

4 с. Веселец Къща на Саалим Керимов 
архитектурно-
строителен 

  

5 с. Завет Къща на Иван Кръстев исторически местно 

6 с. Завет 
Антично селище, м. "Тарла пунар", 2км. 
северно 

археологически местно 

7 с. Завет Крепост, м. "Богдан", 3 км. Северно археологически местно 

8 с. Завет 
Антична и средновековна крепост, м. 
"Калето", 5км. югоизточно 

археологически местно 

9 с. Завет 
Селище м. "керимската чешма", 4 км. 
Южно 

археологически местно 

10 с. Завет 
Селище, м. "Касан кулак", 3,5 км. 
югоизточно 

археологически местно 

11 с. Завет 
Надгробна могила, м. "Орта бурум", 
северно от селото 

археологически национално 

12 с. Завет 
12 бр. надгробни могили, м. "Алана", 
югозападно 

археологически национално 

13 с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. "Коджа чаир", 
източно 

археологически национално 

14 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Къстръка", 
източно 

археологически национално 

15 с. Завет 2 бр. надгробни могили, м. "Гяур гьол" археологически национално 

16 с. Завет 
3 бр. надгробни могили, м. "Асенова 
колиба", източно 

археологически национално 

17 с. Завет 
4 бр. надгробни могили, м. "Гемеджата", 
североизточно 

археологически национално 

18 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Гьолджук", 
североизточно 

археологически национално 

19 с. Завет 
2 бр. надгробни могили по пътя за с. Иван 
Шишманово 

археологически национално 

20 с. Завет Надгробна могила, м. "Дренака" археологически национално 
21 с. Завет Надгробна могила, м. "Чиверм чанак" археологически национално 
22 с. Завет Надгробна могила, м. "Ташладуса" археологически национално 

23 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Гьозманов 
камък" археологически национално 

24 с. Завет 
2 бр. надгробни могили, м. "Сладко 
кладенче" археологически национално 

25 с. Завет Къща на Кальо Нанов Москов 
архитектурно-
строителен 

  

26 
с. Иван 
Шишманово 

Къща на Саври /на Ибрахим Алиев/ архитектурно-
строителен 

  

27 с. Острово Джамия 
архитектурно-
строителен 

  

28 с. Прелез 
Антично селище, м. "Ирихисар", 4,5 км. 
северно 

археологически местно 

29 с. Прелез Землено укрепление - Богдан, 3 км. южно археологически местно 

30 с. Прелез Джамия 
архитектурно-
строителен 

  

Културното наследство в общината, включва едни от най-значимите НКЦ в региона и 
България като от категория с „национално значение“ са идентифицирани 16 обекта, 
които притежават изключителна научна и културна стойност за обществото. От 
категория с „местно значение“ в пространствената структура на общината са 8 обекта. 
Селищни могили и следи от праисторически, енеолитни селища има в близост до 
всички извори в землището на Завет, в чертите на самия град и в района. Намерени са 
много каменни сечива с добре огладена повърхност и правилно пробити дупки, както и 
много керамични фрагменти. Известие за най-голямата могила са публикували още 
братята Шкорпил през 1898 г. Могилите, които пазят останки от миналото, могат да 
бъдат отнесени към първата половина на енеолита - V хилядолетие пр. н. е. 
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Религиозните обекти в пространствения обхват на общината са общо 5: 
• църк„Св. Троица“ – с. Брестовене /1935 г./; 
• „Св. Параскева“ – гр. Завет /1921 г./; 
• „Св. Иван Рилски“ – с. Острово /1924 г./; 
• „Успение Богородично“ – с. Прелез /1970 г./; 
• „Св. София“ – с. Сушево /1922 г./; 

В териториалната структура на града са разположени и три възпоменателни 
паметника: 

• Паметник на Иван Кръстев – разположен  в центъра на гр. Завет, срещу 
църквата "Света Петка". В дъното е родната къща на Иван Кръстев, която е 
запазена и до днес; 
• Паметник на Митьо Цвятков - разположен в центъра на гр. Завет, пред 
градската поща; 
• Паметник на загиналите войни – разположен в центъра на града, пред 
читалище "Саморазвитие". 

На територията на община Завет са регистрирани общо 78 археологически обекта, 
вписани в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 
България“, НАИМ-БАН. 
Обектите на културата в общината са представени от седем читалища и един музей. 
Във всяко населено място в общината е разположено читалище, което да задоволява 
потребностите на населението.  
Интерес представлява, единственият музей в общината – „Музей на плуга“, който е и 
единственият подобен на територията на Балканския полуостров. Eкспозицията е 
подредена в местното предприятие “Раломекс” АД. 
В музея на плуга могат да се видят над 24 експоната, които разказват историята на 
ралото от древността до наши дни. Най-старият плуг е от годините след 
Освобождението. Сбирка от старинни предмети от различни етноси е представена в 
заветската галерия и информационен център. 

1.11. Население и човешко здраве 

1.11.1. Динамика на населението в Община Завет 
Община Завет е една от малките по територия и население общини в България. 
Тенденциите в демографското ѝ развитие могат да бъдат илюстрирани с промените в 
броя на населението на нейния център – гр. Завет. Данните от преброяванията 
показват ясно очертана тенденция на намаление след преброяването през 1975 г., 
когато е достигнат максималния брой население от 4599 д. На преброяването през 
2011 г. населението на община Завет наброява 10 586 жители. 
По данни на НСИ, населението на община Завет към 31.12.2014 г. е 10 038 д. или 8,4% 
от населението на област Разград. Градското население в общината е 2 894 д. 
(28,8%), а селското - 7 144 д. (71,2%). През периода 2010-2014 г. се забелязва 
тенденция към намаление на населението в общината – намаление с 1 072 д. (9,6%) 
за 2014 г. спрямо 2010 г. (11 110 д.). 

Таблица 3.11-1. Възрастова структура -община Завет 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Население - общо 11 110 10 428 10 314 10 201 10 038 
мъже 5 452 5 181 5 140 5 091 4 997 
жени 5 658 5 247 5 174 5 110 5 041 
Под трудоспособна възраст 1 878 1 609 1 582 1 555 1 539 
мъже 981 844 827 817 800 
жени 897 765 755 738 739 
В трудоспособна възраст 6 884 6 446 6 416 6 378 6 233 
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

мъже 3 635 3 489 3 483 3 458 3 377 
жени 3 249 2 957 2 933 2 920 2 856 
Над трудоспособна възраст 2 348 2 373 2 316 2 268 2 266 
мъже 836 848 830 816 820 
жени 1 512 1 525 1 486 1 452 1 446 

(източник: Национален статистически институт) 

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 
населението, през периода 2010-2014 г. се наблюдават следните тенденции: 

• Населението под трудоспособна възраст намалява с 339 д. (18,1%) за 2014 
г. (1 539 д.) спрямо 2010 г. (1 878 д.).; 

• Населението в трудоспособна възраст намалява с 651 д. (9,5%) за 2014 г. (6 
233 д.) спрямо 2010 г. (6 884 д.); 

• Населението над трудоспособна възраст намалява с 82 д. (3,5%) за 2014 г. 
(2 266 д.) спрямо 2010 г. (2 348 д.). 

През разглеждания период, данните от НСИ показват, че мъжете заемат по-голям дял 
спрямо жените в групите под и в трудоспособна възраст, за разлика от групата над 
трудоспособна възраст, където жените са повече. 

1.11.2. Здравеопазване 
По данни на годишния анализ на здравно-демографското състояние и здравната 
мрежа като цяло в област Разград, изготвен от РЗИ Разград, в структурата на 
заболеваемостта на населението на областта по класове болести и за 2013 година 
челно място заемат болестите на органите на кръвообръщението, следвани от 
злокачествените новообразования. На трето място са – болестите на 
храносмилателната система, на четвърто болестите на дихателната система. Нивата 
на заболеваемост по класове болести се запазват и през предходните години. 
Анализът на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания показва, че 
основните здравословни проблеми на населението на Област Разград за периода 
2004 - 2013 година произтичат от заболявания, свързани със застаряване на 
населението и с широкото разпространение на рисковите фактори (биологични – 
хипертония, затлъстяване, диабет, и поведенчески – тютюнопушене, висока употреба 
на готварска сол, захарни изделия, алкохол, и ниска двигателна активност), породени 
от стила на живот на хората.  
На територията на община Завет здравните услуги се предоставят от двама 
общопрактикуващи лекари и 4 общопрактикуващи стоматолози. Доболничната 
медицинска помощ се характеризира с влошено състояние, под средните норми за 
страната. Част от селищата се обслужват с приходящи отвън лекари, които не са 
локализирани постоянно в населените места. Средно по около 3500 пациенти се 
обслужват от един общопрактикуващ лекар. Тази тенденция се наблюдава и при 
обслужването на населението със стоматологична помощ. На територията на 
общината не се практикува училищна медицинска помощ. 
Община Завет разполага с една детска ясла с капацитет от 18 места. За последните 
три години не се наблюдават промени в капацитета на местата и броя на детските 
ясли на територията на общината. Наблюдава се промяна на броя на децата, 
посещаващи детската ясла. 
На територията на община Завет се наблюдават сериозни проблеми свързани със 
здравеопазването. Спешната нужда от ремонт на сградния фонд и осъвременяване на 
медицинското оборудване са приоритетни за подобряване качеството на здравни 
услуги. Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в 
селата без лекарски практики. 
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1.11.3. Рискови фактори и рискови зони влияещи върху 
здравето на населението в общината 

Замърсяване на атмосферния въздух 
Стопанските дейности в общината са предимно селскостопански, както и такива, 
свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са 
значими източници за замърсяване на въздушния басейн. 
Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният 
транспорт. Предвид характерния за общината автомобилен трафик, като рисков 
фактор в случая може да се приеме най-вече път І-22 - Русе-Кубрат-Исперих, който 
преминава през гр. Завет. Пътната инфраструктура представлява линеен източник на 
атмосферни замърсители като въглероден диоксид, въглероден оксид, въглеводороди, 
азотни оксиди, серен диоксид, прах от пътното плътно и други. В комбинация с шума от 
автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано въздействие върху 
човешкия организъм. 
Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, както и 
направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните артерии не 
надвишава нормативно определените стойности. Въпреки това, такива зони, като тази 
в гр. Завет, където има комбинация от два или повече фактори, следва да бъдат 
разгледани по-детайлно, с оглед минимизиране нивата на факторите и оттук 
минимизиране на здравния риск за населението, живущо в непосредствена близост до 
по-натоварените пътни артерии. Още повече, че най-голямото натоварване в случая 
идва от транзитния трафик, който ненужно утежнява санитарно-екологичната 
обстановка в града. 
Физични фактори (шум, лъчения) 
Основен сред физичните фактори в случая се явява транспортният шум, свързан най-
вече с описания по-горе пътен участък в гр. Завет. Електромагнитни и радиационни 
лъчения с наднормено въздействие върху живущото население в общината не се 
отбелязват. Електропреносните системи са разположени в съответствие с изискващия 
се за тях сервитут спрямо обекти, подлежащи на здравна защита. 
Отпадъчни води и замърсявания, свързани с тях 
На територията на Община Завет няма изградена канализационна мрежа за битови 
отпадни води, поради което те се заустват най-често в септични ями, голяма част от 
които – попивни. Това само по себе си е предпоставка за замърсяване на почвата и 
водите. Поради малката дълбочина на подпочвените води в някои райони (особено 
през по-влажните периоди на годината) се случва септичните ями да преливат в 
недопустими течове в междублоковите пространства и улиците, което създава 
сериозни рискове за санитарно-хигиенната обстановка в района. Затова важен 
приоритет на ОУП и изобщо в инфраструктурното развитие на общината следва да 
бъде решаване на въпросите с отпадъчните води. 
Риск от наводнения.  
Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват възможните 
наводнения по поречието на р. Царацар. Причини за възникване на наводнения 
основно са интензивните валежи, при което се изваляват големи количества дъждовни 
води за кратко време, неоразмерените хидравлически корекции и непочистените речни 
корита, обрасли с дървесна растителност. Освен последици за сградния фонд, 
съществен елемент е поражението и загубата на човешки ресурси; значително 
влошаване качествата на почвата и водите, които могат да застрашат и санитарно-
хигиенната обстановка. 
Санитарно-хигиенни зони 
Важни зони в здравно-хигиенен аспект са санитарно-охранителните зони около 
съоръженията и източниците за питейно водоснабдяване. Важно е стриктно да се 
спазва регламентираното от законодателството начин на тяхното ползване, 
застрояване и охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването на питейна вода 
към населението, която да отговаря на нормите за качеството на питейната вода. 
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1.12. Състояние на компонентите и факторите на 
околната среда и очакваното им развитие без 
реализацията на плана 

Анализът на съществуващото състояние дава основание за синтезиране на 
резултатите и оценка на развитието и взаимовръзката на аспектите и факторите на 
околната среда без прилагането на плана, както следва: 

Таблица 2.12-1 
Състояние на компонентите и факторите без прилагане на ОУП 

Компонент/Фактор 
на околната среда Текущо състояние Евентуално развитие без 

прилагане на ОУП 

Атмосферен въздух 

Атмосферният въздух може като 
цяло да се окачестви като 
незамърсен с добро качество, със 
замърсители в преобладаващата 
част от територията - под пределно 
допустимите концентрации на вредни 
вещества. 
С по-високо потенциално ниво на 
екологичен и здравословен риск 
може да се разгледа замърсяването 
на въздуха в населените места в 
следствие на междуградския 
автомобилен трафик, преминаващ 
през населените места (касае 
основно път І-22 - Русе-Кубрат-
Исперих, преминаващ през гр. 
Завет).  

Възможно допълнително 
влошаване на общото ниво на 
замърсяване на въздуха в 
населените места със 
замърсители от транспортната 
дейност, при допълнителна 
амортизацията на пътната 
инфраструктура и евентуално 
увеличаване на трафика през 
този район. 

Повърхностни 
и подземни 
води 
  

Нарастване на загубите на питейна 
вода, в резултат на амортизацията 
на водопроводната мрежа; Продължаване на тенденцията 

на замърсяване на 
повърхностните и подземни води 
и влошаване на екологичното 
състояние на водните тела в 
резултат на заустването на 
непречистени отпадъчни води. 
Запазване и задълбочаване 
риска от наводнения. 

Липса на ПСОВ;  
Опазване чистотата на водите в 
протичащите през общината реки е 
един от основните екологични 
проблеми на общината; 
Възможни наводнения които ще 
продължат да въздействат негативно 
чрез, предизвикване на екологични и 
и социално-икономически щети. 

Земни недра 

На територията на общината няма 
свлачища, срутища или други 
активни геоложки рискове от подобен 
мащаб. 

Не се очаква развитие 

Почви и 
земеползване 

Наличие на нарушени ерозирали 
терени.  
Усвояване на терени без правилно 
зониране на териториите. 
Наличие на потенциал за отглеждане 
на трайни насаждения 

При недобро устройство на 
територията и липса на 
адекватно управление има 
опасност от увеличаване на 
пустеещите земи и засилване на 
ерозията. 
Най-вероятно ще продължи 
раздробяването на поземления 
фонд на случаен признак. 
Диспропорциите между 
отделните зони ще се 
задълбочат 
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Компонент/Фактор 
на околната среда Текущо състояние Евентуално развитие без 

прилагане на ОУП 

Ландшафт 

Наличие на естествени 
характеристики на релефа с богато 
разнообразие на дендрологичните и 
агро-урбанистичните структури.. 

Основният тип ландшафт се 
очаква да остане без промяна 

Биологично 
разнообразие 

Защитените зони, в които са 
концентрирани функциите на 
опазване на биологичното 
разнообразие следва както и до сега 
да се управляват по реда, предвиден 
в ЗБР и ЗООС. 

Не се очаква развитие. 

Културно-
историческо 
наследство 

Запазени паметници и останки от 
античността с местно и национално 
значение. 

Не   е   реализиран   потенциала   
на   археологическото   
наследство   като   обект   на 
познавателния туризъм 

Отпадъци и опасни 
вещества 

Управлението на отпадъците в 
общината се реализира като част от 
регионалната система за управление 
на отпадъците в Регион Разград. 
Въведено е разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. Не е решен 
въпросът с някои от специфичните 
отпадъчни потоци (строителни, 
биологични и компостируеми 
отпадъци, едрогабаритни отп., 
опасните отпадъци от бита и др.) 

Ще се ораничат възможностите 
за финансиране на проекти, 
насочени към модернизация и 
доизграждане на системата за 
събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци.   

Възможно е ситуирането на 
площадки и съорожения за 
третиране на отпадъци в 
неподходящи устройствени зони. 

Вредни физични 
фактори 

Налични източници на шум -
интензивен транспортен поток 
минаващ по натоварените пътища. 

Ще се ограничи възможността за 
извеждане на транзитния 
автомобилен трафик от 
населените места и съответно 
ще продължи ненужното шумово, 
вибрационно, а и атмосферно 
замърсяване в населените места. 

Нейонизиращите лъчения са в 
нормите за ОС и здравето на хората. 

Материални активи 

Не е реализиран в достатъчна 
степен потенциала на 
археологическото наследство като 
обект на познавателния туризъм 

Очаква се да продължи 
стопанисването по досегашния 
начин. Няма да се реализират 
предвидените с Плана 
познавателни и атракционни 
маршрути, разкриващи 
възможност за експониране на 
по-голяма част от културно-
историческия и природен 
потенциал на общината 

Население и 
човешко здраве 

Липсата на канализация и на 
пречиствателни съоръжения на 
отпадъчните води, води до 
замърсяване на водите и почвите, и 
оказва влияние на качеството на 
живот и здравето на населението в 
общината. 
Допълнителни санитарни рискове 
създава и ненужния транситен 
автомобилен трафик в центъра на гр. 
Завет 

Възможност за повишен здравен 
риск за населението поради 
липса на изградени 
канализационни системи, ПСОВ. 
Възможен повишен здравен риск 
поради излишно повишени 
шумови нива и атмосферно 
замърсяване в следствие 
ненужния транзитен трафик в 
населените места. 

 
Бъдещото развитие на територията на общината без приемането и реализацията на 
Общ устройствен план би било само по себе си нарушение на изискванията на Закона 
за устройство на територията.  
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РАЗДЕЛ 4. Характеристики на околната среда за 
територии, които могат значително да бъдат 
засегнати 

Основните проектни решения на ОУП (описани по-подробно в Раздел 1 по-горе) 
са свързани с минимално увеличение на жилищните територии, производствените 
зони и зоните за отдих и туризъм – в терени, граничещи със съществуващите населени 
места.Тези територии са основно със земеделски характер – обработваеми земи, 
граничещи с града и съответно селата. Новообразуваните устройствени зони, съгласно 
модела и прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие са, както 
следва: 

1. В град Завет: 
- Обособяват се нови Смесени многофункционални зони (Смф) – една зона с 

площ 38,93 ха и още една - 29.80 ха. Тези зони са ленеарно разположени по 
една от основните комуникационно-транспортни оси – път II-23. Зоните са 
разделени със зелени буфери – устройствени зони за паркове и озеленяване 
Оз /21.08 ха/, Оз /12.30 ха/. 

- В близост до проектното трасе на южния околовръстен път се предвижда и 
производствена устройствена зона –  Пп1 /2.76 ха/. 

- Жилищни зони се предвиждат предимно в южната част на града – Жм1 /6.85 ха/, 
Жм1 /21.77 ха/, Жм1 /9.90 ха/, Жм1 /5.43 ха/.  

- На североизток се предвижда рекреационна устройствена зона за спорт и 
туризъм – Од /67.29 ха/. 

- В село Сушево: Предвижда се една нова устройствена зона от предимно-
производствен тип (Пп1) /3.11 ха/ разположена на запад. 

- В село Веселец: Две устройствени зони Пп1 /4.89 ха/ и Пп1 /12.98 ха/ на 
северозапад и зона за паркове и озеленяване (Оз) /1.84 ха/ на север. 

- В село Брестовене: предвижда се една зона – Пп1 /6.88 ха/ в южната част на 
селото, както и устройствени зони Оз /8.73 ха/ и  Смф /16.64 ха/, разположени 
на изток край трасето на път II-23. 

- В село Острово: Предвижда се на една нова устройствена зона Пп1 /8.16 ха/, 
разположена на югоизток. 
Всички новообразувани устройствени зони са представени в таблица 4-1 по-

долу. В нея е показан досегашният начин на трайно ползване по КВС на всеки от 
имотите, който е претърпял устройствена промяна, както и неговата площ. Отчетено е 
също дали засяга или не елементи на Националата екологична мрежа (НЕМ).  

Както се вижда от данните представени в таблицата нито един от новите 
обекти, предложени с проекта на ОУП не засяга елементи на НЕМ (защитени 
територии или зони). Всички новопредвидени с проекта на ОУП устройствени зони се 
разполагат върху земеделски земи, по-голямата част от които са с характер на 
обработваеми земи (орна земя), а малка част са от тип „пасища, мери” (касае идея за 
изграждане на паркова зона). Характеристиките и текущото състояние на отделните 
компоненти и фактори на околната среда в тези територии са подробно разгледани в 
Раздел 3 по-горе. 
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Таблица 4-1 
Новообразувани устройствени зони, предложени с проекта на ОУП 

Новообразувана Устройствена 
зона Номера на поземлени имоти Землище 

Досегашен начин 
на трайно 

ползване (по КВС) 
Площ по 
КВС в ха 

Засягане на 
елементи на НЕМ 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

70384.27.17, 70384.0.135, 70384.27.18, 70384.27.17 с. Сушево НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 3.11 - 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

10714.54.1, 10714.54.13, 10714.54.2, 10714.54.3, 
10714.54.7, 10714.54.10, 10714.54.9, 10714.54.8, 
10714.52.15, 10714.52.51, 10714.52.14, 10714.52.63 

с. Веселец НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 4.89 
- 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

10714.0.112, 10714.53.1, 10714.53.2, 10714.53.3, 
10714.53.27, 10714.53.5, 10714.53.26, 10714.53.7, 
10714.53.6, 10714.53.28, 10714.53.18, 10714.53.17, 
10714.53.16, 10714.53.19, 10714.53.20, 10714.53.21, 
10714.53.22, 10714.53.11, 10714.53.12, 10714.53.13, 
10714.53.14, 10714.53.15, 10714.53.10, 10714.53.24, 
10714.53.9, 10714.53.30, 10714.53.31 

с. Веселец НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ),  
Овощни насаждения 
(нетерасирани), 
Прокари 

12.98 

- 

Устройствена зона за паркове и 
озеленяване (Оз) 

10714.0.123 с. Веселец ПАСИЩА, МЕРИ 1.84 
- 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

06481.109.881, 06481.109.889, 06481.109.898, 
06481.109.902, 06481.109.884, 06481.109.890, 
06481.109.891, 06481.109.888, 06481.109.897, 
06481.109.899, 06481.109.901, 06481.109.900, 
06481.42.7, 06481.42.6, 06481.42.4, 06481.42.5, 
06481.42.2, 06481.42.3, 06481.109.145 

с. Брестовене НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 6.88 

- 

Устройствена зона за паркове и 
озеленяване (Оз) 

06481.112.148, 06481.112.149, 06481.112.150, 
06481.112.146, 06481.112.144 

с. Брестовене НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ), ПАСИЩА, 
МЕРИ 

8.73 
- 

Смесена многофункционална 
зона (Смф) 

06481.116.1 - 06481.116.8 с. Брестовене НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 16.64 
- 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

54417.97.11, 54417.97.10, 54417.97.16, 54417.97.13, 
54417.97.12, 54417.97.14 

с. Острово НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 8.16 
- 

Смесена многофункционална 
зона (Смф) 

30065.99.2, 30065.98.1, 30065.98.14, 30065.98.15, 
30065.98.16, 30065.97.1, 30065.225.1, 30065.97.2 - 
30065.97.7, 30065.97.45, 30065.97.46, 30065.98.17 - 
30065.98.21 

гр. Завет НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 38.93 

- 

Смесена многофункционална 
зона (Смф) 

30065.39.31, 30065.39.26 - 30065.39.26, 30065.39.17, 
30065.39.18, 30065.39.19, 30065.38.31, 30065.38.24 - 
30065.38.30, 30065.37.35, 30065.36.19, 30065.36.18, 
30065.36.16, 30065.36.15, 30065.36.14 

гр. Завет НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 29.80 

- 
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Новообразувана Устройствена 
зона Номера на поземлени имоти Землище 

Досегашен начин 
на трайно 

ползване (по КВС) 
Площ по 
КВС в ха 

Засягане на 
елементи на НЕМ 

Устройствена зона за паркове и 
озеленяване (Оз) 

30065.98.1, 30065.100.6, 30065.97.41, 30065.97.11, 
30065.97.10, 30065.97.12, 30065.97.13, 30065.97.9, 
30065.97.46, 30065.97.14 

гр. Завет ПАСИЩА, МЕРИ, 
НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

21.08 
- 

Устройствена зона за паркове и 
озеленяване (Оз) 

30065.46.10, 30065.39.33, 30065.38.24 - 30065.37.31, 
30065.36.19 

гр. Завет НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ), ПАСИЩА, 
МЕРИ 

12.30 
- 

Устройствена зона за смесени 
производства (Пп1) 

30065.301.8, 30065.301.9, 30065.301.10 гр. Завет НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 2.76 
- 

Жилищна устройствена зона с 
ниско застрояване  (Жм1) 

06481.0.117, 06481.0.121 - 06481.0.344, 06481.0.380, 
06481.0.400, 06481.0.401, 06481.0.402, 06481.0.902, 
06481.1.1 - 06481.1.37, 06481.2.1 - 06481.2.41, 
06481.3.1 - 06481.3.15, 06481.7.39 - 06481.7.45, 
06481.11.43 - 06481.11.70 

гр. Завет НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ),  

6.85 

- 

Жилищна устройствена зона с 
ниско застрояване  (Жм1) 

06481.0.117, 06481.0.121 - 06481.0.344, 06481.0.380, 
06481.0.400, 06481.0.401, 06481.0.402, 06481.0.501, 
06481.0.600, 06481.0.900, 06481.0.901, 06481.0.902, 
06481.0.903, 06481.1.1 - 06481.1.37, 06481.2.1 - 
06481.2.41, 06481.3.1 - 06481.3.15, 06481.7.39 - 
06481.7.45, 06481.11.43 - 06481.11.70, 06481.3.16 - 
06481.3.41 

гр. Завет НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ), Лозови 
насаждения 
(нетерасирани), 
ПАСИЩА, МЕРИ 

21.77 

- 

Жилищна устройствена зона с 
ниско застрояване  (Жм1) 

30065.128.453, 30065.128.454 , 30065.128.455, 
30065.128.501 - 30065.128.504, 30065.128.507, 
30065.128.508, 30065.0.287, 30065.0.293, 30065.44.3, 
30065.127.524 - 30065.127.529 

гр. Завет Лозови насаждения 
(нетерасирани), 
НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

9.90 

- 

Жилищна устройствена зона с 
ниско застрояване  (Жм1) 

30065.130.409, 30065.130.410, 30065.130.411, 
30065.28.13 - 30065.28.22 

гр. Завет   5.43 - 
Рекреационно устройствена зона 
за спорт и туризъм (Од) 

30065.8.24 - 30065.8.29, 30065.18.24 - 30065.18.27, 
30065.19.6, 30065.19.15, 30065.19.16, 30065.18.19, 
30065.18.21, 30065.18.40, 30065.20.2 - 30065.20.16, 
30065.29.1 - 30065.29.15, 30065.30.1 - 30065.30.13, 
30065.42.27 - 30065.42.36, 30065.43.1 - 30065.43.21, 
30065.44.1, 30065.44.2, 30065.45.1, 30065.45.6, 
30065.45.17, 30065.45.19, 30065.45.22, 30065.45.24, 
30065.45.25, 30065.45.28 

гр. Завет НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 67.29 

- 
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РАЗДЕЛ 5. Съществуващи екологични проблеми 
Община Завет се характеризира със запазена като цяло околна среда, което се дължи 
най-вече на липсата на съществени източници на замърсяване, по-слаба 
инвестиционна активност и липса на промишлени производства.  
Въпреки това има няколко фактора, на които трябва да се обърне внимание, тъй като 
не само поставят общината в нарушение на добрите екологични практики, но и на 
някои основни изисквания за опазване на околната среда, както и такива за спазване 
на добри санитарно-хигиенни условия, определящи качеството на живот и 
здравословната жизнена среда на хората. На база анализа на текущото състояние на 
околната среда по-долу са посочени основните фактори, които оказват или има риск 
да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда или 
санитарно-хидиенната обстановка и човешкото здраве. 

5.1. Проблеми с качеството на атмосферния въздух 
В района общината няма значими източници на замърсяване на атмосферния въздух, 
затова разглежданата територия се отнася към чистите зони на атмосферен въздух. 
Липсват значими промишлени предприятия, както и съществено транспортно 
натоварване в по-голямата част от територията. Известни емисии на вредни вещества, 
подобно на повечето урбанизирани зони в страната, се генерират през зимния сезон в 
следствие използването на твърди горива в битовия и обществен сектор. Нама данни 
обаче генерираните от тази дейност замърсители да надвишават нормите. 
С по-високо потенциално ниво на екологичен и здравословен риск обаче може да се 
разгледа замърсяването на въздуха в селищата в следствие на междуградския 
автомобилен трафик, преминаващ през населените места. 
Като цяло трафикът в повечето участъци от пътната мрежа на територията на 
общината е слаб, но през централната част на гр. Завет минава път І-22 - Русе-Кубрат-
Исперих, по който се движи целият транзитен трафик за гр. Исперих, гр. Дулово, гр. 
Добрич и гр. Варна. Това влошава условията на живот на населението, живеещо в 
близост и по протежение на пътя. 
Извеждането на този транзитен трафик чрез обходни маршрути би имало положително 
влияние както върху акустичната обстановка в тези райони, така и в санитарно-
хигиенните условия там. Затова и една от важните задачи на проекта на ОУП е да 
предложи начин за извеждане на именно този транзитен трафик от централната част 
на града. 

5.2. Проблеми с повишено зашумяване в следствие 
транспортния трафик 

Въпросът с влошаването на акустичната обстановка е свързан изцяло с описаният по-
горе проблем с ненужния транзитен трафик, преминаващ през центъра на гр. Завет. До 
момента няма данни да са отчитани наднормени стойности на шум никъде на 
територията на общината, тъй като като цяло автомобилният трафик не е така 
натоварен, а производствените източници са сравнително малко и на този етап без 
съществено влияние по този фактор. 
Въпреки това, в перспектива, за преминаването на важен транспортен коридор като 
път І-22 (Русе-Кубрат-Исперих) следва да се търсят други варианти, които да 
спомогнат за извеждането му от централната градска част, тъй като той носи голям 
дял транзитен трафик, който оказва мемужно въздействие не само върху акустичната 
обстановка, но влияе и комбинирано заедно с увеличаване на атмосферните 
замърсители в централнаста градска част, влошавайки цялостната санитарно-
хигиенна обстановка там. 
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5.3. Проблеми с отпадъчните води 
Един от важните екологични проблеми на Община Завет е свързан именно с липса на 
системи за събиране и пречистване на отпадъчните води и масовото използване на 
недопустими попивни септични ями. На територията на Община Завет няма изградена 
канализационна мрежа за битови отпадни води. Отпадъчните води от битови, 
административни и жилищни сгради се заустват в септични ями, голяма част от които 
са от попивен тип, поради което голяма част от отпадъчните води инфилтрират през 
почвените слоеве и замърсяват не само почвите, но и подземните води. 
Подпочвените води в някои части от територията са по-плитки и особено в по-влажни 
периоди от годината (напр по време на топенето на снеговете) в следствие на 
допълнителното преовлажняване се стига до преливане на септичните ями, което е 
предпоставка за допълнително замърсяване и за възникване на стомашно-чревни 
заболявания. В този смисъл залагането в ОУП на цялостна концепция за събиране и 
пречистване на отпадъчните води ще доведе до решаване на важен проблем, свързан 
не само със замърсяване на подпочвените води и почвите, но и с пряка полза за 
съществено подобряване на санитарно-хигиенните условия в жилищните територии. 

5.4. Проблеми свързани с водоснабдяването  
Населените места са водоснабдени,но състоянието на инфраструктурата за 
водоснабдяване е лошо и се наблюдавата големи загуби на вода. Резултат от 
състоянието на мрежата са и големите разходи на електрическа енергия при 
добиването и преноса на водата, както и разходите за ремонт и поддръжка на 
остарялата водопроводна мрежа генерират, което води до много висока цена на 
водата – една от най-високите в България.  
Необходимо е да се насочват финансови средства за включване в експлоатация на 
вече каптирани, проучени и прогнозни водоизточници, изграждане на допълнителни 
регулиращи обеми, както и реконструкция, модернизация и разширяване на 
съществуващите мрежи в цялата община. 
Описаните по-горе проблеми са може би основните и най-важни екологични задачи, на 
които Общият устройствен план търси решение. Съществуват, разбира се и други 
задачи на Плана, които също са с екологична насоченост, но те целят не толкова 
решаване на някакъв екологичен проблем, а по-скоро подсигуряване на Община Завет 
с територии, предназначени за развитието на специфични екологични обекти. 
Такива задачи, които следва да бъдат решени с Плана са свързани с необходимостта 
от последващото резервиране на: терени за изграждане на екологична 
инфраструктура (претоварни площадки за ТБО, торови площадки, площадки за 
компостиране и др); терени за развитие на възобновяеми енергийни източници; терени 
за възстановяване и доизграждане на зелената система (включително крайпътната 
растителност и полезащитните пояси) и др. 

5.5. Нарушени терени  
Като нарушени терени на територията на общината могат да се разгледат кариерите 
за добив на подземни богатства (описани са подробно в Раздел „Подземни природни 
богатства” по-горе ) и съответно старите сметища, ползвани в миналото.  По данни от 
Община Завет селските сметища са почистени още преди години, тъй като общината е 
включена в регионалната система за управление на отпадъците в Регион Разград и 
отпадъците се извозват там. На местата на старите сметища обаче все още се случва 
понякога да се изхвърят нерегламентирано отпадъци. Затова общината следи 
състоянието на тези терени и периодично те биват отново почиствани. 
Всички нарушени терени подлежат на рекултивация. Разбира се от находищата за 
добив на рекултивация подлежат тези, в които е преустановена експлоатацията. 
Всички такива обекти са отбелязани на фигури 23 и 24 (данните са от начина на трайно 
ползване, вписан в КВС за всеки от имотите). 
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РАЗДЕЛ 6. Цели на опазване на околната среда на 
национално и международно равнище  

Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, с 
които следва да се съобразява ОУП са формулирани в актуалната към момента 
Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. Към по-добро качество на живот 
и устойчива околна среда. 
Нейното изработване е съобразено с основните стратегически документи на 
Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда - 
Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за устойчиво 
развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии 
към нея на Европейския съюз, най-новите политики на Европейската комисия в 
околната среда и устойчивото развитие – законодателните пакети „Климат - 
енергетика” и „Устойчиво потребление и производство”, Целите на хилядолетието за 
развитие (ООН) и др., описани в Раздел 2.6 по-горе. 

Таблица 5.1 
Съответствие на проекта на ОУП с националните и международни цели за 

опазване на околната среда, по начина, по който те са заложени в актуалната 
Национална стратегия за околна среда - 2009-2018 г. 

Цели за опазване на  
околната среда 

Начин на отразяване в проекта на ОУП  
на Община Завет 

1. Намаляване и предотвратяване 
на последиците от изменението на 
климата и чиста енергия 

 

Проектът на ОУП не касае пряко реализацията на тази 
цел. Предвижданията на Националния план за 
действие за енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г., (НПДЕВИ) и ограниченията, наложени със 
Становището на МОСВ по Екологичната му оценка 
лимитират възможността за реализация на 
ветроенергийни съоръжения в цялата област 
Добруджа и на 6 км отстояния от границите на 
защитените зони. Предвид това, и тъй като на 
територията а общината няма условия за развитие на 
ВЕЦ, от възобновяемите енергийни източници 
възможна остава реализацията единствено на 
фотоволтаични централи в земеделските или горските 
територии. В случая проектантите на ОУП са 
преценили, че това не е в интерес на развитието на 
общината и не са заложили зони за такива обекти. 

2. Осигуряване на достатъчно по 
количество и с добро качество 
вода 

 

Проблем при водоснабдяването е отдавна е 
изтеклият експлоатационен период на водопроводите. 
Експлоатационната възраст обуславя големи загуби, 
намалена проводимост, чести аварии и понякога - 
влошено качество на питейните води. Затова в 
проекта на ОУП е предвидено цялостно подновяване 
на водопроводната мрежа на територията на 
общината. Посочени са всички обекти и съоръжения 
от водоснабдителната инфраструктурата, които се 
нуждаят от реновация и модернизация. 
Също така в ОУП е заложена нова цялостна 
концепция по отношение на отпадъчните води, 
касаеща поетапно тяхното улавяне и пречистване.  
Проектът на ОУП предвижда централизирана 
канализация и ПСОВ да се реализират единствено за 
населените места с над 2000 ж. (такива понастоящем 
са гр. Завет и с. Брестовене), а за останалите 
решаването на проблемите с битовите отпадъчни 
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Цели за опазване на  
околната среда 

Начин на отразяване в проекта на ОУП  
на Община Завет 

води да става чрез модулни (фамилни) 
пречиствателни станции. В мярка 1 (Раздел 8) е 
предложено в Окончателния проект на ОУП такива 
системи да бъда предвидени и за с. Острово. (виж 
Раздел 7 по-долу). Очаква се, че тези мерки поетапно 
ще доведат до преустановяване на сегашното 
дифузно замърсяване на водните обекти 

 Мерките в ОУП, свързани с извеждане на транзитния 
автомобилен трафик от централната част на града са 
свързани с ограничаване на атмосферното и шумово 
замърсяване и съотвеетното подобряване на 
санитарно хигиенната обстановка в града. 
Други мерки, свързани с елиминиране на 
замърсяването, но тук вече по отношение на водите и 
почвите касаят реализацията на предложената от ОУП 
концепция за пречистване на отпадъчните води от 
бита и елиминиране на дифузното замърсяване от тях. 
На територията на общината няма отчетени 
нарушения на нормите за качество на атмосферния 
въздух нито източници на озоноразрушаващи 
вещества и флуорирани парникови газове. 
Съгласно Публичния регистър на МОСВ за издадените 
разрешителни по чл. 104, ал. 1 и на отказите по чл. 112 
б, ал. 1 и  2 от ЗООС и Наредба за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях, на 
територията на Община Завет няма предприятия с 
нисък и висок рисков потенциал (ПНРП и ПВРП). 
Към обектите, съхраняващи опасните вещества, на 
територията на общината следва да се отнесе складът 
за съхранияване на негодни за употреба препарати за 
растителна защита, разположен в гр. Завет - в 
стопанския двор на ССОЗ „КЛАС“. 
Складът е общинска собственост и е охраняем, в 
добро поддържано състояние. По данни от ИАОС в 
него се съхраняват 17910 кг негодни за употреба 
препарати. Количеството им не нараства, тъй като 
земеделските кооперации употребяват изцяло 
закупените препарати за растителна защита и нови 
такива препарати не постъпват. В мярка ... е 
предложено местоположението на склада да бъде 
отразено в съответната схема ОУП. 
Към мерките опазване и устойчиво управление на 
почвите се отнасят предложените с ОУП зелени пояси 
на крайпътното озеленяване, които освен за защита от 
ерозоионното действие на вятъра ще служат и за 
ограничаване на миграцията на замърсители от 
автотранспорта. 

4. Насърчаване на устойчивото 
потребление и производство 

 

Мярката не касае пряко Общия устройтвен план. 
Проектът на ОУП създава териториално-устройствена 
база за реализацията на устойяиво производство на 
база регламентирането на конкретни функционални 
зони, разпределени в една хармонична аграрно-
урбанистична система. В Плана е търсен баланс 
между развитие на урбанизацията и съхраняване на 
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Цели за опазване на  
околната среда 

Начин на отразяване в проекта на ОУП  
на Община Завет 

цялостта на природната среда, включително чрез 
опазване на защитените и горските екосистеми, чрез 
създаване на условия за устойчиво управление на 
водите, на отпадъците, за експониране и опазване на 
елементите на културно-историческото наследство и 
др. Но за повлияване на устойчивото потребление и 
производство са необходими и редица други мерки 
извън сферата на устройственото планиране. 

5. Ограничаване и спиране на 
загубата на биологично 
разнообразие 

Проектът на ОУП предвижда максимално опазване на 
биологичното разнообразие. Териториите на трите 
защитени зони, части от които попадат на територията 
на общината са отразени стриктно в проекта на ОУП, а 
устройственото зониране в тях е насочено към 
запазване на характера и начина на ползване на 
земите там. 

6. Формиране на нови модели на 
поведение на обществото, щадящи 
околната среда и съдействащи за 
устойчивото развитие, както и 
осигуряване на по-качествена 
информация и мониторинг за 
околната среда 

Всички процедури по изготвяне на ОУП, както и 
настоящата екологична оценка се подлагат на 
законоустановените и отговарящи на съвременните 
изисквания форми на обществен достъп и контрол, 
съгласовки и консултации с компетентните органи, 
заинтересованите администрации, правителствени и 
неправителствени организации, физически и 
юридически лица. 

Всички постъпилите мнения, предложения и сигнали се 
вземат предвид в съответните етапи на разработване 
на Плана, на екологичната му оценка, както и 
съответно при приемането на окончателните 
устройствени решения в Плана. 

 
Проектът на ОУП на община Завет е съобразен и е в съответствие с целите на други 
стратегии и програми на национално и регионално ниво, разгледани подробно в 
Раздел 2.3 от настоящия Доклад за ЕО. 
От направения анализ на целите на опазване на околната среда и устойчивото 
развитие на национално и регионално ниво и залегналите проектни решения в ОУПО 
се вижда, че той напълно отговаря на поставената визия за развитие на общината 
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РАЗДЕЛ 7. Възможни въздействия върху околната 
среда, включително компонентите и 
факторите на околната среда, материалното 
и културно-историческото наследство и 
връзките между тях 

Възможните въздействия на предложените с проекта на ОУП мероприятия 
върху околната среда, са разгледани по-долу по компоненти и фактори на средата. 
Към всеки от тях са разгледани възможните преки и непреки въздействия, 
произхождащи от реализацията на предложените с Плана териториално-устройствени 
решения (описани подробно в Раздел 2.5 и Раздел 4 по-горе), в тяхната кумулация с 
потенциалните въздействия от реализацията на другите инвестиционни предложения 
и планове, описани в Раздел 2.6. Направена е оценка на степента на въздействията и 
на техния характер (кратко-, средно- и дългосрочни, временни, постоянни, 
положителни, отрицателни, обратими и необратими). Характерът и значимостта на 
въздействията са описани в табличен вид към всеки компонент и фактор на средата. 

7.1. Климат и атмосферен въздух 

7.1.1. Климат 
Предвид характера на Плана и на специфичните за него области на 

въздействие, не се очаква неговата реализацията да окаже съществено пряко влияние 
върху развитието на климатичните условия. Индиректно положително въздействие 
може да се очаква и по отношение на локалните климатични характеристики в 
градската среда при реализация на предложените елементи на зелената система, 
предложените промени на транспортно-комуникационната схема, включително такива 
свързани с реализацията крайпътно озеленяване около основните извънградски 
артерии. Въздействията ще бъдат положителни, косвени, но с дългосрочен характер. 
Нямат кумулативен характер, тъй като инвестиционните предложения планове и 
програми, за които е получена информация не предполагат подобни въздействия. 

7.1.2. Атмосферен въздух 
Общината като цяло се характеризира с добро състояние на атмосферния 

въздух. На база анализа на съществуващото състояние (виж Раздел 3.1) 
отрицателните фактори, влияещи най-съществено върху качеството му са 
автомобилния транспорт (особено по-натоварените пътни връзки, преминаващи през 
населените места) и използването на твърди горива през зимния сезон. Освен тези 
двата фактора по-долу е разгледано и развитието на производствения сектор. 
Въздействие от транспорта 
Един от най-важните фактори, определящ експозицията на населениет спрямо 
вредното въздействие на замърсителите от автомобилния транспорт това е вътрешно 
градския пробег на автомобилите. Особеното в случая е, че към него в гр. Завет се 
включва не само необходимия вътрешноградски трафик (който е сравнително нисък), 
но и далеч по-интезнивния транзитен трафик на автомобилите преминаващи по 
междуградската пътна мрежа. Причината за това е преминаването в момента на път І-
22 (Русе – Кубрат – Исперих) през централната част на града. Затова проектът на ОУП 
предвижда изграждане на южна обходна дъга около гр. Завет (обходен път извън 
градската територия), с което не само ще се редуцира значително автомобилния 
трафик в града, но и ще се оптимизират режима на работа на двигателите на 
аквтомобилите, тъй като няма да се налага тяхното забавяне или спиране. С това ще 
се редуцират емисиите от автомобилния транспорт, но и по-важно ще се ограничи 
експозицията на потенциално засегнатото население. Въздействието в следствие 
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реализацията на тази мярка може да се оцени като положително и дълготрайно 
въздействие по отношение на атмосферния въздух. Извеждането на този трафик 
извън населеното място се очаква да подобри условията за живот и качеството на 
обитаване в районите граничещи с пътя. 
Въздействие от битовото отопление през зимата 
Влиянието на ОУП в този процес не е пряко, тъй като ползването на твърди горива се 
обуславя от други фактори. Положителен фактор свързан с тези емисии е самото 
процедиране на ОУП на общината, което само по себеси ще даде възможност за 
реализация на последващи проекти за модернизация и реконструкция на редица 
сгради и съоръжения, включително на проекти, свързани с повишаване на енергийната 
ефективност на сградите. Това макар и индиректно ще доведе до известно 
намаляване на необходимата отоплителна енергия, съответно и на количеството 
ползвани горива и от там ще доведе до редукция на емисиите. Друг фактори, който не 
зависи от ОУП, но също влияе индиректно в тази посока е характера на 
демографската прогноза за развитие на общината. И в трите разгледани варианта 
(конвергентен, ускорен и забавен) прогнозата показва намаляване на броя на 
населението. Въпреки, че само по себе си това не е добре тенденция, заедно с това 
ще намалее в известна степен и ползването на горива, които се явяват причинител на 
замърсяването. 
Производствени сектори и селско стопанство 
За територията на община Завет структуроопределящи са селското стопанство и 
предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Единични предприятия има в 
областта на машиностроенето и фармацевтичната промишленост. Селското 
стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика. То е основен източник на 
доходи и заетост за населението и ще продължава да заема важна роля. 
С проекта на ОУП частично разрастване на производствените територии се предлага 
единствено в района на съществуващите урбанизационни структури. 
Новопредложените производствени територии са разположени в непосредствена 
близост до съществуващите такива зони, с разчет да предоставят потенциал за 
тяхното бъдещо разрастване. Предвижданията на ОУП са за запазване и доразвиване 
на тази роля на акрарния сектор с цел повишаване на неговата ефективност и 
конкурентноспособност. Затова по отношение на производствените функции в 
общината, съществени промени спрямо сегашното състояние не се предвиждат. 
На етапа на планиране в ОУП се изисква правилното им разположение спрямо 
останалите фунционални зони с цел недопускане на вредни влияния в зоните за 
обитаване и рекреация. В проекта на ОУП това е направено. Производствените 
функции са ясно разграничени от обитаването и рекреацията, като производствените 
терени са обособени, отдалечено от жилищни територии, както и отдалечено от 
територии за природна защита, които биха могли да проявят по-голяма уязвимост към 
евентуални влияния. Това отдалечаване на производствените територии от 
чувствителните зони допълнително намалява риска от отрицателни въздействия. 
На база на казаното по-горе може да се заключи, че реализацията на ОУП на Община 
Завет не се предполага отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух. Проектът на ОУП създава необходимите устройствени предпоставки, които да 
осигурат бъдещото снижаване и ограничаване на емисиите от автомобилния 
транспорт и експозицията на потенциално засегнатото население. Въздействието 
може да се определи като положително в дългосрочен план. Кумулативни въздействия 
с едновременната реализация на инвестиционните предложения и планове, описани в 
Раздел 2.6 не се очакват, тъй като описаните там обекти нямат потенциал да окажат 
значително влияние върху качеството на атмосферния въздух в общината. 
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7.2. Води и водни обекти (повърхностни и подземни) 

7.2.1. Повърхностни води 
Всички устройствени решения, предвидени в ОУП се съобразяват със 

съществуващите водни обекти на територията на общината (включително такива в 
непосредствена близост до границите й). Всички те са отразени коретно в проекта на 
ОУП. Вписани са в устройствена категория „водни площи”. 
Проектът на ОУП не предвижда никакви нови дейности или обекти, които да 
предполагат нужда от ползване на води повърхностните водни обекти. В 
непосредствена близост до водните обекти няма проектирани никакви нови жилищни, 
стопански, производствени или други обекти, които биха могли да попаднат в 
заливаемите им зони. В тези райони не са разполагани никакви нови източници на 
потенциални емисии, нито директно във водите, нито индиректно чрез атмосферна или 
подпочвена миграция. 
Важно положително въздействие върху състоянието на водните обекти, макар и 
индиректно се очаква да окажат предвидените с ОУП мероприятия по въвеждане на 
системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от бита. Съгласно проекта 
на ОУП гр. Завет и с. Брестовене понастоящем са еднствените селищата с население 
над 2000 жители. По тази причина в Плана  е заложено за тези две населени места да 
се предвиди изграждането системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 
Всички останали селища, съгласно проекта на ОУП следва да решават проблемите си 
с битовите отпадъчни води чрез изграждането на модулни фамилни пречиствателни 
станции, след което пречистените води могат да се изпозват за поливане. 
Тук следва да обърнем внимание, че концепцията на Плана за пречистване на 
отпадъчните води и по-конкретно изборът на селища, за които да бъдат изградени 
централизирани системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води се базират 
на възприетия праг на населението от 2000 жители. На база на това са определени 
именне тези две селища гр. Завет (2955 жители по данни за 2013 г.) и с. Брестовене 
(2614 жители по данни за 2013 г.). Село Острово е изключено от избора, най-вероятно 
поради това, че през последната 2013 г. броят на жителите е паднал под 2000. 
Считаме, че това не е правилно, тъй като самият брой е достатъчно близко до 
граничния (1993 души по данни за 2013 г.), което само по себе си е в границите на 
статистическата грешка. Освен това при оразмеряването на водоснабдителната 
инфраструктура са ползвани прогнозни данни към фронт 2065 г. (виж таблица 2-3 в 
Раздел 2.5.3.1 по-горе), където броят на населението в с. Острово е приет за 2413 
жители. Считаме, че базата за изчисляване на отводнителната система и тази за 
пречистване на отпадъчните води трябва да бъде аналогична на тази, ползвана за 
оразмеряване на необходимите водоснабдителни количества.  
Предвид това предлагаме в етап „Окончателен проект” на ОУП да бъде направена 
корекция в частта „Инженерни системи -  Прогноза за развитие на ВиК системите” като 
бъде заложено изграждането на централизирани пречистватели станции за отпадъчни 
води и на трите населени места – гр. Завет, с. Брестовене и с. Острово. Ако характера 
на релефа и техническите изисквания към тези съоръжения позволяват, за двете 
населени места - гр. Завет и с. Брестовене може да се разгледа вариант за една обща 
пречиствателна станция вместо две отделни. 
Така при изпълнението на посочените по-горе препоръки, проектът на ОУП на Община 
Завет ще окаже трайно положително (макар и индиректно) влияние върху качеството 
на повърхностните води. С реализацията на заложената в него концепция по 
отношение на ВиК сектора постепенно ще се елиминира основния фактор на дифузно 
замърсяване на водите – замърсяването от битовите отпадъчни води, които масово 
към момента се заустват в недупустими по действащото законодателство в попивни 
ями. За сметка на елиминирането на дифузното (разконцентрираното) замърсяване, с 
избора на точки за заустване ще се създадат нови точкови източници, но на 
пречистени в съответствие с нормите води, които ще се изпускат организирано и под 
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контрола на съответните институции. По този начин се очаква трайно положително 
въздействие върху водите и водните обекти. 

7.2.2. Подземни води 
Проектът на ОУП не предвижда никакви нови дейности или обекти, които да 

предполагат нужда от ползване на води подземните хоризонти. На база 
демографската прогноза, развитие на водоснабдителните системи на база на нови 
потребители не се предвижда, тъй като населението към прогнозния срок на действие 
на Плана се очаква да продължи да намалява (виж Раздел 2.5 по-горе). Затова във 
ВиК схемата към проекта на Общия устройствен план на Община Завет няма показани 
нови устройствени мероприятия на ниво ОУП. На база на направените разчети В ОУП 
е прието, че съществуващите водоизточници са достатъчни за осигуряване на 
необходимите водни количества, които са съизмерими с досега ползваните. Планът 
предвижда рехабилитация и модернизация на съществуващите водоснабдителни 
системи, което ще помогне за намаляване на загубите на вода, които към момента 
представляват не-малък дял. Предвид това, въздействието върху количественото 
състояние на подземните водни обекти в следствие на реализацията на ОУП ще бъде 
с положителен характер, тъй като необходимите водоснабдителни количества ще се 
запазят близки до сегашните, а с реализацията на предложените рехабилитационни 
мерки ще се ограничат загубите на вода. 
При реализацията на Плана въздействието върху химичното състояние на водите се 
очаква също да бъде положително. Функционалното зониране и обектите, заложени в 
ОУП не предполагат риск от замърсяване (пряко или косвено) на подземните води, тъй 
като не се предвиждат никакви нови по тип обекти или такива, които да заустват пряко 
или косвено някакви замърсители в подпочвените хоризонти. Едновременно с това, 
проектът на ОУП предвижда поетапното въвеждане на цялостна система за отвеждане 
и третиране на битовите води, които понастоящем се заустват масово в попивни ями, 
замърсявайки почвите и подпочвените хоризонти с биогенни и повърхностно-активни 
вещества и други материали. Както беше посочено по-горе централизирана 
канализация и ПСОВ в проекта на ОУП е предвидено да се реализират единствено за 
населените места с над 2000 ж., като в тази група са определени гр. Завет и с. 
Брестовене. За останалите селища решаването на проблемите с битовите отпадъчни 
води се предвижда да става чрез модулни (фамилни) пречиствателни станции. 
Аналогично на посоченото по-горе, предвид големия брой на жителите на с. Острово 
(1993 по данни за 2013 г.) считаме, че е удачно в етап „Окончателен проект” на ОУП да 
бъде направена корекция в частта „Инженерни системи -  Прогноза за развитие на ВиК 
системите” като бъде заложено изграждането на централизирани пречистватели 
станции за отпадъчни води и на трите населени места – гр. Завет, с. Брестовене и с. 
Острово. Ако характера на релефа и техническите изисквания към тези съоръжения 
позволяват, за двете населени места - гр. Завет и с. Брестовене може да се разгледа 
вариант за една обща пречиствателна станция вместо две отделни. 
На база казаното до тук може да се очаква, че при изпълнение на предложените по-
горе мерки, проектът на ОУП на Община Завет ще окаже трайно положително влияние 
върху качеството на подземните води, както в количествено, така и в качествено 
отношение.  

7.2.3. Питейни води 
Подземните водни тела (ПВТ), от които се извършва водоснабдяването са 

аналогични на посочените в по-горния раздел. КИ Воден ползва води от ПВТ Карстови 
води в  Разградската формация (код  BG1G000K1HB050); ТК ПС Завет ползва води от 
ПВТ Карстови води в Малм-Валанжския басейн (код BG1G0000J3K051), а ТК-1 и ТК-2 -
ПС Завет ползват води от ПВТ Карстови води в Русенската формация (код 
BG1G0000K1B041). С реализацията на заложените в ОУП концепции за развитие на 
ВиК системите се очаква намаляване на загубите на вода, заради предвидената 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 

  49 

рехабилитация и модернизация на мрежите, а също така и подобряване на 
качественото състояние на водите в подземните хоризонти, поради постепенно 
елиминиране на дифузното замърсяване от бита. При положително въздействие върху 
подземните водни тела, от които се извършва водоснабдяването, положително се 
очаква да бъде и въздействието върху качеството на питейните води подавани по 
водоснабдителната мрежа. На база на това може да се очаква, че проектът на ОУП на 
Община Завет ще окаже положително влияние върху качеството на питейните води. 

7.2.4. Санитарно-охранителни зони 
Проектът на ОУП на Община Завет се е съобразил с ограничителните режими 

около водоизточниците. Учредената вече зона около КИ Воден е отразена в схема 12 - 
„Инженерна инфраструктура. Водоснабдяване и канализация”. В границите на 
санитарно охраниелната зона са запазени напълно съществуващата устройствена 
функция и зониране. Не са внасяни никакви нови обекти или съоръжения. Извадка от 
схемата на ОУП, представяща функционалното зонира в района на водоизточника и 
санитарно-охранителната му зона е представена във фигура 21. 
Останалите три водоизточника на територията на общината са все още в процедура по 
учредяване на СОЗ, затова към настоящия етап, няма как да бъдат отразени в плана. 
Независимо от това проектантите, изготвили ОУП са предвидили цялостно запазване 
на функционалното зониране в района на останалите три водоизточника. Теренът, в 
който е разположен сондаж „Завет” е от функционална група „Тевк” - Терени за площни 
обекти на техническата инфраструктура, а съседните му терени са запазени без 
промяна във функциите. Териториите в района около тръбните кладенци в м. Калето 
са също със запазено предназначение – терени за техническа инфраструктура 
(каквато са самите водовземни съоръжения) и съответно горски терени около тях (виж 
фигура 22). Предвид това, може да се приеме, че и в този му вид се е съобразил с 
необходимите ограничителни режими в района около водоизточниците. 
Независимо от това, в случай, че до етапа на изготвяне на окончателен проект на 
Общия устройствен план бъдат издадени заповеди за учредяване на СОЗ на трите 
водоизточника (в района на Завет и на м-ст Калето), те следва да бъдат отразени в 
графичната част на проекта на ОУП. 

7.2.5. Управление на риска от наводнения 
През последните години на територията на община Завет са отчетени 5 

наводнения: едно в землището на с. Иван Шишманово, две е землището на гр. Завет, 
едно в землището на с. Сушево и едно землището на с. Острово (виж фигура 11). На 
база на това посредством пространствен геоинформационен анализ изготвен от БДДР 
в райна на Община Завет е определен един индикативен район със значителен 
потенциален риск от наводнения – зоната около р. Царацар от вливането на р. Лудня 
до землището на с. Стефан Караджа. Части от този индикативен район попадат на 
територията на община Завет - обхващат землището на с. Иван Шишманово и части от 
землището на гр. Завет (виж фигура 12). Това не е отразено в проекта на ОУП. 
Предлагаме на етап „Окончателен проект” границите на този индикативен рисков 
район да бъдат отразени в схема №8 „Вероятно разпространение на предвидими 
природни бедствия и необходими превантивни мерки”. 

7.3. Земни недра (геология и подземни богатства) 

7.3.1. Геоложка основа 
По отношение на инженерно-геоложкото охарактеризиране на общината, 

проектът на ОУП изпълнява добре задачите, съответстващи на това ниво на 
планиране. Направена е достатъчно детайлна инженерно-геоложка характеристика на 
скалите, изграждащи земната основа в общината, като в схема „Геоложка карта и 
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сеизмично райониране” са представени и в всички по-важни рискови геоложки процеси 
(наличието на льос, на карстови образования, оразмерителните нива на сеизмичен 
риск), с които следва да се съобразяват всички последващи етапи на планиране на 
оразмеряване на обекти и съоръжения от всякакъв тип. 
Както беше посочено в разделите по-горе, голяма част от територията на общината се 
характеризира с льосова основа. Това е от съществено значение, тъй като при 
преовлажняване льосовата основа е нестабилна строителна почва и създава рискове 
от възникване суфозия и съответно за активизиране на свлачищни и/или пропадъчни 
процеси в такива участъци. Липсата на канализационна система за отпадъчните води 
(а също и за дъждовните – в поголямата част от територията), както и наличната все 
още практика за ползване на попивни ями вместо водоплътни такива, допълнително 
влошава ситуацията с преовлажняването на земната основа. Предвид това, 
предвижданията на ОУП за доизграждане на канализационната система ще имат 
косвено положително влияние за ограничаване на този фактор. 
Като нарушени терени на територията на общината могат да се разгледат кариерите 
за добив на подземни богатства (описани са подробно в т. 7.3.2 по-долу) и съответно 
старите сметища, ползвани преди включването на общината в Регионалната система 
за управление на отпадъците в регион Разград. Всички те подлежат на рекултивация. 
Разбира се от находищата за добив на рекултивация подлежат тези, в които е 
преустановена експлоатацията. Всички такива обекти са отбелязани на фигури 23 и 24 
(данните са от начина на трайно ползване, вписан в КВС за всеки от имотите). На 
Опорния план в проекта на ОУП, поради техническа грешка или друга причина те са 
отбелязани като „Техническа инфраструктура”. Към етап „Окончателен проект” на ОУП 
това следва да се коригира. Въпреки това в схема № 4 на ОУП: „Прогноза за созиално-
икономическо и пространствено развитие” всички тези територии са правило 
отбелязани в категория „Tр” – терени за рекултивация. Препоръчваме към етап 
„Окончателен проект” в допълнение към този начин на отразяване нарушените 
територии да бъдат изнесени и в нова самостоятелна схема „Територии за активно 
прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. 
териториите за превантивна устройствена защита”. 
От инвестиционните предложения (ИП) и планове, разгледани в Раздел 2.6, потенциал 
за въздействие върху геоложката основа има инвестиционното предложение за 
Разработване на кариера за добив на индустриални минерали: смектит-илитови 
алевролити на площ от 72 672 кв.м. в землището на с. Брестовене. За ИП е издадено 
Решение по преценяване необходимостта от ОВОС № РУ-97-ПР/2009 с 
разпоредителна част "да се извърши ОВОС", но съгласно получената от РИОСВ 
информация до момента няма внесено задание за ОВОС. Предвид това процедурата 
подлежи на прекратяване съгл. чл. 2а, ал. 4 от Наредбата за ОВОС, а 
инвестиционното предложение, като такова, не подлежи на отразяване в ОУП. В този 
смисъл за кумулативно въздействие в случая не може да се говори. 

7.3.2. Подземни природни богатства 
В Проекта на ОУП е зададена устройствена категория, която да обозначава 

разположението на концесии за добив на полезни изкопаеми (отразени са в схема №5 
„Схема действащи/Влезли в сила ПУП”, както и в общия чертеж на схема № 4 
„Прогноза за созиално-икономическо и пространствено развитие”). В чертежите обаче 
са не са отразени коректно границите на находищата. Границите на цитираното по-
горе находище „Яна” (единственото находище отразено в Националния концесионен 
регистър http://www.nkr.government.bg) не са показани в ОУП. Вместо това са показани 
границите на имоти в местност „Янката”, които са били подадени на проектантите от 
общинската администрация. Тези имоти са част от територията представена за 
геолого-проучвателни дейности, в която обаче по данни от Министерство на 
енергетиката няма регистрирано находище. В този смисъл приемаме, че става въпрос 

http://www.nkr.government.bg/
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за техническа грешка и Считаме, че би било удачно това да бъде коригирано в етап 
„Окончателен проектна ОУП”. Актуалните координати са показани във фигура 16а. 
По отношение на устройственото зониране няма конфликти с дейностите по добив на 
подземните богатства. Проектът на ОУП не предвижда каквито и да било промени на 
функционалното зониране района на указаните горе находища. Предвид това не се 
очаква с реализацията му да бъде оказано каквото и да било въздействие върху 
количеството и качеството на подземните богатства, обект на добив, нито да се 
възпрепятства по някакъв начин експлоатацията им.  

7.4. Земи и почви 
Що се отнася до евентуално въздействие върху почвите, като територии, които 

могат да бъдат засегнати могат да бъдат разгледани основно функционалните зони, 
допускащи строителство, както и новите обекти на техническата инфраструктура, които 
се разполагат в неурбанизирани до момента земеделски терени. 
Мащабни дейности свързани с големи преструктурирания за сметка на земеделските 
почви с ОУП не се предвиждат. Не се предвижда и развитието на нови дейности, които 
да предизвикат замърсяване или друг вид преки или косвени негативни ефекти. 
Въпреки, че стандартите за жилищно обитаване и условия на труд имат своите 
изисквания за разширено териториално разполагане (с оглед подобряване на качество 
на живот), в проекта на ОУП са предвидени относително малко по площ такива терени 
и обекти. Основната причина за това са прогнозите разчети за демографско развитие 
на града. Съгласно наблюдаваните тенденции демографските прогнози предвиждат 
населението на общината да намалее – такава е тенденцията и в трите разглеждани 
варианта на развитие. Това от своя страна означава че отделните функционални 
системи на града следва да се оразмеряват за по-малък брой ползватели, което дава 
своето пряко отражение и върху необходимостта от нови територии за разполагане на 
различни нови обекти и съоръжения. Затова и по-голяма част от устройствените 
решения, касаещи жилищните системи са свързани с преобразувания в 
съществуващите урбанизирани терени, а много по-малки по площ територии са 
предвидени за нови жилищни терени – единствено терените в южната и североизточна 
част на гр. Завет, непосредствено граничещи със сегашната регулация на града. 
В производствената система, основните промени са свързани с прекатегоризиране на 
участъци от съществуващите промишлени територии в такива за логистични, 
обслужващи и др. обекти, като нови производствени зони (извън урбанизираните до 
момента територии) се разполагат основно в района около новопредвидения 
околовръстен път на гр. Завет и край селата Сушево, Острово, Брестовен и Веселец. 
Тези производствени зони са предвидени не като зони за някакви нови производства, а 
по-скоро като възможност за разширение на съществуващите дейности в аграрния и 
хранително-преработвателния сектор.  
Зони за обществено обслужване и смесени многофункционални устройствени зони (за 
обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и 
атракции и други допълващи функции) се разполагат ленеарно по една от основните 
комуникационно-транспортни оси – път II-23. Зоните са разделени със зелени буфери 
– устройствени зони за паркове и озеленяване. В този тип зони също не се се допускат 
обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.  
От техническата инфраструктура, основните елементи, които се разполагат в 
неурбанизираните терени са двата нови обходни пътища - околовръстен път в южната 
част  на град Завет, който да заобикаля населеното място и Проект за създаването на 
нов общински път, заложен като връзка между с. Веселец и с. Прелез.  
Като цяло, всяка намеса в средата и провеждане на идеите от плана за ново развитие 
е свързана с изменения в компонента почви, тъй като това води до отнемането на земя 
за строителство. Дори зелената система, с която се очаква да се подобри 
екологичното състояние на средата, ако се реализира върху земеделски земи, 
променя начините на трайно ползване, а и съответно почвената покривка. 
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Описаните по-горе обекти и мероприятия, свързани със строителството на сгради и 
съоръжения в общия случай ще окажат известно въздействие върху почвите, свързано 
най-вече с тяхното „запечатване” и ограничаване на възможността за развитие на 
земеделски дейности в тях. Съгласно Баланса на териториите към проекта на ОУП 
такива са едва около 1% от земеделските земи, от които около 0.86% - ниви, 0.06% - 
трайни насаждения и 0.08% - необработваеми земи. Процентът на застрояване в 
новообразуваните в тях устройствени зони е между 30 и 60%, което показва като цяло 
ниска плътност на застрояване. Въздействието в тези терени ще бъде дългосрочно, но 
по степен може да се приеме за незначително, тъй като не предполага реални 
увреждания на значими по обхват територии, замърсяване на почви или други 
значителни въздействия върху тях. Предвид изискванията на действащата нормативна 
уредба (Наредба 26 за рекултивация на нарушените терени) строителните дейности 
следва да се извършват след съответните мерки за предварително отнемане и 
последващо оползотворяване на плодородния повърхностен слой на почвата. 
Приема се като положително решението на ОУП за концентриране на новите 
устройствени зони свързани с обитаване, производствени, логистични и обслужващи 
дейности (в т.ч. и смесените функционални зони) предимно около урбанизираните 
вече райони и в зоните непосредствено в периферията на населените места. По този 
начин фрагментирането на земеделските масиви е незначително, като се запазва и 
основната структура на дейностите по тяхното ползване. Този ефект на балансирано 
концентриране на урбанистичните дейности се оценява силно положително предвид 
масовата тенденция за неорганизирано променяне на предназначението на 
земеделски земи, разпокъсано и в различни части на земеделските масиви и 
изключването им от земеделския фонд. 
Благоприятно се очаква да се отрази на почвените ресурси общото решение за 
увеличаване на площта на зелените системи. Това ще има косвено въздействие 
поради общото подобряване на микроклиматичните условия, но би могло да повлияе 
положително и проявленията на ерозионните процеси на почвите. Предложеното с 
плана озеленяване включва не само развитието на паркове, но и крайпътно 
озеленяване на всички извънградски пътиша. По този начин мрежата от залесени 
терени би могла да окаже положително влияние не само върху процесите на ветрова 
ерозия, но и до някъде върху водоплощната. 
По отношение на териените, нарушени от стопански или други човешки дейности, като 
такива на територията на общината могат да се разгледат кариерите за добив на 
подземни богатства и съответно старите сметища, ползвани преди включването на 
общината в Регионалната система за управление на отпадъците в регион Разград. 
Всички те подлежат на рекултивация, като за находищата за добив това важи само за 
тези, при които е преустановена експлоатацията. Всички такива обекти са отбелязани 
на фигури 23 и 24 (данните са от начина на трайно ползване, вписан в КВС за всеки от 
имотите). Отразени са в ОУП като терени категория „Tр” – терени за рекултивация. 
Въпросът с нарушените терени е разгледан в по-голям детайл в Раздел 7.3 по-горе. 
Предвид посоченото до тук може да се каже, че цялостно на нивото на планиране на 
ОУП не се създават предпоставки за възникването на значими негативни влияния 
върху почвените ресурси. Устройствените решения, предложени с ОУП на Община 
Завет не предполагат създаването на значими източници на замърсяване на земите и 
почвите (преки или косвени). Не се очакват нови значими увреждания на почвите или 
дейности, които ще утежнят екологичното им състояние. Общите влияния на ОУП са с 
положителен характер в дългосрочен план, както по отношение на доизграждане на 
зелената система, така и по отношение на структуриране на бъдещите инвестиционни 
интереси в и около съществуващите урбанизирани територии. Промяна ще има 
основно по отношение на териториите, които ще преминат от фонда на земеделските 
земи към фонда на урбанизираните територии. Частично в е възможно да се очакват 
локални негативни въздействия (запечатване), но по обхват това се оценява като 
незначително. 
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7.5. Биологично разнообразие (растителност и 
животински свят) 

7.5.1. Въздействия върху флората и фауната в територии 
извън Национална екологична мрежа 

Предвид обвързаността на фауната с конкретните фитоценологични характеристики на 
територията, анализът на въздействията по компоненти флора (растителност) и фауна 
(животински свят) следва обща структура по групи местообитания и ефектите върху 
двата компонента са разгледани успоредно. 

7.5.1.1. Зони на горските фитоценози и местообитания. 
В тази група се включват широколистните и иглолистни гори и насаждения 

извън урбанизираната зона. От оринитофауната подходящи гнездови местообитания в 
тези зони намират видове като – бухал, кълвач, черен щъркел, орел-змияр, яребица и 
др., от бозайниците: заек, диви прасета, прилепи, порове и лалугер (най-вече в 
терените в близост до ливадни биотопи) и др. Широколистните гори с хралупести 
дървета са убежище за някои представители и на херпетофауната, както и на някои 
прилепи. 
На територията на общината са разположени съществени по площ горски масиви – 
териториите между селата Брестовене, Завет, Прелез и Сушево, територията на 
Ловно стопанство „Воден” в югоизточната част на общината, както и терените между 
гр. Завет и с. Иван Шишманово. Съществуващото състояние на всички територии, 
попадащи в описаните по-горе участъци са отразени в Опорния план в категория „гори” 
и с проекта на ОУП те запазват това си предназначение. ОУП ги категоризира в две 
устройствени зони: 
• „Гсп” - Специални горски територии с рекреационно значение и ловно стопанство 

(касае територията на Ловно стопанство Воден, и 
• „Г” - гори без възможност за промяна на предназначението (касае всички останали 

гори на територията на общината. 
Проектът на ОУП не предвижда каквито и да било нови обекти и съоръжения в тези 
зони, предвид това въздействие върху фитоценологичното и фаунистичното 
разнообразие в тях в следствие реализацията на ОУП на Община Завет не биха могли 
да се очакват. 
Съществува, обаче едно несъотетствие, касаещо горските територии, което следва да 
бъде изяснено. Сравнявайки обхвата на горските територии по опорен план (схема 
№1) и по проект, съгласно предложеното с ОУП ново устройствено зониране (схема № 
4 „Прогноза за созиално-икономическо и пространствено развитие”) устройствените 
зони, включващи гори и горски земи изглеждат идентични, но в Баланса на 
територията в обяснителната записка на ОУП е отчетена малка разлика в площта им. 
В таблицата с Баланса по Опорен план са указани 9213,76 ха гори, а по проект на ОУП 
- 9212,89 ха, т.е. появява се разлика от 0.87 ха, за която не е ясно от къде идва. 
Разликата е сравнително малка (под 0.01%) и би могла да касае техническа грешка 
или някаква по-специфична особеност при изчертаването на полигоните. Независимо 
от това към етап „Окончателен проект” на ОУП тази разлика следва да се отстрани. 

7.5.1.2. Зони на земеделски земи. 
Обработваемите площи са силно трансформирани от човешката дейност зони, 

което обяснява ниското растително и животинско разнообразие тези зони. От 
бозайната фауна най-често се срещат широко-разпространени представители на 
гризачите (полевки, мишки и др.) и по-рядко видове като лалугера, къртица и др. В 
обработваемите зони много рядко се срещат представители на херпетофауната, 
такива обикновено навлизат от приходящи територии, като земеделските земи не са 
основно тяхно местообитание. От орнитофауната са характерни видове като посевна 
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врана, яребица, фазан, полска чучулига, гугутка, кос, голям синигер, полско и домашно 
врабче, сврака, сива врана и др. 

С проекта на ОУП се предвижда промяна на характера на част от земеделските 
площи, във функционални зони за жилищни, обслужващи и производствено-складови 
обекти. Местоположението на новообразуваните зони е в непосредствена близост до 
съществуващите урбанизирани зони и обекти (край селата или край елементи на 
пътната мрежа). От гледна точка на растителното разнообразие, не се очаква 
съществено влияние, тъй като в основната си част това са културни насаждения без 
особена ценност във фитоценологично отношение. Що се касае до представителите на 
фауната, териториите, които се очаква да бъдат засегнати имат доста ограничени 
функции като потенциални местообитания на видове. Това се определя както от 
принципно ниската хабитатна стойност на земеделските земи, така и от 
непосредствената близост на тези терени до вече урбанизираната част на общината. 

Ще бъдат променени местообитанията основно на видове с висока степен на 
синантропизация, което предвид достатъчно големия обхват на аналогични по тип 
територии в близост, няма потенциал да ограничи възможността за изхранване на 
видовете, наличието на убежища или по друг начин да застраши структурата на 
техните популации в района. 

Предвид териториалното разположение на ново-урбанизираните зони 
(непосредствено до строителните граници на селищата и до съществуващи 
транспортни връзки) не предполага съществена по степен фрагментация 
(разпокъсване) на местообитанията. Затова предложенията на ОУП, не се очаква да 
окажат значително въздействие върху растителното и животинско разнообразие на 
видовете, свързани с агроекологичния комплекс. 

7.5.1.3. Урбанизирани зони. 
Като основни фактори‚ участващи при формирането на видовия състав на 

птиците в населените места‚ се приемат антропогенната (човешката) трансформация 
на биотопите и развитието на растителността. Двата фактора са с противоположно 
значение - високата степен на урбанизация се отразява негативно върху 
разнообразието на птиците, докато добре развитата дървесна и храстова 
растителност съхранява високо видово богатство. 

Урбанизираните райони на селищата предлагат предимно еднообразни 
местообитания за птици от синантропния комплекс, тъй като парковете и 
озеленяването на населените места са сл;або развити и не позволяват голямо 
разнообразие в хабитатите. От бозайниците се наблюдава тенденция представители 
на прилепната фауна да населяват покривите и цепнатините на жилищните блокове 
като не е изключено и те да населяват изоставени сгради, покриви на къщи или да ги 
ползват за временни обежища. Херпетофауната (влечугите) е представена основно от 
различните видове гущери, жаби в близост до някои речни участъци и рядко от други, 
случайно попаднали представители. 

Основните предвиждания на ОУП, касаещи урбанизираните вече зони са 
свързани с мероприятия по реорганизация в структурата на производствените и 
складовите територии, развитие на обществено-обслужващите дейности, 
инфраструктурното и функционално осигуряване на отделните видове територии с цел 
намаляване на плътността на застрояване в градските части и увеличаване на 
плътността на елементите на градската зелена система. 

Предвижда се запазване на съществуващите елементи на градската зелена 
система и допълнителното им развитие посредством нови паркове и градини за 
широко обществено ползване, така и в новите жилищни терени с намаляване на 
плътността на застрояване и посредством разрастване на мрежата на уличното 
озеленяване. Друг фактор, също с положителен ефект спрямо разрастването на 
биологичното разнообразие в населените места е свързването на зелените системи в 
селищата с големите извънградски горски комплекси посредством новопредвиденото 
крайпътно озеленяване и предложените с ОУП Еко пътеки, покрай които ще бъдат 
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създадени зелени защитни коридори. Тези коридори преминават около цялата 
урбанизирана територия на град Завет и обхващат територии от Лесопарк „Расовата“ , 
Ловно стопанство „Воден“ и части от селата Брестовене, Веселец и Прелез, 
образувайки по този начин своеобразна система от биокоридори, спомагаща за 
генетичния обмен и повишаване на биоразнообразието в района. С увеличаването на 
обхвата и взаимосвързаността на парковите елементи, както и с регламентирането на 
задължително крайпътно озеленяване, проектът на ОУП създава условия за 
създаването на общ „скелет”, свързващ функционално зелените зони, като основната 
структура определяща местообитанията на видове в селищната среда. 

Като количествено изражение, съгласно баланса на териториите, включен в 
ОУП, увеличението на териториите за „озеленяване, паркове и градини” в проекта на 
ОУП спрямо Опорния план е с 44,32 хектара (общо 59,14 ха в проекта на ОУП спрямо 
4,82 ха в Опорния план). 

С такова мащабно развитие на зелената система (четирикратно увеличение) и 
свързването й с извънградските територии се осигуряват условия за значително по 
степен увеличаване на биологичната активност на градската урбанизирана среда, 
което ще окаже благоприятно въздействие и върху разнообразието на видове, 
свързани с нея. 

7.5.2. Защитени територии и защитени зони 
В Община Завет няма защитени територии, обявени по реда на Закона за 

защитените територии (обн. ДВ. бр.133/1998г., изм. и доп.). От елементите на 
Националната екологична мрежа, на територията на общината попадат части от три 
защитени зони: 
• Защитена зона „Лудогорие”, код BG0002062, обявена в изпълнение на 

Директивата за опазване на дивите птици; 
• Защитена зона „Лудогорие”, код BG0000168 (, обявена в изпълнение на 

Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна; 
• Защитена зона „Лудогорие-Боблата”, код BG0000171, обявена също в 

изпълнение на Директивата за опазване природните местообитания. 
Двете защитени зони („Лудогорие”, код BG0002062 и ЗЗ „Лудогорие”, код BG 0000168) 
частично се припокриват, като заедно съставляват най-голямата по площен обхват 
зона на природозащита на територията на общината. 

7.5.2.1. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие-Боблата” (BG0000171) 
Защитена зона „Лудогорие-Боблата” е обявена по Директивата за опазване на 

местообитанията на дивата флора и фауна. Зоната е разположена на териториите на 
общинте Тутракан, Кубрат, Главиница и Завет. На територията на община Завет 
зоната заема най-северозападните части на общината. Функционалното ползване на 
земите попадащи на територията на зоната включва основно земеделски земи, пасища 
и мери, горски територии, съществуващ гробищен парк и воден обект – язовир. 
Както се вижда на фигура 25, проектът на ОУП не предвижда развитието на никави 
нови дейности и обекти в териториите, обхванати от защитената зони, както и в земите 
в близост до тях. Всички тези територии запазват своите устройствени функции и 
предназначение. Предвид това, въздействие на Общия устройствен план върху 
защитената зона не би могло да се очаква. Проектът на ОУП се оценява като 
съвместим с предмета и целите на нейното опазване. 

7.5.2.2. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие” (код BG0002062) 
Защитена зона „Лудогорие” (код BG0002062) е обявена като защитена зона за 

опазване на местообитанията на дивите птици. Зона BG0002062 се разпростира на 
територията на общините Алфатар, Силистра, Дулово, Ситово, Главиница, Завет, 
Исперих, Самуил, Разград, Кубрат, Ветово, Русе и Сливо поле. Частично тя се 
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припокрива със защитена зона „Лудогорие” BG0000168 за опазване на 
местообитанията (описана в по-долния раздел). 

В община Завет зоната обхваща териториите обгръщащи общината от север, 
изток юг и югозапад.Тук влизат предимно горските терени източно от гр. Завет, цялото 
землище на с. Иван Шишманово, горите на ДЛС „Воден”, гората между с. Острово и с. 
Брестовене, граничеща с община Кубрат и прилежащите й земи (виж фигура 26). 

Нови устройствени зони и обекти, предложени с проекта на ОУП на територията 
на защитената зона са, както следва: 

• Устройствена зона „ Пп” (предимно производствена) в южната част от 
землището на с. Веселец; 

• Устройствена зона „Сср” (земеделски земи с право на промяна на 
предназначението) в югозападната и северозападната част на с. Иван Шишманово; 

• Разрастване на гробищен парк (устр. зона „Тгп”) северно от с. Иван 
Шишманово; 

• Устройствена зона „Тр” (терени за рекултивация) в югоизточната част от 
землището на гр. Завет и в северната част от землището на с. Веселец; 

Устройствена зона „ Пп” (предимно производствена) в южната част от 
землището на с. Веселец. Терените, предложени за „предимно производствена” 
устройствена зона в Землището на с. Веселец  (виж т. 1 на фигура 27) са с предходна 
функция на земеделски земи – ниви. Част от тези терени представляват упоменатото в 
Раздел 2.6.6 по-горе инвестиционно предложение за изграждане на кравекомплекс. 
Това инвестиционно предложение е е съгласувано от РИОСВ Русе с Решение по 
преценяване необходимостта от ОВОС № РУ-53-ПР/2009 и е вече реализирано. 
ОСтаналата част от предложената устройствена зона Пп е с аналогичен характер на 
активно ползвана земеделска площ. 

Въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване на защитената 
зона по отношение на реализацията на това предвиждане ще се състои в промяна на 
начина на ползване на част от територията на защитената зона, т.е. нейната промяна 
от земеделска земя в производствена територия. С това няма да се увреди ценна 
природна растителност с особени хабитатни свойства за видовете птици, предмет на 
опазване в зоната, тъй като земеделските хабитати не предлагат добри условия за 
повечето диви птици. Известно значение тези земи имат най-вече за изхранването на 
някои видове. Общата кумулативна площ на двете производствени територии е 61.164 
дка (включително тази, в която застрояването е вече реализирано). Това съставлява 
под 0.02% от покритието на земеделските земи с идентичен характер в защитената 
зона (данните за площта са от стандартния й формуляр). Предвид това въздействието 
може да се приеме за незначително, тъй като не съществува какъвто и да било риск за 
влияние върху възможността за изхранване на птиците или съответно върху 
състоянието на популациите им. 

Устройствени зони „Сср” до с. Иван Шишманово. 
Цитираните по-горе устройствени зони „Сср” (земеделски земи с право на 

промяна на предназначението) са разположени непосредствено до сегашните 
регулационни граници на с. Иван Шишманово – в северозападната и в югозападната 
част на селото (виж т. 2 на фигура 27). Производствените зони в близост до тях са 
съществуващи обекти. Устройственият терен и в двете зони Сср понастоящем 
представлява селскостопанска земя (нива), но са дадени като една бъдеща 
възможност за промяна на функцията, в случай че бъдещото развитие на селото се 
нуждае от допълнителни територии. В такава ситуация може да бъде променено 
предназначението на терена за неаграрни цели. Максималните допустими 
устройствени параметри дадени в ОУП за този тип терени са: Плътност на 
застрояване – 10%; Коефициент на интензивност (Кинт) – 0.20, озеленена площ – мин. 
80% и височина (кота корниз) – 7 м. Тези показатели очертават рамката на слабо 
урбанизационно въздействие с изключително ниска плътност. И тук въздействието 
върху предмета и целите на опазване на защитената зона ще се състои в промяна на 
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начина на ползване на част от територията на защитената зона, т.е. нейната промяна 
от земеделска земя в урбанизирана територия. Общата площ на тези два терена 
176.85 дка. Кумулативно заедно с площта на производствените територии това прави 
общо 238 дка променени земеделски земи или 0.076% от общото им покритие в 
зоната, т.е. процентът им е незначителен. 

Разрастване на гробищен парк (Тгп) на с. Иван Шишманово 
Разрастването касае гробищния парк разположен от северната страна на 

селото (т. 3 на фигура 27). Предходното функционално състояние на терена е 
аналогично на посочените по-горе – активно ползвани земеделски земи (ниви). Площта 
на предложеното разрастване възлиза на 4.995 дка. 

Така кумулативното въздействие от реализацията на всички обекти, описани до 
тук се състои в промяната на общо 243 дка от аграрните хабитати на територията на 
защитената зона. Спрямо общият им обхват това възлиза на въздействие в едва 
0.078% от тяхната площ, което може да се приеме за незначително, предвид че 
характера на съседните им земие аналогичен  (ниви) и остава непроменен. 
Потенциално засегната е единствено културна, антропогенно внесена растителност, 
което няма особени хабитатни свойства за повечето видовете птици. Въздействието 
може да се приеме за незначително, тъй като не съществува какъвто и да било риск за 
влияние върху възможността за изхранване на птиците или съответно върху 
състоянието на популациите им. 

Устройствена зона „Тр” (терени за рекултивация) Устройствената зона касае 
два терена (т. 4 на фигура 27), представляващи ползвани в миналото кариери за добив 
на подземни богатства - „Бандърлия" и „Каравели" (виж т. 3.3.4 по-горе). И двете 
кариери са изоставени и вече не се ползват, затова в проекта на ОУП те са отбелязани 
като терени за рекултивация. Характера на растителността и типа хабитатни условия 
след реализацията на рекултивационните мерки ще запази сегашния си характер – 
пасищен хабитатен тип. С това няма да се променят условията за обитаване от птици, 
които са включени в предмета на опазване на защитената зона. 

Заключение за очакваното въздействие върху предмета и целите на опазване в 
защитената зона. Предвид изложеното до тук, очакваното въздействие от 
реализацията на Плана, включително кумулативно с останалите инвестиционни 
предложения и планове в района, с заключвава в промяна на характера на по-малко от 
0.1% от агроекологичните местообитания в защитената зона. Влиянието може да се 
приеме за незначително, тъй като не съществува какъвто и да било риск за 
ввъздействие върху възможността за изхранване и почивка на птиците или съответно 
върху състоянието на популациите им. Предвид това проектът на ОУП се оценява като 
съвместим с предмета и целите на опазване на защитената зона. 

7.5.2.3. Въздействие върху ЗЗ „Лудогорие” (код BG0000168) 
„Лудогорие” (BG0000168) е защитена зона по Директива за местообитанията, 

която припокрива защитена зона по Директива за птиците. Зоната се разпростира на 
територията на общините Алфатар, Силистра, Дулово, Ситово, Главиница, Завет, 
Исперих, Самуил, Разград, Кубрат, Ветово, Русе и Сливо поле. 

В община Завет зоната обхваща териториите обгръщащи общината от север, 
изток юг и югозапад. В зоната тук влизат предимно горските терени източно от гр. 
Завет, горите на ДЛС „Воден”, гората между с. Острово и с. Брестовене, граничеща с 
общин Кубрат, както и пасищата и мерите, обгръщащи с. Брестовене (виж фигура 28). 

Нови устройствени зони и обекти, предложени с проекта на ОУП на територията 
на защитената зона са, както следва: 

• Устройствена зона „Сср” (земеделски земи с право на промяна на 
предназначението) в югозападната част на с. Иван Шишман. 

• Устройствена зона „ Пп” (предимно производствена) в западната част от 
землището на с. Брестовене. 
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• Площадка за разполагане на пречиствателна станция за отпадъчни води 
(вкл. довеждаща канализация) на с. Брестовене 

Също така на територията на зоната (отново в землището на с. Брестовене) 
попадат и други два обекта: 

• Терен, резервиран за възможна бъдеща реализация на друга екологична 
инфраструктура (предложен с Мярка ... в Раздел ...) 

• Граници на концесионни площи за добив на неметални полезни изкопаеми - 
индустриални материали 

7.5.2.3.1. Въздействие върху местообитанията на дивата флора и 
фауна, включени като предмет на опазване в ЗЗ 

Устройствена зона „Сср” до с. Иван Шишманово. 
Цитираната по-горе устройствена зона „Сср” (земеделски земи с право на 

промяна на предназначението) е разположена непосредствено до сегашните 
регулационни граници на с. Иван Шишманово – в югозападната част на селото, край 
пътя, свързващ го със с. Веселец (виж фигура 29). Устройственият терен по 
настоящем представлява селскостопанска земя (нива), но е даден като една бъдеща 
възможност за промяна на функцията, в случай че бъдещото развитие на селото се 
нуждае от допълнителни територии. В такава ситуация може да бъде променено 
предназначението на терена за неаграрни цели. Максималните допустими 
устройствени параметри дадени в ОУП за този тип терени са: Плътност на 
застрояване – 10%; Коефициент на интензивност (Кинт) – 0.20, озеленена площ – 
мин. 80% и височина (кота корниз) – 7 м. Тези показатели очертават рамката на слабо 
урбанизационно въздействие с изключително ниска плътност. 

Сегашната функция на терена е земеделска земя – нива, затова с евентуалната 
реализация в бъдеще на обекти и/или съоръжения в него ще бъде засегната 
единствено антропогенно култивирана растителност. 

Границите на природните местообитания на дивата флора и фауна, които са 
обект на опазване в защитената зона са получени в цифров вид от МОСВ (съгл. 
Решение №ЗД-3/19.01.15 на МОСВ). Модел на разположението на природните 
местообитания спрямо границите на зоната в района около с. Иван Шишманово и 
урбанизираните територии на самото село са показани на фигура 30. Както се вижда 
на фигурата, с реализацията на евентуални бъдещи обекти в зоната „Сср” до с. Шван 
Шишманово, природни местообитания на дивата флора и фауна не могат да бъдат 
засегнати, поради отсъствието на такива в близост до тези терени. 

Устройствена зона „Пп” в землището на с. Брестовене. 
Терените, предложени за „предимно производствена” устройствена зона в 

западната част на землището на с. Брестовене (виж т. 1 на фигура 31) са понастоящем 
територии изоставени орни земи в селскостопанския фонд. Допустимото застрояване в 
устройствена зона „Пп”, съгласно Правилата за прилагане на ОУП са: плътност на 
застрояване – до 60 %; Кинт – 2 и озеленена площ – мин. 30%. 

Съгласно модела на природните местообитания предоставен от МОСВ (виж т. 1 
на фигура 32), територията представлява природно местообитание 6250* Панонски 
льосови степни тревни съобщества, което съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от 
Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. и 
доп.) е приоритетно за опазване. Предвид това реализацията на нови обекти и 
съоръжения в тази територия би била недопустима, което прави недопустимо и 
промяната на усотрйствената функция на тези терени. 

Препоръката на екипа по ЕО е към етап „Окончателен проект” на ОУП 
функционалното предназначение на територията да бъде върнато към 
първоначалната й функция (да бъде включена в териториите с функционално 
зониране „пасища и мери, храсти”, където режимът на дейностите не позволява ново 
строителство). При реализацията на тази мярка проектът на ОУП би бил съвместим с 
предмета и целите на опазване на зоната. 
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Площадка за разполагане на пречиствателна станция за отпадъчни 
води (вкл. довеждаща канализация) на с. Брестовене.  

Съгласно проекта на ОУП е предвидено 8 дка в южната част на имот 06481.40.4 
(разположени непосредствено до „опашката“ на съществувашия там микроязовир) да 
бъдат използвани за реализацията на пречиствателна станция за отпадъчните води 
(ПСОВ) от с. Брестовене (виж т. 4 на фигура 31). Цялата площ на имота по данни от 
цифровия модел е около 326.85 дка, т.е. за реализацията на ПСОВ ще бъдат 
необходими под 2.5% от площта му. 

Сегашната функция на терена е „пасища, мери” в земеделския фонд. Съгласно 
модела на природните местообитания предоставен от МОСВ (виж т. 4 на фигура 32), 
на територията на имота няма разположени хабитати, предмет на опазване в зоната. 
Най-близко разположеното природно местообитание е в пасищните масиви северно от 
пътя Брестовене-Завет, които са на достатъчно голямо отстояние от територията на 
имота. (виж фигура 32). 

Предвид това, с реализацията на предвидената с ОУП пречиствателна станция, 
не би могло да се очаква да бъде оказано прияко въздействие върху местообитанията, 
предмет на опазване в зоната. 

Независимо от това на етап „инвестиционно предложение”, когато бъдат 
изяснени точно местоположение и технически характеристики на съоръженията, 
проектът следва да подлежи на самостоятелна процедура по Глава 6 от Закона за 
опазване на оклолната среда (съгл. т. 11 в от Приложение 2, на ЗООС) и процедура 
по чл. 31 на ЗБР (ако компетентния орган прецени, че е необходимо). 

Концесионни площи за добив на неметални полезни изкопаеми - 
индустриални материали.  Съгласно наличната информация в Националния 
концесионен регистър (НКР), както и съгласно данните, предоставени от Министерство 
на енергетиката (писмо с изх № Е-04-16-05/23.01.2015) на в землището на с. 
Брестовене има едно находище на подземни богатства (неметални полезни изкопаеми 
- индустриални минерали - смектит-илитови алевролити) - находище „Яна". 
Находището е предоставено на концесия съгласно Решение на Министерски съвет № 
93/18.02.2009 г. и сключен договор с „Геонет" ЕООД, гр. София, за срок от 35 години 
(до 2044г.). Границите на находището и координатите на точките, които ги определят 
са показани на фигури 16 и 16а. Местоположението му е показано и на фигура 31, т. 3. 

В Проекта на ОУП границите на това находище „Яна” не са изобразени съгласно 
координатите, приложени в документацията в НКР. Вместо това са показани границите 
на имоти в местност „Янката” (фигура 31, т. 2), които са били подадени на 
проектантите от общинската администрация. В този смисъл приемаме, че става 
въпрос за техническа грешка и Считаме, че би било удачно това да бъде коригирано в 
етап „Окончателен проектна ОУП”. Актуалните координати на находището са показани 
в цитираната по-горе фигура 16а. 

Съгласно модела на природните местообитания предоставен от МОСВ, 
територията и на двете концесионни площи включва природни местообитания (виж 
фигура 32, т. 2 и т. 3). В единия случай става дума за местообитание 6240* 
Субпанонски степни тревни съобщества, а в другия - местообитание 6250* Панонски 
льосови степни тревни съобщества. И двете местообитания са приоритетни за 
опазване съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБР и нарушаването им би било в разрез с целите на 
опазване на защитената зона. Разбира се концесионната площ, отвърдена с Решение 
№ 93/18.02.2009 г. на МС е задължително да бъде отразена с ОУП, но считаме, че е 
удачно към етап „Окончателен проект на ОУП” в Правилата за прилагане на Плана да 
се впише задължително изискване за провеждане на процедури по Глава 6 от ЗООС и 
по чл. 31 от ЗБР на етап „инвестиционно предложение” за разработване на 
концесията, когато бъдат ясни точното моестоположение на обектите по нейната 
експлоатация, видът, начинът и техническите характеристики на добива. 
Провеждането на тези процедури (ОВОС и ОС) следва да се приемат като 
задължителни, поради риска от увреждане на местообитания с приоритетен статут. 

Терен, резервиран за друга екологична инфраструктура 
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В Раздел 7.9, по долу е направено предложение за резервиране на терени, 
общинска собственост,които да покрият евентуални бъдещи нужди от площадки за 
разполагане на обекти на екологичната инфраструктура. Това са евентуални 
съоръжения за компостиране, спомагателни претоварни площадки за отпадъци, 
съоръжения за сепариране, обекти за временно съхраняване на специфични 
отпадъчни потоци, както и всяка друга екологична инфрастриктура. Един от терените, 
предвидени за такива площадки е разположен в имот имот 06481.40.4 (необходими са 
няколко декара в северната част на имота) (виж т. 5 на фигура 31). Цялата площ на 
имота по данни от цифровия модел е около 326.85 дка, а за резервиране на терен за 
екологична инфраструтура ще бъдат необходими едва не повече от 5% от площта му. 
Имотът е същия, в чийто южен край е предвидена реализацията на ПСОВ на селото. 

Сегашната функция на терена е „пасища, мери” в земеделския фонд. Съгласно 
модела на природните местообитания предоставен от МОСВ (виж т. 5 на фигура 32), 
на територията на имота няма разположени хабитати, предмет на опазване в зоната. 
Най-близко разположеното природно местообитание е в пасищните масиви северно от 
пътя Брестовене-Завет, които са на достатъчно голямо отстояние от територията на 
имота. (виж фигура 32). 

Предвид това, с резервирането в ОУП на терени за екологична инфраструктура 
в този имот и с евентуалната реализация на такива обекти в бъдеще, не би могло да 
се очаква да бъде оказано прияко въздействие върху местообитанията, предмет на 
опазване в зоната. 

Независимо от това на етап „инвестиционно предложение”, когато бъдат 
изяснени видът на съответното съоръжение, точно местоположение и технически 
характеристики, проектът следва да подлежи на самостоятелна процедура по Глава 6 
от Закона за опазване на оклолната среда  и процедура по чл. 31 на ЗБР (ако 
компетентния орган прецени, че е необходимо). 

7.5.2.3.2. Въздействие върху видове, предмет на опазване в 
защитената зона 

Очакваното въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитена зона 
„Лудогорие” (BG0000168) анализирани подробно в доклада за ЕО поотделно за всеки 
вид и по биологични групи и по видове, съгласно данните за тяхното присъствие и за 
техните местообитания в района, публикувани в Информационната система на МОСВ 
за защитените зони Натура 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/) за всички от 
разгледаните видове, включвени в предмета на опазване на зоната, резултатите от 
анализа показват липса на риск от въздействие, тъй като с реализацията на ОУП 
важни техни местообитания не се засягат. Повидовите анализи не са включени в 
настоящото резюме цел да се избегне ненужното повтаряне на значителен обекм от 
информация и запазване на нетехническия и неспециализиран характер на текста. 

7.5.2.3.3. Заключение за очакваното въздействие върху предмета и 
целите на опазване в защитената зона 

На база анализа на очакваните въздействия при реализацията на проекта на 
ОУП предвид характерното разпространение и характеристики на хабитатите на всеки 
от видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитена зона 
„Лудогорие” (BG0000168), може да се заключи, че при спазване на описаните по-горе и 
съответно систематизирани в Раздел 8 мерки, Планът е съвместим с предмета и 
целите на опазване на защитената зона. 
 

7.6. Ландшафт 
От баланса на територията е видно, че проектът на ОУП се стреми да реши 

устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на 

http://natura2000.moew.government.bg/
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територията й. Нарастването на урбанизираните територии практически е минимална 
степен. Мотивира се от необходимостта да се спре непланираната промяна на 
предназначението на земеделски земи. Със същата цел са регламентирани и зоните, в 
които е допустима промяна на функциите на земеделските земи за урбанизационни 
цели и в кои не. Предвижданията на Плана са насочени към стабилизиране на 
селищната мрежа на общината, интензификация на ползването на селищните 
територии при минимален дял на екстензивно развитие, преодоляване на 
диспропорцията между населените места. Бъдещото развитие на община Завет 
предполага затвърждаване ролята на общинския център град Завет като главна 
икономическа, социална и обслужваща сила. Този моноцентричен модел на развитие 
обаче не отговаря на съвременните изисквания и потребности на жителите на община 
Завет, стратегическите виждания на общинската управа за развитие на общината, 
националните и европейски директиви за развитие на селищата и регионите. 

Пространствената структура на община Завет е типична за райони с 
преобладаващо селскостопански функции. Тя се характеризира със селища, 
разположени приблизително в геометричния център на землищата им. Това е 
свързано с ежедневен трудов изохрон, отговарящ на тогавашните условия на 
движение и обработване на земята с животинска тяга. Едно от групата селища, което 
има средищно разположение по отношение на търговско-занаятчийското и 
административно обслужване, започва да се развива по-бързо от другите и 
постепенно се превръща в общински център. Стратегическите насоки за териториално 
развитие в общината са свързани с реализирането на специфични цели и задачи в 
устройството на територията, което има за цел да постигне устойчиво и балансирано 
социално-икономическото развитие в съответствие с ресурсните възможности. 

Междуселищните връзки са насочени радиално към общинския център, като се 
допълват от кръгови връзки между периферните селища. Общинския център, от своя 
страна е свързан с националната пътна мрежа.  

При съвременните условия на улеснени комуникации, от една страна, и 
повишени изисквания към социалния сервиз е естествено да се търси окрупняване на 
селищната мрежа. За община Завет това се изразява в увеличаване на функциите на 
общинския център и разширяване на неговата територия. В тази връзка ОУПО 
предлага обособяване на нови зони за растеж и обитаване в периферията на 
съществуващата градска тъкан на общинския център и по-умерено развитие на 
териториите на останалите селища. 

Цялостното въздействие от реализацията на ОУП върху структурата и 
естетическите условия за развитие на ландшафта е положително. Регулираното 
териториално развитие, ще ограничи усвояване на земеделски земи и ще подобри 
привлекателността на множеството културно-исторически ценности. Предложените 
режими за система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт и отдих ще 
подпомогнат съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на ландшафта. 

Новопредложените системи от културни, познавателни и рекреационни 
маршрути, естетически вписани в зелената среда с комплекс от зелени коридори ще 
създадат допълнителна връзка между ландшафтите, разнообразявайки тяхната 
структура и повишавайки тяхното естетическо възприятие. 

Очаква се подобряване на естетиката на ландшафта също и като резултат от 
възстановяването на природните и антропогенни компоненти на ландшафта, 
рекултивацията на нарушените терени и тяхното хармонично вписване в аграрно 
пасищния ландшафтен комплекс. 

На урбанистично ниво ще бъдат подобрени не само естетическите ни и 
хигиенните условия с важни устройствени решения. Такива са решенията свързани с 
извеждането на ненужния транзитен автомобилен трафик от централната градска част 
с изграждането на обиколен мрашрут около град Завет, както и изграждането и 
разрастването на цялостна градска система от зелени територии. Това ще има не само 
положително естетическо въздействие, но ще повлияе върху общото подобряване на 
микроклиматичните условия. 
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Видно от Баланса на териториите, предложен от ОУП не се променя типа на 
териториите, нито пък радикално се сменя тяхната структура. По този начин се 
защазва и преобладаващата в момента структура на ландшафтите, включително 
нейната степен на устойчивост, повишавайки качеството на неговата естетика и 
хармонизирайки неговото структурно изграждане. Въздействието върху ландшафта се 
оценява като трайно положително в дългосрочен аспект. 

7.7. Шум и вибрации 
Влияние върху акустичната обстановка на територията на общината ще окажат 

бъдещите проекти за развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна 
инфраструктура. Основните устройствени решения в тази насока са, както следва: 
• Околовръстен път в южната част  на град Завет, който да заобикаля населеното 

място и да улеснява преминаването на стоко- и пътникопотока, през територията 
на града (фиг. 3). 

• Проект за създаването на нов общински път, заложен като връзка между двете 
населени места – с. Веселец и с. Прелез (фиг. 4).  

Характерът на очакваното въздействие върху акустичната (а до някъде и 
вибрационната) обстановка в следствие предложеното с ОУП изграждане на южна 
обходна дъга (обходен път извън градската територия) е изцяло положителен. 
Мероприятието е в отговор на съществуващ проблем с високите нива на транспортния 
шум, предизвикан от ненужния за град Завет транзитен трафик от преминаващия през 
него междуградски път. Извеждането на този трафик извън населеното място се 
очаква да подобри условията за живот и качеството на обитаване в районите 
граничещи с пътя. 
Едновременно с това в проекта на ОУП се предлага селата Прелез и Веселец да 
бъдат свързани с нов път IV клас. Идеята на проекта е да се да подобри транспортната 
връзка между селата, с цел подобряване на вътрешнообщинската транспортна мрежа. 
Пътят преминава през обработваемите земи (ниви) разположени между двете села. 
Понастоящем това е трасето на съществуващ черен път, които се предвижда да бъде 
променен в път IV клас. Акустичната обстановка в населените мета няма да бъде 
повлияна от това устройствено решение. Значими въздействия върху околната среда 
не се очакват, тъй като трасето е изцяло на съществуващ път, а непосредствено 
граничещите с пътя територии са единствено земеделски земи. 
Фактор, вличещ върху акустичната обстановка понастоящем е и незадоволителното 
състояние на пътната инфраструктура. ОУП няма да окаже пряко влияние върху този 
фактор, но само по себе си наличието на приет и действащ устройствен регламент, 
какъвто е ОУП е предпоставка за одобряване на редица проекти за рехабилитация на 
инфраструктурата. В този смисъл, възможное индиректно приемането на ОУП да 
повлияе положително и върху този фактор. 
Други значими източници на шум не са характерни за територията на общината. Няма 
развита промишленост липсват железопътни трасета или други значими фактори на 
въздействие върху акустичната среда. Такива не се създават и с проекта на ОУП, тъй 
като той запазва основната функционална структура на общината. 
На база на указаните по-горе устройствени решения, свързани с извеждането на 
транзитния трафик от градската зона, въздействието на ОУП може да се определи 
като дълготрайно и положително спрямо състоянието на акустичната обстановка в 
общината 

7.8. Вредни лъчения 
На територията на община Завет нама източници на значими лъчения в 

околната среда, които да повлияят санитарно-хигиенната обстановка, човешкото 
здраве или качеството на компонените на околната среда. 
В проекта на ОУП също не се създават такива източници. Въздействие по този фактор 
не се очаква. 
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7.9. Отпадъци 
На база изчислената норма на натрупване и наличната прогноза за 

населението, в Програмата за управление на отпадъците е прогнозирано следното 
количеството на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г.: 

Таблица 7.9-1 
Прогноза за генерираните битови отпадъци в община Завет до 2020 г. 

Години 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Население (в ж.) 9 975 9 822 9 661 9 493 9 319 9 139 
Генерирани отпадъци  
(в т.) 508 495 482 469 456 443 

Източник: Програма за управление на отпадъците на Община Завет, 2014-2020 
Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 

2020 г. намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и 
намаляващата норма на натрупване, в следствие от предприетите мерки на общината 
за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата 
на нарастване в общината ще е по-малка от нарастването на БВП в страната. 
За изготвянето на прогнозата за количествата на образувани отпадъци съгласно 
морфологичния им състав е използвано изследването на морфологичния състав, 
направено в периода 2014-2015 г. за община Завет и посочената по-горе прогноза за 
количеството образувани отпадъци при хипотеза, че морфологичният състав остава 
постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на 
натрупване и броя на населението:  

Таблица 7.9-2 
Прогнозата за количествата на образувани отпадъци съгласно 

морфологичния им състав за община Завет 
Типове отпадъци / Години 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Генерирани отпадъци (в т.) 508 495 482 469 456 443 
Хранителни 30 29 28 27 27 26 
Хартия и картон 37 36 35 34 33 32 
Пластмаса 72 70 68 66 65 63 
Текстил 22 21 21 20 20 19 
Гума 4 4 4 4 4 4 
Кожа 3 3 3 3 2 2 
Градински 109 106 104 101 98 95 
Дървесни 22 22 21 20 20 19 
Стъкло 24 24 23 22 22 21 
Метали 7 7 7 6 6 6 
Инертни 178 174 169 165 160 156 
ИУЕОО + опасни отпадъци от бита 0 0 0 0 0 0 

Източник: Програма за управление на отпадъците на Община Завет, 2014-2020 

Прогнозата, както се вижда от таблицата следва текущото състояние, като най-
големи количества на отпадъците се очаква да се генерират градински и инертни 
отпадъци. Към момента като основен метод за решаване на проблема с отпадъците, 
Община Завет разчита на депонирането им в Регионално депо Разград. Регионалното 
депо се очаква да бъде разширено поради изчерпващия се до 2020 г. капацитет на 
съществуващите, ползвани и в момента клетки. На територията на общината вече има 
изградена система за разделно събиране на отпадъците, която може да се доразвива 
и оптимизира във времето. 

Анализът на съществуващата система за управление на отпадъците и 
прогнозното развитие по отношение на генерираните отпадъчни материали показват, 
че като цяло Общината има решение на проблема с депониране на отпадъците, 
разделното събиртане на отпадъци от опаковки, събиране и разкомплектоване на 
ИУМПС и др., но има все още доста проблеми за решаване в сферата на 
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специфичните отпадъчни потоци. Важни проблеми, които следва поетапно да намерят 
решение са: регламентиране на дейности и задължения, свързани с оползотворяване 
на строителните отпадъци, разработване на схеми и механизми за събиране на 
едрогабаритни отпадъци, решаване на проблема с опасните отпадъци от бита, 
батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и 
т.н. 

Съгласно проекта за ОУП всички стари селски сметища за битови отпадъци се 
включват също в категорията на терените, подлежащи на рекултивация. Мярката е с 
положителен характер, тъй като касае прекратяване на вредно въздействие върху 
околната среда и решава един от важните екологични проблеми на града. 

Важен проблем обаче също е и голямото количество градинска маса (виж 
прогнозните количества по-горе). Поради предимно аграрния профил на общината и 
големият дял на хранителни и градински отпадъци в морфологичния състав на 
отпадъците е съществен. Като решение на този проблем се планира разработване и 
реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за 
компостиране, която да обслужва община Завет (и евентуално съседни общини от 
регион Разград). 

Както се вижда всички тези за всички тези дейности по развитие на системите 
по управление на отпадъците на територията на общината ще бъдат необходими 
площадки за бъдеща реализация на основни и спомагателни съоръжения, където да 
се събират или претоварват такива отпадъци и където могат да се разполагат 
различни типове съоръжения за сепарирането или третирането им. 

Във връзка с това предлагаме за целта в Окончателния проект на ОУП да бъдат 
резервирани няколко терена за такива дейности, които в съответния момент, когато 
има необходимост от това лесно да бъдат процедирани за съответните нужди 
(съоръжение за компостиране, претоварна площадка, пункт за събиране или 
сепарация или др.). С помощта на общинската администрация са избрани три такива 
терена, разположени в покрайнините на трите най-големи населени места – гр. завет, 
с. Брестовене и с. Острово. Като базови условия за избора на такива терени са 
разгледани изискванията терените да са в близост до съществуващ и/или проектен 
път, да са близо до населените места, но да са не са отделени от жилищната 
територия (съществуваща или проектна), както и това да не засягат екологично 
чувствителни терени. Предложени са три такива терена. Във фигури 33, 34 и 35 те са 
показани визуално спрямо предложените в проекта на ОУП устройствени решения: 

Имот №056010 в землището на гр. Завет (фигура 33) е разположен в 
югоизточните покрайнини на града, до съществуващ черен път, водещ до терена на 
бившата кариера. Теренът е общинска собственост, понастоящем с функционално 
ползване – нива (орна земя). Не попада в Натура 2000 или в друга чувствителна в 
екологично отношение зона. Разположен е в непосредствена близост до планираното 
с ОУП обходно трасе на път І-22 (Русе-Кубрат-Исперих), заобикалящо гр. Завет. 

Имот №040004 в землището на с. Брестовене (фигура 34) е разположен в 
югоизточните покрайнини на селото. Имотът граничи с пътя Брестовене-Завет. В 
същия имот е планирано изграждането на пречиствателна станция на селото. Теренът 
е общинска собственост, понастоящем с функционално ползване – пасище/мера. 
Попада в границите на защитена зона „Лудогорие” BG0000168, но не засяга природни 
местообитания, предмет на защита, нито хабитати и находища на видове, обект на 
опазване в защитената зона (виж Раздел 7.5.2.3), нито други чувствителни в 
екологично отношение зони. 

Третият терен - имот №074002 е разположен в северните покрайнини на селото. 
Намира се в ляво на излизане от Острово  по пътя към Разград. Граничи със 
съществуващи пътища, което създава добри условия за достъп. Теренът е общинска 
собственост, понастоящем с функционално ползване – нива (орна земя). Не попада в 
Натура 2000 или в друга чувствителна в екологично отношение зона. 

В границите на предложените терени могат да бъдат развивани дейности, 
свързани с компостиране на отпадъци в съответни инсталации, временно съхраняване 
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на отпадъци, третиране на инертни строителни отпадъци, рециклиране, 
предварителна обработка (сепариране, раздробяване, балиране, брикетиране, 
пакетиране, претоварване), изграждане на открити или закрити складове и др., при 
спазване на действащите изисквания за опазване на околната среда. При обоснована 
необходимост Община Завет следва да изготви проект за конкретната инсталация или 
дейности и да процедира съответното отреждане на площадките в съответствие с 
изискванията на нормативната уредба. 

Подобни функции могат да бъдат регламентирани и в някои от терените, 
представени в проекта на ОУП като „терени за рекултивация”. Това са площадките на 
стари кариери за добив с преустановена експлоатация, както и местата на старите 
селски сметища, почиствани по предписания от общината. За целта предлагаме в 
окончателния проект на ОУП, към описанието на устройствена зона „Тр” (терени за 
рекултивация) да бъде добавено, че тези терени след извършване на необходимата 
рекултивация могат да се използват като площадки за разполагане на спомагателна 
екологична инфраструктура (претоварни площадки, площадки за временно 
съхраниение, за разполагане на обекти и съоръжения, свързани със събирането, 
сепарирането и предварителната обработка на отпадъци и други елементи на 
екологичната инфраструктура) при спазване на действащите изисквания за опазване 
на околната среда и предварително съгласуване на съответния проект по надлежния 
ред с РИОСВ. Указанието важи за всички терени със сигнатура „Тр”, с изключение на 
рекултивираното вече депо на гр. Завет в имот №065006 в землището на града. 

При тези условия въздействията на ОУП могат да се определят като 
положителни в дългосрочен план по отношение на евентуалното влияние на фактора 
отпадъци върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, тъй като по този 
начин устройствените решения в Плана биха подсигурили устойчивото развитие на 
общинската система за тяхното управление в съответе с действащите в страната 
норми и изисквания. 

7.10. Материално и културно-историческо наследство 
ОУПО предвижда диференцирани мерки за опазване и социализиране на 

културното наследство в зависимост от характера и местоположението на културните 
ценности, отразявайки всички налични данни за разположение на всяка от няколкото 
категории обекти, обаект на опазване под режима на културно-исторически ценности 
от различен ранг. В териториалната структура на община Завет са идентифицирани 
археологически културни ценности от категории с „национално и местно значение“. 
Отчитането на техните охранителни зони и устройствените режими за опазване и 
интегриране в тяхната автентична селищна и природна среда следва от контекста на 
ОУПО. За стратегическото развитие и опазване на културното наследство на общината 
е създадена взаимовръзка с останалите функционални системи на селищата.  

Създадени са устройствени предпоставки за опазване на цялостните културни 
ландшафти по смисъла на чл. 47, т.6 от ЗКН, съвкупността от пространствено 
обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека 
и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия. 

Водеща роля в селищното устройство и регионалното развитие имат 
факторите, които отразяват регионална специфика. В този смисъл пространственото 
развитие на територията е ориентирано към културното наследство на общината, 
нейните природни и културни ландшафти. 

В териториалната структура на община Завет са идентифицирани общо 30 
недвижими културни ценности /НИНКН/ и 78 археологически /АИС-АКБ, НАИМ БАН/. 
Опазването на културните ценности изисква изпълнението на основни дейности 
свързани със съхраняване на техните уникални характеристики. Консервация, активно 
опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл, изпълнението им е 
предпоставка за запазване и развитие на пространствената им идентичност и 
потенциална им за стимулиране на икономически растеж. 
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Оползотворяването на културното наследство се явява един от водещите 
елементи за създаване на устойчиво и балансирано развитие. Създава се възможност 
за съчетаване на традиционните, носещи идентичността на региона, и социално-
икономическите дейности. Културното наследство е фактор, който изгражда позитивни 
партньорства между местните общности и бизнеса. Необходимо е обаче стриктно 
прилагане на специфичните правила и нормативи за устройство на защитените 
територии за недвижимо културно наследство и териториите за превантивна 
устройствена защита на недвижимото културно наследство и дефинираните 
специфични устройствени режими към ОУП за опазване и съхранение на недвижимите 
културни ценности, характерния облик на селищната структура и идентичността на 
общината и региона. 

За реализацията на целите на предложените режими на опазване на културното 
наследство, съгл. чл. 17 от ЗКН, община Завет е необходимо да разработи Стратегия 
за опазване и управление, която да включва интегриран подход към пълния обхват 
културни ценности. Това е дейности извън обхвата на ОУП, но изпълнението й е от 
важно значение за опазване и подходящо експониране на обектите на културно-
историческото наследство. Реализацията на проекти и приоритети от тази Стратегия, 
заложени в сферата на културното наследство могат да бъдат подпомогнати от 
Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 
„Регионален туризъм“. Оста включва консервация, опазване, популяризиране и 
развитие на природното  културното наследство със специфични цели „Насърчаване 
на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и 
природно наследство“. 

Община Завет притежава потенциала за развитие на културен туризъм по 
отношение  на движимото и недвижимото културно наследство. Важно за бъдещото 
развитие на този приоритет е обвързаността на селищната структура, функционалните 
системи и социално-икономическите дейности със опазването и развитието на 
културното наследство. Приоритет на общината е изграждането на основни елементи 
на техническата и туристическата инфраструктура, което е предпоставка за 
подобряване на достъпността до обектите и информираността на местното население 
и гостите на общината. 

Сградите, съставляващи физическата инфраструктура на образованието, 
здравеопазването, спорта, културата и административното обслужване притежават 
количествени параметри, които задоволяват перспективните нужди на общината и 
ОУПО не предвижда изграждане на нови сгради за тези обслужващи системи. 
Значителна част от съществуващия сграден фонд, обаче подлежи на реновация. 
Въпреки че няма пряко отношение към този въпрос, индиретно приемането на ОУП 
създава подходяща устройствена база, позволяваща реализацията на редица други 
инициативи и проекти, свързани с реставрация, реновация и рехабилитация на обекти 
на социалната и културната инфраструктура. 

Предвид това въздействието на ОУП върху материтиалното и културно-
изторическото наследство като цяло се определя като положително, тъй като създава 
добра устройствена база за опазсване на културно-историческото наследство 
локализирайки в устройствения план всички археологически и културни ценности, 
известни на територията на общината. 

7.11. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 
На база на направените по-горе анализи на очакваното влияние от 

реализацията на плана върху отделните по компоненти и фактори на средата, може да 
се заключи че ункционалното зониране и териториално-устройствените решения, 
предложени с Проекта на ОУП не създават рискове от пораждането на нови източници 
на замърсяване на околната среда – въздуха, водите, почвите или друг вид пряко или 
непряко отрицателно влияние върху санитарно-хигиенната онстаовка в общината. 
Проектът на ОУП предвижда запазването на преобладаващо аграрния тип на 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 

  67 

общината с характерните й зони за развитие на селското стопанство и непроменените 
й обширните горски територии. Незначително по обхват е новото урбанизационно 
развитие, насочено основно в незначително разширяване на жилищните зони (основно 
в гр. Завет) – като продължение и разрастване на съществуващите такива; развитие на 
животновъдното производство със създаване няколко допълнителни терена за 
животновъдни ферми в близост до населените места, но извън жилищните им зони и 
създаване на многофункционални устройствени зони в крайпътната зона около пътя от 
гр. Завет в посока с. Брестовене. 

Основните рискови фактори, имащи потенциал за въздействие върху 
санитарно-хигиенната обстановка и върху човешкото здраве са тези, определени още 
при анализа на съществуващото състояние. Тези фактори са, както следва: 

• атмосферните замърсители в жилищните райони, генерирани основно от 
автомобилния транспорт и от битовото отопление през зимата; 

• внасянето на замърсители във водите и водните обекти (в частност и в 
питейната вода) в следствие на дифузното замърсяване породено от 
ползването на неправилни методи за отвеждане на отпадъчните води и 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в местата на старите закрити 
вече и почистени селски сметища; 

• риск от евентуални наводнения в зони, разположени в близост до ниската 
част на оточната зона (територии в района на с. Иван Шишман и на гр. 
Завет) 

• шумовото замърсяване на жилищни територии и зони, източник на което е 
основно автомобилният транспорт преминаващ през урбанизираните зони 

Проектът на ОУП се е постарал да даде отговор на всеки един от тези 
проблеми, създавайки териториално-устройствената основа, необходима за 
реализация на съответните мерки по тяхното решаване. 

7.11.1. Влияние на ОУП върху рисковите фактори, свързани 
със замърсяване на атмосферния въздух 

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух на 
територията на общината е автомобилният транспорт. Предвид характерния за 
общината автомобилен трафик, като рисков фактор в случая може да се приеме най-
вече път І-22 - Русе-Кубрат-Исперих, който преминава през гр. Завет. Пътната 
инфраструктура представлява линеен източник на атмосферни замърсители като 
въглероден диоксид, въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, 
прах от пътното плътно и други. В комбинация с шума от автомобилния трафик, 
вредните фактори имат комбинирано въздействие върху човешкия организъм. Такива 
зони, като тази в гр. Завет, където има комбинация от два или повече фактори, следва 
да бъдат разгледани по-детайлно, с оглед минимизиране нивата на факторите и оттук 
минимизиране на здравния риск за населението, живущо в непосредствена близост до 
по-натоварените пътни артерии. Още повече, че най-голямото натоварване в случая 
идва от транзитния трафик, който ненужно утежнява санитарно-екологичната 
обстановка в града. 

Проектът на ОУП предлага трайно и окончателно решение на този проблем 
чрез създаването на околовръстен път в южната част  на град Завет, който да 
улеснява преминаването на стоко- и пътникопотока, през територията на града. Целта 
е това трасе да изнесе транзитиния автомобилен трафик, който в случая съставлява 
на практика основната компонента от всички видове дневни придвижвания по тази част 
от пътната мрежа. С това се очаква ненужният междуградски трафик да  се изнесе 
границите на града, отдалечено от жилищните зони, с което ще се ограничи 
значително и експозицията на населението към вредните вещества отделяни от 
автомобилния трафик (NOx, SОx, прах, CO, CO2, летливи органични вещества и т.н.). 

По отношение на втория фактор, въздействието върху качеството на въздуха, в 
следствие изгарянето на твърди горива в битовото отопление през зимата, Общият 
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устройствен план, за съжаление, няма възможност за пряко влияние. Индиректно 
обаче, положителен фактор свързан с тези емисии е самото процедиране на ОУП на 
общината, което само по себеси ще даде възможност за реализация на последващи 
проекти за модернизация и реконструкция на редица сгради и съоръжения, 
включително на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност на 
сградите. Това макар и индиректно ще доведе до известно намаляване на 
необходимата отоплителна енергия, съответно и на количеството ползвани горива и от 
там ще доведе до известна редукция на емисиите. 

Предвид казаното до тук, може да се заключи, че проектът на ОУП правилно е 
отразил рисковите фактори, водещи до замърсяване на атмосферния въздух и е 
предложил подходящи устройствени решения за тяхното елиминиране. Въздействието 
по отношение на този рисков фактор се оценява като трайно положително в 
дългосрочен план. 

7.11.2. Влияние на ОУП върху замърсяването на водите и 
водните обекти (включително питейните води) 

Основният проблем със замърсяване на водите на територията на Община 
Завет е свързан с липсата на изградена канализационна мрежа за битови отпадни 
води имасовата практика за тяхното заустване в септични ями, голяма част от които – 
попивни. Това само по себе си е предпоставка за замърсяване на почвата и на водите. 
Поради малката дълбочина на подпочвените води в някои райони (особено през по-
влажните периоди на годината) се случва септичните ями да преливат в недопустими 
течове в междублоковите пространства и улиците, което създава сериозни рискове за 
санитарно-хигиенната обстановка в района. 

Проектът на ОУП е отразява важността на този проблем, регламентирайки 
изискване за поетапното въвеждане на цялостна система за отвеждане и третиране на 
битовите води. Като конкретно териториално-устройствено решение, централизирана 
канализация и ПСОВ ОУП предвижда да се реализират в населените места с над 2000 
ж., като в тази група са определени гр. Завет и с. Брестовене. За останалите селища 
решаването на проблемите с битовите отпадъчни води се предвижда да става чрез 
модулни (фамилни) пречиствателни станции.  

Предвид големия брой на жителите на с. Острово (1993 по данни за 2013 г.) 
считаме, че е удачно в етап „Окончателен проект” на ОУП да бъде направена корекция 
в частта „Инженерни системи -  Прогноза за развитие на ВиК системите” като бъде 
заложено изграждането на централизирани пречистватели станции за отпадъчни води 
и на трите населени места – гр. Завет, с. Брестовене и с. Острово. Ако характера на 
релефа и техническите изисквания към тези съоръжения позволяват, за двете 
населени места - гр. Завет и с. Брестовене може да се разгледа вариант за една обща 
пречиствателна станция вместо две отделни. 

С поетапната реализация на тези териториално-устройствени мерки в 
предложения по-горе вид, може да се очаква, че проектът на ОУП на Община Завет ще 
окаже трайно положително влияние върху качеството на подземните води (в т.ч. и 
питейни, тъй като те се ползват и за водоснабдяване). 

Важни зони за опазване на водите в здравно-хигиенен аспект са и санитарно-
охранителните зони около съоръженията и източниците за питейно водоснабдяване. 
Важно е стриктно да се спазва регламентираното от законодателството начин на 
тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването 
на питейна вода към населението, която да отговаря на нормите за качеството на 
питейната вода.  

Проектът на ОУП се е съобразил с ограничителните режими около 
водоизточниците. Учредената вече санитарно-охранителна зона около КИ Воден е 
отразена в схема 12 - „Инженерна инфраструктура. Водоснабдяване и канализация”. В 
границите на санитарно охраниелната зона са запазени напълно съществуващата 
устройствена функция и зониране. Не са внасяни никакви нови обекти или 
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съоръжения. В случай, че до етапа на изготвяне на окончателен проект на Общия 
устройствен план бъдат издадени заповеди за учредяване на СОЗ на други обекти, те 
следва да бъдат отразени в графичната част на проекта на ОУП. 

На база на казаното по-горе може да се заключи, че проектът на ОУП правилно 
е отразил рисковите фактори, водещи до риск от замърсяване на водите и е 
предложил подходящи устройствени решения за тяхното елиминиране. При спазване 
на указаните по-горе мерки въздействието по отношение на тези фактори, свързани с 
качеството на водите се оценява като трайно положително в дългосрочен план. 

7.11.3. Управление на риска от наводнения.  
Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват 

възможните наводнения по поречието на р. Царацар. Причини за възникване на 
наводнения основно са интензивните валежи, при което се изваляват големи 
количества дъждовни води за кратко време, неоразмерените хидравлически корекции 
и непочистените речни корита, обрасли с дървесна растителност. Освен последици за 
сградния фонд, съществен елемент е поражението и загубата на човешки ресурси; 
значително влошаване качествата на почвата и водите, които могат да застрашат и 
санитарно-хигиенната обстановка. 

През последните години на територията на община Завет са отчетени 5 
наводнения: едно в землището на с. Иван Шишманово, две е землището на гр. Завет, 
едно в землището на с. Сушево и едно землището на с. Острово. На база на това 
посредством пространствен геоинформационен анализ изготвен от БДДР в райна на 
Община Завет е определен един индикативен район със значителен потенциален риск 
от наводнения – зоната около р. Царацар от вливането на р. Лудня до землището на с. 
Стефан Караджа. Части от този индикативен район попадат на територията на община 
Завет - обхващат землището на с. Иван Шишманово и части от землището на гр. Завет 
(виж фигура 12). Това не е отразено в проекта на ОУП. 

Предлагаме на етап „Окончателен проект” границите на този индикативен 
рисков район да бъдат отразени в схема №8 „Вероятно разпространение на 
предвидими природни бедствия и необходими превантивни мерки”. При отразяването 
на рисковите райони може да се приеме, че проектът на ОУП ще изпълни своята 
териториално-устройствена функция, свързана с отразяване на териториите с 
вероятно разпространение на предвидими природни бедствия, съгласно изискванията 
на ЗУТ. 

7.11.4. Влияние на ОУП върху рисковите фактори, свързани с 
шумовото замърсяване 

Основен сред физичните фактори в случая се явява транспортният шум, 
свързан най-вече с описания по-горе пътен участък в гр. Завет. Решение в проекта на 
ОУП се търси именно с посочената по-горе териториално-устройствена мярка за 
изграждане на южна обходна дъга (обходен път извън градската територия). С 
извеждането на ненужния за град Завет транзитен трафик от преминаващия през него 
междуградски път ще намали експозицията на населението, с което се очаква да 
алиминира санитарно-хигиенния риск и да подобри качеството на обитаване в 
районите граничещи с пътя. Въздействието е изцяло положително с дългосрочен 
фронт на подобрение. 

7.11.5. Заключение за очакваното въздействие върху 
санитарно-хигиенната обстановка и човешкото здраве 

На база на казаното по-горе в раздела, може да се заключи, че при спазване на 
описаните в Раздел 7.11.6 мерки въздействието върху санитарно-хигиенната 
обстановка и съответно човешкото здрав ще бъде положителни в дългострочен аспект 
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РАЗДЕЛ 8. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 
плана върху околната среда 

 

№ Предложена мярка Очаквани резултати Етап на изпълнение 

1.  

В етап „Окончателен проект” на ОУП да се коригира част „Инженерни 
системи -  Прогноза за развитие на ВиК системите” като бъде заложено 
изграждането на централизирани пречистватели станции за отпадъчни 
води и на трите най-големи населени места – гр. Завет, с. Брестовене и 
с. Острово. Ако характера на релефа и техническите изисквания към тези 
съоръжения позволяват, за двете населени места - гр. Завет и с. Брестовене 
може да се разгледа вариант за една обща пречиствателна станция вместо 
две отделни. 

Елиминиране на замърсяването в следствие 
неправилни практики за третиране на 
отпадъчните води 

Окончателен проект на 
ОУП 

 

На този етап не е задължително определяне на точно местоположение на 
пречиствателните съоръжения, ако това обективно не може да стане с 
достатъчна сигурност на това ниво на планиране. Достатъчно е те да бъдат 
схематично представени. 

2.  

В Правилата и нормативите за прилагане на Окончателния проект на 
ОУП, По отношение на предложените за изграждане ПСОВ да се укаже 
изискването за предварително провеждане на процедура по Глава 6 от 
ЗООС (преценяване на необходимостта от ОВОС, съгл. т. 11 в от 
Приложение 2, на ЗООС) и процедура по чл. 31 на ЗБР (съгл. преценката 
на компетентния орган). Заустване на пречистените води се разрешава по 
реда предвиден в Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване (обн. ДВ. бр.47 /21.06.2011г., изм. и доп.). 

Спазване на законовите изисквания и 
осигуряване на екологосъобразност на 
предложения технологичен тип на 
пречиствателни съоръжнения и на начина и 
мястото на заустване 

Окончателен проект на 
ОУП 

3.  
В случай, че до етапа на изготвяне на Окончателен проект на Общия 
устройствен план бъдат издадени нови заповеди за учредяване на СОЗ, 
те следва да бъдат отразени в графичната част на ОУП. 

Спазване на законовите изисквания и 
опазване на качеството на питейните води 

Окончателен проект на 
ОУП 

4.  На етап „Окончателен проект” на ОУП границите на индикативния 
рисков район от наводнения, определен от БДДР за част от територията 

Спазване на законовите изисквания и и 
създаване на триториално-устройствена 

Окончателен проект на 
ОУП 
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№ Предложена мярка Очаквани резултати Етап на изпълнение 
на община Завет (фигура 12) да бъдат отразени в графичната част към 
Плана. 

база за бъдещи дейности по управление на 
риска от наводнения 

5.  
Изграждане на канализационни системи и пречиствателни съоръжения 
за отпадни води от населените места Поетапно елиминиране на замърсяването 

По време на прилагането 
на ОУП 

6.  Спазване на забраните и ограниченията в границите на СОЗ Спазване на законовите изисквания и 
опазване на качеството на питейните води 

По време на прилагането 
на ОУП 

7.  
Доизграждане, рехабилитация и подмяна на амортнизираните 
водопроводни системи Опазване на качеството на питейните води 

По време на прилагането 
на ОУП 

8.  
Постоянен контрол върху техническото състояние на язовирите и 
поддържане проводимостта на речната мрежа 

Подходящо управление на риска от 
наводнения 

По време на прилагането 
на ОУП 

9.  
В етап „Окончателен проект” на ОУП да се коригира Опорния план на, 
като терените на старите сметища и на старите кариери, отбелязани като 
„техническа инфраструктура” да бъдат отразени по коректния начин, 
отразяващ тяхното реално функционално предназначение. 

Спазване на законовите изисквания и 
коректно изобразяване на нарушените 
терени в Опорния план 

Окончателен проект на 
ОУП 

10.  

Към етап „Окончателен проект” на ОУП в допълнение към сегашния им 
начин на отразяване, нарушените територии да бъдат изнесени и в нова 
самостоятелна схема „Територии за активно прилагане на 
ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. 
териториите за превантивна устройствена защита”, изискваща се 
съгласно действащите нормативи. 

Спазване на законовите изисквания 
Окончателен проект на 
ОУП 

11.  
В Окончателния проект на ОУП да се отразят коректните граници на 
концесионните площи, съгласно информацията подадена от 
Министерство на енергетиката и тази, налична в Националния 
концесионен регистър (фигури 16 и 16а) 

Спазване на законовите изисквания и 
коректно отразяване на съществуващите 
концесионни плоши 

Окончателен проект на 
ОУП 

12.  

Предвид наличието на специфични в геоложко отношение земни основи 
(льос, карст, участъци с колебания на плитки подземни води) 
проектирането и изграждането на нови обекти следва да се извършва 
при стриктно спазване на законовите изисквания за извършване на 
конкретни инженерно-геоложки проучвания в строителните терени в 

Спазване на законовите изисквания и 
елиминиране на риска от възноикване на 
негативни геоложки явления 

По време на прилагането 
на ОУП 
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№ Предложена мярка Очаквани резултати Етап на изпълнение 
етапа на инвестиционно проектиране. 

13.  

Проектирането на обекти и съоръжения следва да бъде съобразено с 
нормативно определения за района сеизмичен коефициент, както и със 
специфичните изисквания за отделните класове на значимост на 
строежите по Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране 
на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн. ДВ. бр.13/2012г., 
попр. ДВ. бр.23/2012г.). 

Спазване на законовите изисквания и 
елиминиране на риска от възноикване на 
негативни геоложки явления 

По време на прилагането 
на ОУП 

14.  
В Окончателния проект на ОУП да се коригира Баланса на териториите 
(и съответно геоинформационния модел на ОУП, ако е необходимо) така 
че да няма разлика между площта на горските територии преди и след 
реализация на ОУП (в графите „Опорен план” и „ОУПО”). 

Коректно отразяване на площта на горските 
територии 

Окончателен проект на 
ОУП 

15.  
В окончателния проект на ОУП да се промени функционалното 
предназначение на предложена зона „Пп” в западната част на 
землището на с. Брестовене (виж т. 1 на фигура 31 към доклада за ЕО) 
от „предимно производствена” в „пасища и мери, храсти”. 

Недопускане на увреждането на 
приоритетни природни местообитания, 
предмет на опазване в защитените зони 

Окончателен проект на 
ОУП 

16.  

По отношение на находищата за полезни изкопаеми, в Правилата и 
нормативите за прилагане на Окончателния проект на ОУП, да се впише 
изискване за задължително провеждане на процедури по Глава 6 от 
ЗООС и по чл. 31 на ЗБР, преди стартирането на дейности по тяхната 
експлоатация. 

Недопускане на увреждане на предмета и 
целите на опазване на защитените зони 

Окончателен проект на 
ОУП 

17.  
В Правилата за прилагане на Плана в Окончателния проект на ОУП да 
бъде регламентирана изрична забрана за изграждането на нови 
жилищни, рекреационни, производствени или др. обекти, без осигурено 
пречистване на отпадъчните води. 

Недопускане на нови източници на 
замърсяване на водите 

Окончателен проект на 
ОУП 

18.  

Създаване и поддържане на актуален публичен регистър на 
озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на 
дърветата с историческо значение в общината (съгласно чл. 63, ал. 1 
ЗУТ). В регистъра се препоръчва периодично да се актуализира 
информация за тяхното състояние и необходимите дейности по 
поддръжката и/или реконструкцията им 

Спазване на законовите изисквания 
По време на прилагането 
на Плана 

19.  
При извършване на озеленителни мероприятия да се прави съответния 
подбор, с цел съобразяване и ползване на подходящи видове за 
озеленяване, устойчиви на атмосферно замърсяване край пътищата и 

Осигурявне на максимална полза за 
околната среда при озеленителни дейности 

По време на прилагането 
на Плана 
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№ Предложена мярка Очаквани резултати Етап на изпълнение 
такива видове които да изпълняват санирано – хигиенната си функция и 
да не оказват негативно въздействие върху компонентите на околната 
среда.  

(при проектиране на нови 
и поддръжка 
съществуващина 
зелените площи) 

20.  
Озеленителните мероприятия в райони в или в близост до защитените 
зони да се извършват приоритетно с местни видове, с цел запазване от 
инвазия на чужди видове. 

Избягване на рискове от инвазия на чужди 
видове в защитените зони 

По време на прилагането 
на Плана 

21.  

Предлагаме в Окончателния проект на ОУП имоти №056010 в землището 
на гр. Завет, №040004 в землището на с. Брестовене и №074002 в 
землището на с. Острово да бъдат включени в нова устройствена 
категория – „терени, резервирани за екологична инфраструктура”. 
Предложението е тези терени дасе резервират конкретно за екологична 
инфраструктура, за да може в съответния момент, когато има 
необходимост от това, те лесно да бъдат процедирани от общината за 
съответните нужди (съоръжение за компостиране, претоварна 
площадка, пункт за събиране или сепарация или др.). 

Осигуряване на подходяща териториално-
устройствена база позволяваща устойяиео 
управление на специфичните отпадъчни 
потоци в съответствие със законовите 
изисквания. 

Окончателен проект на 
ОУП 

22.  

В Правилата и нормативите за прилагане на Окончателния проект на 
ОУП да се впише изискването, по отношение на терена за екологична 
инфраструктура, попадащ на територията на защитена зона 
„Лудогорие”, BG0000168 (виж т. 5 на фигура 31), реализацията на обекти 
и съоръжения там да бъде предшествана от провеждането на 
съответната процедура по чл. 31 от ЗБР. 

Спазване на законовите изисквания, 
осигуряване на екологосъобразност на 
предложения технологичен тип на 
съоръжненията и на начина на 
разполоагането им в съответния терен 

Окончателен проект на 
ОУП 

23.  

В окончателния проект на ОУП, към описанието на устройствена зона 
„Тр” (терени за рекултивация) да бъде добавено, че след извършване 
на необходимата рекултивация тези терени могат да се използват като 
площадки за разполагане на спомагателна екологична инфраструктура 
(претоварни площадки, площадки за временно съхраниение, за разполагане 
на обекти и съоръжения, свързани със събирането, сепарирането и 
предварителната обработка на отпадъци и други елементи на екологичната 
инфраструктура) при спазване на действащите изисквания за опазване 
на околната среда и предварително съгласуване на съответния проект 
по надлежния ред с РИОСВ. Указанието важи за всички терени със 
сигнатура „Тр”, с изключение на рекултивираното вече депо на гр. Завет в 
имот №065006 в землището на града. 

Осигуряване на подходяща териториално-
устройствена база позволяваща устойяиео 
управление на специфичните отпадъчни 
потоци в съответствие със законовите 
изисквания. 

Окончателен проект на 
ОУП 

 



ДЗЗД „План Консулт Завет” Нетехническо резюме на екологичната оценка на проекта ОУП на Община 
Завет (етап: Предварителен проект наОУП)  Януари, 2016 

 

  74 

РАЗДЕЛ 9. Описание на мотивите за избор на 
разгледаните алтернативи и на методите на 
извършване на екологична оценка, 
включително трудностите при събиране на 
необходимата информация, като технически 
недостатъци и липса на ноу-хау и др. 

9.1. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 
При разработването на оценявания в настоящата екологична оценка Прокт за 

Общ устройствен план на Община Завет не са представени алтернативи на 
предложените проектни решения. В процеса на изготвяне на ОУП са извършени 
редица работни обсъждания, в т.ч. и по отношение на възможни варианти за 
реализация на едни или други устройствени решения. Разработенят обаче Проект 
на ОУП, представен за оценка в етап предварителен проект не съдържа вариантни 
решения в нито един от своите компоненти, което само по себе си не е изключение 
от масовата практика и нормативните изисквания по отношение на устройственото 
планиране. В хода на екологичната оценка обаче при анализите на много от 
компонентите и факторите на средата са възникнали предложения за промяна на 
Плана в една или съответно в друга негова част. 

В този смисъл към настоящия момент като алтернативни на ОУП могат да се 
разгледат основно два варианта: 

• Вариант 1 - Предоставения за оценка Предварителен проект на ОУП в 
неговия базов вариант (т.е. без допълненията и корекциите по него, 
предложени с мерките, описани в Раздел 8); 

• Вариант 2 – Проект на общия устройствен план по горната точка, но с 
реализирани допълненията и корекциите по него, предложени с мерките, 
описани в Раздел 8.  

Основните разлики между двата варианта се състоят в следното: 
• Разлика в концепциите за пречистване на отпадъчните води: 
- Във Вариант 1, концепцията на проекта на ОУП за пречистване на 

отпадъчните води включва изграждане на централизирана канализация и 
пречиствателни системи за отпадъчни води в селата, които са със 
население стриктно над 2000 – това включва гр. Завет и с. Брестовене. 
За останалите населени места се предвижда третирането да става с 
ползването на модулни фамилни пречиствателни станции. 

- Във Вариант 2 е препоръчано към тези две населени места с 
централизирана канализация и ПСОВ да се добави и с. Острово, чийто 
брой на жителеите е достатъчно близко до граничния (1993 души по данни 
за 2013 г.). За останалите населени места концепцията остава без промяна. 
В допълнение на това, към Вариант 2 е предложено изискуемите 
екологични процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ, касаещи изграждането на ПСОВ 
и разрешаване на заустването, също да бъдат разписани към Правилата за 
прилагане на Плана 

• Разлики, свързани с управление на риска от наводнения: 
- Във Вариант 2 на Плана (ОПУ с изпълнение на мерките в Раздел 8) е 

препоръчано като мярка, свързана с управление на риска границите на 
индикативния рисков район от наводнения, определен от БДДР за част от 
територията на община Завет (фигура 12) да бъдат отразени в графичната 
част към Плана. 

- Във Вариант 1 (базовия проект на ОУП) рискът от наводнения не е 
разгледан. 
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• Разлики, свързани с опазването на Защитените зони: 
- Във Вариант 2 е препоръчано в окончателния проект на ОУП да се промени 

функционалното предназначение на предложена зона „Пп” в западната част 
на землището на с. Брестовене (т. 1 на фигура 31) от „предимно 
производствена” в „пасища и мери, храсти”. Препоръчано е също в 
Правилата и нормативите на ОУП да се добави изискване за задължителна 
продедура по чл. 31 от ЗБР за всички дейности по добив в опредлените за 
това концесионни територии. 
И в двата случая причината е наличие на приоритетни за опазване 
природни местообитания (местообитания 6250* и 6240* ), в съответните 
терени за производствена и за добивна дейност. 

- Във Вариант 1 (базовия проект на ОУП) реализацията на посочените 
дейности би нарушила целостта и покритието на приоритетни природни 
местообитания и затова този вариант следва да се приеме за несъвместим 
с предмета и целите на опазване на защитените зони 

Посочените по-горе различия указват най-съществените промени на ОУП, 
предложени в следствие на анализите и оценките за очакваното въздействие върху 
околната среда. Други препоръки отправени с цел коригиране на базовия вариант 
на ОУП са свързани с корекция на технически грешки и неясноти в проекта на ОУП, 
като например нерушените терени на територията на общината, отбелязани в 
Опорния план като „техническа инфраструктура”, необяснимата разлика в площта 
на горските територии в представения в проекта на ОУП Баланс на териториите, 
неточното изчертаване на границите на концесионните територии и др. 

Мотивите за избор на алтернатива в този случай се базират изцяло на на 
оценката за очакваното въздействие върху околната среда, санитарно-хигиенната 
обстановка и човешкото здраве. Резултатите от оценката положителните и 
отрицателните страни на разгледаните варианти (без реализация и с реализация 
на предложените мерки) са систематизирани табличен вид по-долу. 

Компоненти и фактори на околната среда 

ВАРИАНТ 1 
(реализация на базов 
вариант на ОУП без 

прилагане на 
предложените в Раздел 8 

мерки) 

ВАРИАНТ 2 
(реализация на ОУП 

при прилагане на 
предложените в 
Раздел 8 мерки) 

Климат и атмосферен въздух 0 0 

Води и водни обекти (вкл. питейни води) + ++ 

Геоложка среда + ++ 

Подземни богатства 0 + 

Земи и почви + + 

Ландшафт + + 
Биоразнообразие (растения, животни, 
защитени зони и територии) - + 

Ландшафт + + 

Шум и вибрации + + 

Вредни лъчения 0 0 

Отпадъци 0 + 

Материално и културно-историческо наследство + + 
Санитарно-хигиенни аспекти на околната среда и 
човешко здраве 

+ ++ 

Легенда:  
(++) значително положително въздействие, (+) положително въздействие  
(-) отрицателно въздействие и (0) няма въздействие 
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На база направеното сравнение предлагаме реализацията на разгледания 
Вариант 2 – прилагане на ОУП с реализация на препоръчаните в Раздел 8 мерки, 
като алтернатива, която най-пълно отговаря на изискванията за опазване на 
околната среда и създава условия за устойчиво териториално развитие на 
общината. Също така, единствено този вариант се оценява като съвместим с 
предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 
2000 (виж Раздел 7.5.2). 

Нулева алтернатива. Според т. 8 на Допълнителните разпоредби на 
Наредбата за условията иреда за извършване на оценка на съвместимостта с 
предмета и целите на опазване на защитните зони (обн. ДВ. бр.73 от 11 
Септември 2007г., изм. и доп.), “нулевата алтернатива” е описание на настоящото 
състояние и последиците от него в случаите, когато плановете, програмите, 
проектите или инвестиционните предложения, които се предлагат не могат да 
бъдат осъществени. В този смисъл при нулевата алтернатива проектът за общо 
устройство на общинската територия следва да не бъде приет, а съответно 
компонентите и факторите, влияещи на околната среда – да запазят своето 
състояние и тенденции на развитие, съгласно описаното в Раздел 3, 4 и 5. 

Развитието на територията на общината без прилагане на ОУП обаче не 
може да се приеме като реалистична алтернатива, защото това би означавало 
общината да се лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за 
управление на социално-икономическото й развитие. Това би означавало отказ от 
някои мероприятия, насочени към повишаване на благоустроеността на средата и 
редица отрицателни последствия (включително за околната среда) свързани с 
това, но най-вече би било в разрез с изискванията на Закона за устройство на 
територията и подзаконовите му нормативни актове.  

9.2. Методите на извършване на екологична оценка, 
включително трудности при събиране на 
необходимата информация, като технически 
недостатъци и липса на ноу-хау и др. 

Екологичната оценка е извършена в съотвествие с действащото европейско и 
българско законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети са 
предвид всички изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи 
при проведените консултации за определяне на обхвата и съдържанието на оценката. 

При разработване на екологичната оценка са използвани методите, 
посочени в Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 
София, 2002 (аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, 
анализи, интервюта, обсъждания, консултации и др.), указания и методики за 
стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет-страницата на 
Европейската комисия, както и указанията и методиките на Директива 2001/42/ЕС 
за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда. 

При разработването на настоящата екологична оценка са използвани 
методически принципи, подходи и конкретни методики, както следва: 

• принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия 
е интегрираща категория, степента на усвояване на която определя 
характера на съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по 
отдалечени територии; 

• принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като 
част от единна система, независимо от водещата или подчинената му 
роля; 
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• принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението 
на околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на 
процесите на урбанистично развитие с характера на приемната среда, 
капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението, 

• принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор 
има предимствена роля пред останалите, 

• принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено 
въздействие няма достатъчно информация се приема и разработва най-
лошия възможен сценарий. 

Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при 
изготвяне на екологичната част към ОУПО Лозница включват: 

• Документален анализ – действащи стратегически, планови и нормативни 
документи, документи на ЕС относно регионално развитие, архивни 
документи, национални стратегии, планове и програми, графични материали 
и др.; 

• Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и 
екологични фактори на въздействия върху околната среда; 

• Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси; 
Към специфичните метидики и ръководства, ползвани при анализа оценката на 

въздействията се отнасят следните: 

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми. 2002. Проект: 
Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в 
България MATO/BG/91, Matra Programme, МОСВ 2002 

• Ръководство за определяне местообитания от европейска значимост за 
България – СФДП, ФПС „Зелени Балкани”, МОСВ, 2005 г. 

• Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за 
типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. 
Таблици-шаблон с параметри за оценка на благоприятно природозащитно 
състояние на ниво защитена зона за типове природни местообитания от 
Приложение I и видове от Приложение II от Директивата за 
местообитанията, които се срещат в България. Финален доклад, София, 
март 2009, Проект BBI/Matra “Благоприятно природозащитно състояние за 
видове и типове природни местообитания по Натура 2000 в България” 

• Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites., 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC., European Commission, Environment DG, Impacts 
Assessment Unit, School of Planning, Oxford Brookes University, November 2001 

• Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as 
Impact Interactions, EC DG XI, Environment, Nuclear Safety & Civil Protection, 
May 1999 

• Implementation of Directive 2001/42 on the Assessment of the Effects of Certain 
Plans and Programmes on the Environment, Commission's Guidance on the 
implementation of Directive 2001/42/EC 

По време на работата по екологичната оценка беше получена ценна подкрепа и 
съдействие както от страна на общинската администрация, така и от всички останали 
инститиции, които бяха ангажирани в етапа на консултации по определяне на обхват 
на оценката, а също и в процедурата по набавяне на базова информация околната 
среда. Изключение правят единствено респондентите на защитените зони Натура 
2000, които не съдействаха за предоставянето на информация. Необходимите данни 
вместо това бяха набавени от МОСВ и ИАОС. 
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РАЗДЕЛ 10. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време 
на прилагането на плана 

 

Мерки Срок Индикатори Периодичност 
на отчитане Изпълнение 

Мониторинг на качеството на питейните води 
при консуматора 

Постоянен 
ФХП по Наредба №9/16.03.2001 г.- бр. 
отклонения от нормите 

Ежегодно РЗИ и „ВиК"  

Подмяна и доизграждане на водопроводната 
мрежа 

Постоянен 
Изградена и реконструирана водопроводна 
мрежа - km. 

Ежегодно Община, „ВиК" 

Проектиране и изграждане на 
канализационни мрежи на населените места 

Постоянен 
Дължина на реконструирана и нова 
канализационна мрежа - km. 

Ежегодно 
Община Завет, 
„ВиК" 

Пречистване на отпадъчните води Постоянен 

Процентно съотношение на общото 
количество отпадъчни 

води спрямо количеството отпадъчни води, 
отведени за пречистване 

Ежегодно Община Завяет 

Изследване качеството на подземните води 
за питейно-битово водоснабдяване и на 
минералните води 

Постоянен 
(по график) 
 

Физико-химични показатели по 
разрешителни за водовземане и Наредба 
№9/16.3.2001г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели- 
бр.отклонения 

Ежегодно 
БД, В и К, Община 
Завет 

Оперативен контрол за спазване на 
изискванията за извършване на инженерно-
геоложки проучвания в етапа на 
инвестиционно проектиране. 

Постоянен 
Справка на одобрените инвестиционни 
проекти и наличието на инженерно-
геоложки проучвания 

Ежегодно Община Завет 

Оперативен контрол над дейностите по 
рекултивация на нарушени терени 

Постоянен 

1) Наличие на нови нарушени терени (брой/ 
площ/ характер на регистрираните 
нарушения) 
2) Рекултивирани обекти (брой на обектите 
и обхват на рекултивационните дейности) 

Ежегодно Община Завет 
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Мерки Срок Индикатори Периодичност 
на отчитане Изпълнение 

Контрол над качественото изпълнение на 
строителните работи и рекултивация на 
нарушени терени след приключване на 
строителните работи и привеждането им в 
естетичен вид 

Постоянен 
Наличие на нерекултивирани терени след 
строителните дейности 

Ежегодно Община Завет 

Контрол за нерегламентирано депониране на 
отпадъци 

Постоянен 
кв. м заети с нерегламентирано депонирани 
отпадъци площ 

Ежегодно 
Община Завет, 
РИОСВ 

Оперативни дейности по почистване и 
рекултивиране на всички нерегламентирани 
сметища и замърсени терени, в случай на 
регистриране на такива 

Постоянен 
1) Брой и площ на регистрирани замърсени 
терени 

2) Брой и площ на изчистените терени 
Ежегодно 

Община Завет със 
съдействието на 
РИОСВ  

Забележка: Препоръчва се Отчетът за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол по време на прилагането на ОУП, да 
бъде включван, като част от ежегодния доклад за изпълнението на Общия устройствен план по реда на чл. 127, ал. 9 на ЗУТ. 
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РАЗДЕЛ 11. Заключение 
 

В настоящия доклад за Екологична оценка на Предварителния проек за нов 
Общ устройствен план на Община Завет е направен обстоен преглед на 
представените териториално-устройствени решения, съответствието им с 
предвижданията на други съотносими стратегии, планове, програми, и 
инвестиционни предложения, влиянието им върху околната среда и човешкото 
здраве. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 86 на Закона 
за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. и 
доп.), на Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка (обн. 
ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. и доп.) и при спазване на нормативната уредба, 
касаеща опазване на околната среда и ограничаване рисковете за човешкото 
здраве. При разработването на анализите са взети под внимание всички 
изисквания на компетентите органи, както и препоръките от всички организации, 
получени при консултациите за определяне на обхвата на оценката. Резултатите 
от консултациите са описани в приложената Справка. 

В доклада е направен обстоен анализ и оценка на очакваните въздействия 
от реализацията на Плана върху всеки от компонентите и факторите на околната 
среда, здравето на хората и материалното и културни-историческото наследство. 
Идентифицирани са рисковите фактори и са предложени мерки, предвидени за 
предотвратяване и ограничаване на потенциалните отрицателни въздействия. 
Предложените мерки са систематизирани в Раздел 8, където е включена 
мотивировка за всяка от мерките и информация за съответния етап, в който следва 
да се предвиди тяхното изпълнение. Предложени са също мерки за наблюдени и 
контрол, които да се изпълняват в етапа на прилагане на плана с цел да се 
доловят всички евентуални тенденции за промяна на условията на средата (ако 
има такива) във възможно най-ранен етап на тяхното развитие. 

На база на направените анализи и прогнози се установи, че предложения за 
оценка проект за нов Общ устройствен план, след прилагане на описаните в 
Раздел 8 мерки, изцяло отговаря на националните и европейски стандарти за 
опазване на околната среда и човешкото здраве, както и на националните и 
международни цели за опазване на околната среда и устойчиво развитие на 
регионите. Реализирането на проекта за ОУП в този му вариант (с изпълнение на 
мерките, предложени в Раздел 8) не само няма да доведе отрицателни 
въздействия върху околната среда, но ще способства за трайно подобряване на 
екологичните условия и на качеството на живот в населените места и природните 
територии, осигурявайки условия за устойчиво териториално развитие на 
общината, съобразно действащите в страната норми. 

Въз основа на това, колективът разработил настоящия доклад за ЕО в 
съответствие със законодателството по околната среда и в частност с 
разпоредбите на чл. 83, ал. 5 ЗООС предлага на Експертния екологичен съвет при 
РИОСВ Русе да съгласува прдставения за оценка Предварителен проект на Общ 
устройствен план на Община Завет да и разреши преминаване към 
разработването на Окончателния му проект, като при съставянето му се вземат в 
предвид и се отразят направените в екологичната оценка анализи за състоянието 
на околната среда, синтезът на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, 
предложени за преодоляването им.   
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Речник на специализираните термини: 
Автохтонна фауна Животински комплекси, които са образувани на мястото, на 

което се намират 
Антропогенно въздействие Въздействието на човека с неговата жизнена и стопанска 

дейност върху природата.  
Ареал Територията, населявана от представителите на определена 

биологична група (вид, род и др.) 
БДУВДР (БДДР) Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски 

район 
Биокоридор Трасета или маршрути често ползвани при миграция 
Биотоп Пространство с относително еднородни условия за живот. 

Биотопът представлява конкретни участъци на 
местообитанието, където се срещат отделните видове 

Биотоп –  Естествено, относително еднородно жизнено пространство на 
определени видове растения, животни и микроорганизми. 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
Доминантни видове  Видове, преобладаващи количествено в дадена територия. 
Експозиция Време, през което се осъществява контактът с дадено 

вещество или фактор на възможно въздействие 
Ендемични видове Биологични видове, разпространението на които се 

ограничава върху определен район - географска област, 
планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга 
административна единица. 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 
Инвазивни видове Чужди за района видове (обикновено без естествени 

ограничители на разпространението), които могат да постигнат 
широко разпространение за сметка на местните видове 

Кумулативен ефект Сумарен ефект от въздействието на повече от един източник 
КР Комплексно разрешително 
Миграция Периодично преместване (често на големи разстояния) 

наблюдавано при множество животински видове 
Мониторинг Система за наблюдения на състоянието на околната среда, 

оценки и прогнози на изменението в нея.  
Наредба за ОС Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на 
защитените зони 

НЕМ Национална екологична мрежа (защитени зони, защитени 
територии и др. природни обекти) 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 
Орнитофауна Съвкупността от видовете птици, обитаващи територия. 
ПГ Парогенератор 
Популация Съвкупност от индивиди от даден вид, обитаващи даденрайон  
ПУРБ План за управление на речните басейни 
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 
Санитарно-охранителна зона Зона на ограничение на режима на допустими дейности около 

водоизточниците и съоръженията за питейно водоснабдяване 
и водоснабдяване с минерални води, използвани за лечебни, 
питейни и др. нужди 

Синантропен вид Диво животно или растение, което съжителства с човека като 
се възползва от променената от него среда на обитание, която 
създава подходящи условия за развитие на вида 

Сукцесия Необратима смяна на една биоценоза (фитоценоза, микробно 
съобщество, биогеоценоза и т.н.) с друга на определен 
участък от средата. 

Фауна Животински свят 
Флора  Растителен свят 
Хабитат (местообитание) Природно място на обитание на даден вид или видове. 
Ценоза (фито/зоо-ценоза) Целокупност от популации на различни видове, обитаващи 

трайно дадена територия  
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„Лудогорие”, код BG0000168 в района на с. Иван Шишманово (по ГИС 
данни, получени от МОСВ, съгл. Решение № ЗД-3/19.01.15) 

Фигура 31 Нови функционални зони и обекти в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 
/землище на с. Брестовене/ 

Фигура 32 Разпространение на природните хабитати, предмет на опазване в ЗЗ 
„Лудогорие”, код BG0000168 в района на с. Брестовене (по ГИС данни, 
получени от МОСВ, съгл. Решение № ЗД-3/19.01.15) 

Фигура 33 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот 
№056010, Завет 

Фигура 34 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот 
№040004, Брестовене 

Фигура 35 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот 
№074002, Острово 
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Фигура 1 Опорен план, отразяващ устройственото зониране на територията на Община Завет преди изработване на ОУП 
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Фигура 2 Предварителен проект на ОУП на Община Завет – схема „Социално-икономически и пространствено развитие” 
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Фигура 3 Проектно трасе на южен околовръстен път в землището на гр. Завет 
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Фигура 4 Проектно трасе на пътното трасе межди селищата Веселец и Прелез 
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Фигура 5 Водни тела и водни обекти на територията на Община Завет, съгласно ПУРБ 2010-2015 г. 
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Фигура 6 Водни тела на територията на Дунавския басейнов район, съгласно ПУРБ 2016-2021 
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Фигура 7 Подземни водни тела слой 5 „Триас-Юра-Креда” и пунктове за мониторинг (данни от БДДР) 
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Фигура 8 Подземни водни тела слой 6 „Горна Юра-Долна Креда-Малм Валанж” (данни от БДДР) 
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Фигура 9 Възможни източниц на замърсяване на водите на територията на Община Завет (данни от БДДР) 
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Фигура 10 Схема на водоснабдитената инфраструктура и учредените санитарно охранителни зони (СОЗ) 
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Фигура 11. Регистрирани минали и потенциални бъдещи наводнения съгласно Предварителната оценка на 

риска от наводнения (източник БДДР-Плевен: http://www.bd-dunav.org) 

http://www.bd-dunav.org/
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Фигура 12. Индикативни райони с повишен риск от наводнения съгласно Предварителната оценка на риска от 

наводнения (източник БДДР-Плевен: http://www.bd-dunav.org) 

http://www.bd-dunav.org/
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Фигура 13. Райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление 

(източник БДДР-Плевен: http://www.bd-dunav.org) 

http://www.bd-dunav.org/
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Фигура 14. Геоложка карта на територията на Община Завет 
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Фигура 15 Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години (ДВ бр. 13, 2012 г.) 
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Фигура 16 Схема на находищата за добив на подземни богатства и концесионните площи 
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Фигура 16а Схема на разположението на находище „Яна” с. Брестовене 

(Източник: Национален концесионен регистър http://www.nkr.government.bg) 

Координати на точките: 
№ X Y 

1 466565.2 4845360 
2 466681.3 4845374 
3 466701.8 4845267 
4 466761.1 4845167 
5 466759.5 4845070 

6 466781.4 4844979 
7 466852.3 4844859 
8 466911.4 4844780 
9 466900.1 4844640 

10 466814.5 4844551 
11 466811.9 4844654 

12 466794.6 4844756 
13 466761.4 4844856 
14 466716.1 4844955 
15 466691.3 4845049 
16 466665.6 4845137 
17 466618.2 4845257 

http://www.nkr.government.bg/
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Фигура 17 Вековни дървета в землището на с Веселец (сателитно изображение) 
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Фигура 18 Вековни дървета в землището на с Веселец спрямо зонирането в проекта за ОУП 
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Фигура 19 Защитени зони по Директива за опазване на дивите птици 
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Фигура 20 Защитени зони по Директива за местообитанията на дивата флора и фауна 
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Фигура 21 Разположение на водоизточник във ГС Воден спрямо устройствените зони,  

предложени с проекта на ОУП 
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Фигура 22 Разположение на водоизточници от ПС Завет и ПС Калето  

спрямо устройствените зони, предложение с проекта на ОУП 

ТК ПС Завет 

ТК-1 и ТК2 ПС Калето 
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Фигура 23 Нарушени терени на територията на община Завет – северна част (по данни от КВС) 
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Фигура 24 Нарушени терени на територията на община Завет – южна част (по данни от КВС) 
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Фигура 25 Граници на ЗЗ „Лудогорие-Боблата” (BG0000171) спрямо схема на новото фунционално зониране, 

предложено с проекта на ОУП на Община Завет 
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Фигура 26 Граници на ЗЗ „Лудогорие”, код BG0002062 (за опазване на дивите птици), спрямо схема на новото 

фунционално зониране, предложено с проекта на ОУП на Община Завет 
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Фигура 27 Нови функционални зони в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0002062 (за опазване на дивите птици) 

 

1 2 

3 

4 

4 
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Фигура 28 Граници на ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 (за опазване на природните местообитания), спрямо 

схема на новото фунционално зониране, предложено с проекта на ОУП на Община Завет 
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Фигура 29 Нови функционални зони в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 (за опазване на местообитанията) 

/землище на с. Иван Шишманово/ 
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Фигура 30 Разпространение на природните хабитати, предмет на опазване в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 в 

района на с. Иван Шишманово (по ГИС данни, получени от МОСВ, съгл. Решение № ЗД-3/19.01.15) 
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Фигура 31 Нови функционални зони и обекти в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 /землище на с. Брестовене/:  
1- Зона „Пп”; 2- Концесия „Яна”, съгл. проекта на ОУП; 3- Концесия „Яна”, съгл. НКР и МЕ; 4- ПСОВ на с. Брестовене;  

5- Предложен терен за екологична инфрастриктура 

1 
2 

3 

4 

5 
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Фигура 32 Разпространение на природните хабитати, предмет на опазване в ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 в 

района на с. Брестовене (по ГИС данни, получени от МОСВ, съгл. Решение № ЗД-3/19.01.15) 

1 

2 

3 

4 

5 
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Фигура 33 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот №056010, Завет 
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Фигура 34 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот №040004, Брестовене 
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Фигура 35 Предложение за терен, резервиран за екологична инфраструктура в имот №074002, Острово 
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