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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БДДР Басейнова дирекция „Дунавски район”, с център Плевен 

ГСП Горскостопански план 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

ЕО Екологична оценка 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗЗ Защитена зона 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

НИНКН Национален институт за недвижимото културно наследство 

ОПРГТ Областен план за развитие на горските територии 

ПАВ Полициклични ароматни въглеводороди 

ПЗ Природна забележителност 

ПП Природен парк 

ПР Поддържан резерват 

Р Резерват 

РДГ Регионална дирекция по горите 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 

РИМ Регионален исторически музей 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

УОГС Учебно-опитно горско стопанство 

ФПЧ10 Фини прахови частици, с размер до 10 микрона 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Областният план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана е 

документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на 

устойчивото регионално развитие. Разработен е в съответствие с чл. 12 от Закона за 

горите и в съответствие с кореспондиращите и относими стратегически документи на 

национално, регионално и местно равнище.  

ОПРГТ се изработва за срок 10 години в съответствие със Закона за горите, 

Националната стратегия за развитие на горския сектор и Стратегическия план за развитие 

на горския сектор и съдържа: 

1. единна горскостопанска картна основа за горските територии; 

2. функционално зониране на горските територии; 

3. зони за защита от урбанизация; 

4. цели на управлението на горските територии и на ловното стопанство. 

Обект на плана са всички категории горски територии в областта, независимо от 

тяхната собственост.  

В изпълнение на изискванията на нормативната уредба по екологична оценка (ЕО) 

Регионална дирекция по горите (РДГ) - Берковица (в качеството си на възложител на 

плана) е входирала документация за проекта на плана в Министерство на околната среда и 

водите (МОСВ), като в отговор е получила писмо с изх.№ ЕО-9/23.07.2019 г., с което 

министърът на околната среда и водите е дал указания за извършване на задължителна 

екологична оценка (с текста на писмото може да се запознаете от публикуваното 

съобщение на интернет страницата на МОСВ на следния линк: 

https://www.moew.government.bg/bg/oblasten-plan-za-razvitie-na-gorskite-teritorii-oprgt-

na-oblast-montana/).  

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), през различните фази на 

разработване на ОПРГТ на област Монтана и екологичната оценка на проекта на плана 

РДГ – Берковица ще проведе консултации с обществеността, заинтересованите органи и 
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трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена 

като отделен документ и се предоставя за консултации на компетентния орган по околна 

среда – министъра на околната среда и водите, заедно със Заданието за определяне на 

обхвата и съдържанието на доклада за ЕО. 

 

Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми, се изготвя и настоящото Задание за определяне на обхвата 

и съдържанието на ЕО. Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ЕО се 

предоставя за консултации на всички идентифицирани като засегнати и заинтересовани в 

схемата за провеждане на консултации: 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – заедно със схемата за 

провеждане на консултации; 

 Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Монтана – 

компетентна институция по околна среда на регионално ниво; 

 Министерство на здравеопазването (МЗ) – компетентна институция по 

отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда в процедурата по ЕО; 

 Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана – компетентна институция 

по отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда на регионално ниво; 

 Басейнова дирекция „Дунавски район”, с център Плевен (БДДР) – 

компетентна институция по опазване на водите и риска от наводнения в териториалния 

обхват на плана; 

 Национален институт за недвижимото културно наследство (НИНКН) – 

компетентна институция по отношение на недвижимото културно наследство на 

национално ниво; 

 Регионален исторически музей (РИМ) – Монтана – компетентна институция 

по отношение на недвижимото културно наследство на регионално ниво; 

 Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана – компетентна институция по 

отношение на земеделските земи на регионално ниво; 
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 Областна администрация Монтана, Населението и Общините като 

институции в обхвата на Област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, 

Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово – като 

собственици на горски територии; 

 WWF България – Природозащитна организация – организацията е изразила 

становище в периода на проведените обществени обсъждания на проекта на плана в 

началото на 2019 г., което я прави заинтересована страна; 

 НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ – дружеството е изразило 

становище в периода на проведените обществени обсъждания на проекта на плана в 

началото на 2019 г., което го прави заинтересована страна; 

 Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения в 

обхвата на областта - Държавни горски стопанства (ДГС) Берковица, Говежда, Лом, 

Монтана, Чипровци и Учебно-опитно горско стопанство Петрохан – като стопанисващи 

горите на територията на областта. 

Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието на Доклада за ЕО становища ще бъдат съобразени при изготвяне на 

Доклада за ЕО на ОПРГТ на област Монтана. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – 
физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото 
лице 

Регионална дирекция по горите - Берковица 

ЕИК: 000 777 262 

Директор: инж. Сашко Каменов 

2. Пълен пощенски адрес 
 

3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил“ №13 

 

3. Телефон, факс, Е-mail 
 

Тел.: 0953 80 300; Факс: 0953 80301; E-mail: rugberkovitca@iag.bg 

 

4. Лице за контакти 
 

инж. Маргаритка Новкова, тел.: 0882 597 851  

 

Изпълнител: СТЕРНА КОНСУЛТ  ЕООД  

С адрес: гр. Пловдив, бул. Христо Ботев №92 В, Рилон бизнесцентър, ет. 2, офис 4  

Представлявано от Валентина Фиданова  

Тел.: 0887 54 98 59  

Е-поща: office@sternaconsult.com  

www.sternaconsult.com  

Лица за контакт: Валентина Фиданова – Ръководител на EО   

тел.: 0887 54 98 59,  ел. поща: office@sternaconsult.com  
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III. ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА И 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

 

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО за ОПРГТ на 

област Монтана е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие със степента на детайлност на 

проекта на плана, и указанията в писмо на МОСВ с изх.№ ЕО-9/23.07.2019 г.. 

 

Докладът за екологична оценка (ДЕО) ще бъде изготвен в следните обхват и 

съдържание: 

 
 

1. Описание на съдържанието на основните цели на ОПРГТ на 
област Монтана и връзка с други съотносими планове и програми 

 

1.1. Основания за изготвяне на ОПРГТ на област Монтана 

ОПРГТ се разработват в изпълнение на разпоредбите на чл.12 на Закона за горите 

и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии. 

Съгласно чл.12 на Закона за горите:  

 ОПГРТ се изработват за срок 10 години в съответствие със Закона за горите, 

Националната стратегия за развитие на горския сектор и Стратегическия 

план за развитие на горския сектор и съдържат: 

1. единна горскостопанска картна основа за горските територии; 

2. функционално зониране на горските територии; 

3. зони за защита от урбанизация; 

4. цели на управлението на горските територии и на ловното стопанство. 

 Областните планове се изработват за всички горски територии, независимо 

от тяхната собственост, като се хармонизират с областните стратегии за 

развитие по Закона за регионалното развитие. 
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В Глава шеста на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии са включени изискванията за: 

 целите, задачите, обекта и съдържанието на ОПРГТ; 

 изработването на ОПРГТ; 

 взаимоотношенията и контрола при изработване на ОПРГТ; 

 реда за разглеждане, приемане и утвърждаване на ОПРГТ. 

Проектът на ОПРГТ е изготвен въз основа на и съответствие с Техническо задание 

за изработване на ОПРГТ за област Монтана, утвърдено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по горите, м. декември, 2016 г.  

 

1.2. Съдържание и основни цели на ОПРГТ на област Монтана 

Проектът на ОПРГТ на област Монтана, в т.ч. ГИС платформата, която е част от 

разработката, е достъпен на интернет адрес: https://www.oprgtmontana.net/ 

Съгласно нормативните изисквания за изготвяне на ОПРГТ (Наредба № 18 за 

инвентаризация и планиране в горските територии):  

• Обект на областните планове за развитие са всички горски територии в 

съответната област независимо от тяхната собственост. 

• В областния план се прави описание на природните условия и горските 

територии, посочват се характеристика на собствеността, съществуващата структура на 

управление на горите, историята на горското стопанство в района, лесистостта на областта 

и общините, анализ и оценка на потенциала на горските ресурси, ролята и значението на 

горското стопанство за икономиката на административната област. 

• С областния план се създава единната горскостопанска картна основа, като 

се използват съществуващите кадастрални карти, картата на възстановената собственост, 

съществуващите горскостопански карти, ортофотоснимки на територията и други 

източници. 
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• В областния план се определят и отразяват в пълния им обхват всички 

категории горски територии, териториите, предоставящи обществените екосистемни 

ползи, и зоните за защита от урбанизация. 

• Териториите, предоставящи обществените екосистемни ползи, се определят 

на основата на категоризирането на горите съгласно таблица за обвързаност в приложение 

№ 13, както и по реда на глава трета, раздел I от Наредба № 18 за инвентаризация и 

планиране в горските територии. 

• В плана се определят целите на управление на горското стопанство по 

категории гори, на общинско и областно ниво, както и целите на управление на ловното 

стопанство. 

• За всяка категория горска територия се посочват и/или определят насоки за 

управление, забрани и ограничения. 

• Съдържанието на о бластния план за развитие на горските територии е 

съгласно приложение № 14 на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии. 

С областните планове за развитие на горските територии се цели: 

1. изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за 

областта; 

2. функционалното зониране на горските територии; 

3. възмездното ползване на обществените екосистемни ползи; 

4. целите на управление на горските територии и на ловното стопанство; 

5. екологичната и социално-икономическата оценка. 

Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са: 

1. идентифициране и включване в процеса на планиране на заинтересованите 

лица; 

2. определяне на зоните за защита от урбанизация; 

3. определяне на основните дървесни и храстови видове за залесяване; 

4. определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които 

ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно; 
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5. определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за 

обществени екосистемни ползи; 

6. категоризация на горските територии. 

Проектът на ОПРГТ на Област Монтана е изработен в обхват и съдържание в 

съответствие с Раздел I „Цел, задачи, обект и съдържание на областните планове за 

развитие на горските територии“ към Глава Шеста на Наредба № 18 за инвентаризация и 

планиране в горските територии. Съдържанието на проекта на плана е съобразно 

Приложение № 14 на посочената Наредба: 

 Въведение – включва Кратко описание на природните условия на горските 

територии в Област Монтана, Характеристика на собствеността на горските 

територии, Съществуваща структура на управление на горите и кратка 

история на горското и ловното стопанство в района, Лесистост на областта и 

общините, Анализ на потенциала на горските и ловните ресурси, Роля и 

значение на горското и ловното стопанство за икономиката на областта; 

 Част Първа: Единна горскостопанска картна основа на горските 

територии – създадена е чрез използване на обединените цифрови модели 

от актуалната инвентаризация на горите, които са във формат ZEM 2.10. 

Пространствените данни са трансформирани в координатна система БГС 

2005. Топологично обработените пространствени данни са сравнени с 

актуалната карта на възстановената собственост /кадастрална карта и 

актуалната ортофотокарта/. След сравнението е изготвен списък на 

обектите, представен като Приложение към ОПРГТ, за които са 

идентифицирани несъответствия. 

 Част Втора: Функционално зониране на горските територии - 

Функционалното зониране е определено на базата на съществуваща 

информация, информация, събрана в процеса на изготвяне на ОПРГТ, 

решения на общините и проучване на общественото мнение – определени са 

категориите и функционалната принадлежност на горските територии в 

област, разпределението им по общини, площта на отделите и подотделите, 
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отчитайки принадлежността им към съответното териториално поделение 

(Държавно горско стопанство (ДГС)/Държавно ловно стопанство (ДЛС)) 

или община, в годината на приемане на Горскостопанския план (ГСП) и 

годината на изготвяне на ОПРГТ.  

Част Втора включва:  

I. Актуализацията на категориите и функционалната принадлежност на 

горските територии представя следните категории и функционална 

принадлежност на горските територии в областта (видовете горски 

територии според функционалното им предназначение са определени 

съгласно чл.5 на Закона за горите, в съответствие с изискванията в Раздел I 

на Глава Трета на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии): 

A. Защитни гори:  

1) Горски територии за защита на почвата – обща площ 21 097,2 

ha, от която 19 847,3 ha залесена и 1 249,9 ha незалесена, с 

посочено разпределение по общини; 

2) Горски територии за защита на водите –с обща площ 20 829,3 

ha, от която 19 515,8 ha залесена и 1 313,5 ha незалесена, с 

посочено разпределение по общини; 

3) Горските територии за защита на урбанизираните територии 

са с обща площ 2 225,7 ha, от която 2 086,0 ha залесена и 139,6 ha 

незалесена, с посочено разпределение по общини; 

4) Горските територии за защита на сградите и обектите на 

техническата инфраструктура са с обща площ 7794,9 ha 

(Таблица 41), от която 7211,5 ha залесена и 583,4 ha незалесена, с 

посочено разпределение по общини; 

5) Горски територии от горната граница на гората - ивици с 

широчина 100-200 m от границите на гората с високопланинските 

пасища или клековите формации, са с обща площ 1 843,8 ha, от 



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на 
проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана 

 

 Стерна консулт ЕООД, гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 92В, ет. 2, тел.: 0887 54 98 59,  

е-поща: office@sternaconsult.com,  www.sternaconsult.com  

 
 

която 1 770,4 ha залесена и 73,4 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

6) Защитни горски пояси са с обща площ 19,3 ha, която цялата е 

залесена, с посочено разпределение по общини; 

7) Създадени по технически проекти за борба с ерозията горски 

територии в обхвата на технически проекти за борба с ерозията 

са с обща площ 1293,3 ha, изцяло върху залесена площ, с 

посочено разпределение по общини. 

 

Б. Специални горски територии: 

1) Включени в границите на защитените територии по смисъла на 

Закона за защитените територии са с обща площ 5 485,5 ha, от 

която 5 215,8 ha залесена и 269,7 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

2) Включени в защитените зони, декларирани и обявени по реда на 

Закона за биологичното разнообразие са с обща площ 85 839,1 ha, 

от която 82 600,4 ha залесена и 3 238,6 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

3) Други специални горски територии, върху които по реда на други 

закони са определени и въведени особени статути и режими са с 

обща площ 59,4 ha, от която 57,0 ha залесена и 2,4 ha незалесена 

площ, с посочено разпределение по общини; 

4) Семепроизводствени насаждения и градини са с обща площ 683,2 

ha, от която цялата е залесена, с посочено разпределение по 

общини; 

5) Горски разсадници са с обща площ 40,2 ha, от която 1,4 ha 

залесена и 38,8 ha незалесена, с посочено разпределение по 

общини; 

6) Опитни и географски култури от горски дървесни и храстови 

видове са с обща площ 35,7 ha, която цялата е залесена и се 



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на 
проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана 

 

 Стерна консулт ЕООД, гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 92В, ет. 2, тел.: 0887 54 98 59,  

е-поща: office@sternaconsult.com,  www.sternaconsult.com  

 
 

намира на територията на община Берковица - 27,9 ha, на община 

Вършец - 2,6 ha и на община Монтана - 5,3 ha; 

7) Дендрариуми се намират в община Берковица върху 3,1 ha 

незалесена площ; 

8) Научноизследователски и учебно-опитни гори са налични на 

територията на област Монтана в община Берковица са 7 293,7 ha 

върху 6 803,6 ha залесена площ и върху 490,1 ha незалесена площ; 

9) До 200 м около туристическите хижи, категоризирани по Закона 

за туризма и обекти с религиозно значение са с обща площ 251,2 

ha, от която 237,6 ha залесена и 13,6 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

10) Бази за интензивно стопанисване на дивеча, съгласно регистъра 

на ИАГ, дирекция „Ловно стопанство” са с обща площ 191,2 ha, 

от която 181,5 ha залесена и 9,7 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

11) С рекреационно значение гори са с обща площ 2 381,2 ha, от която 2 

306,2 a залесена и 75,0 ha незалесена, с посочено разпределение по 

общини; 

12) За поддържане на ландшафта са с обща площ 22 567,2 ha, от 

която 22 561,0 ha залесена и 6,2 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини; 

13) С висока консервационна стойност с обща площ 34779,5 ha, от 

която 34 345,7 ha залесена и 433,8 ha незалесена, с посочено 

разпределение по общини. 

 

В. Стопански горски територии - с обща площ 3 952,2 ha, от която 3 

571,8 ha залесена и 3 80,4 ha незалесена, с посочено разпределение по 

общини. 
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Г. Зони за защита от урбанизация – с обща площ 5662,1 ha, от която 

5530,4 ha залесена и 131,7 ha незалесена, с посочено разпределение по 

общини. Съгласно т. 25 към §1 на Допълнителните разпоредби на Закона 

за горите "Зона за защита от урбанизация" е част от горските 

територии, в която е забранено извършването на строителство, с 

изключение на елементи от техническата инфраструктура и 

хидротехнически съоръжения, както и на съоръжения, свързани с 

управлението на горските територии. Определянето на такива зони е 

основен аспект на ОПГРТ, като те са преложени въз основата на 

резултати, получени от анализа, направен в част Втора, т. II Екосистемни 

ползи, и отразяват идентифицирани „горещи точки“ за осигуряване на 

обществени екосистемни ползи от горските територии (Приложение № 2 

на ОПРГТ). В методическо отношение това се изразява в открояването и 

оконтуряването на горски територии, в които се наблюдава 

едновременно осигуряване на максимално възможен брой обществени 

екосистемни ползи, установени въз основа на разширената 

информационна база (Част Втора, т. II).  

 

II. Горски територии, предоставящи екосистемни ползи  

Под „обществени екосистемни ползи“ за целите на ОПРГТ се има предвид 

услуги, осигурявани от екосистемите, които имат положителен принос към 

общественото благосъстояние и екологичната сигурност. Интерпретират се 

като директен резултат от функционирането на горските екосистеми и на 

специализираните дейности по управлението на горските територии. В 

проекта на ОПРГТ е направено подробно описание на начина на определяне 

на горските територии, предоставящи екосистемни ползи.  

 

 Част Трета: Възмездно ползване на обществени екосистемни ползи – В 

тази част на плана, въз основа на на задълбочения предварителен анализ на 

обективните природни, стопански и социо-културни предпоставки и 
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основания за възмездно ползване на обществени екосистемни ползи от 

горите в областта, вкл. съобразно посоченото влияние на климатичните 

промени върху горско-дървесната растителност и тенденциите на 

климатична уязвимост на горската растителност, планът разпознава както 

следва:  

1. Стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени 

екосистемни ползи от горските територии в териториалния обхват на 

действие на Областния план за развитие;  

2. Стопански субекти в териториалния обхват на действие на Областния 

план за развитие, чиято дейност се благоприятства от обществените 

екосистемни ползи от горските територии;  

3. Предложения за горски територии и зоните извън тях, в които ползването 

на обществени екосистемни ползи е възмездно. 

 

 Част Четвърта: Цели на управлението на горските територии и на 

ловното стопанство – включва:  

- Цели по управление по функционална принадлежност на горските 

територии: 

Съгласно Закона за горите, горските територии, в съответствие с 

преобладаващите им функции, се разделят на три категории: 1. Защитни; 2. 

Специални; 3. Стопански, пред които следва да бъдат поставени различни 

цели. 

За всяка категория и подкатегория на горските територии са определени 

цели на управлението с индикатори за изпълнение на целите, насоки за 

управление, забрани и ограничения.  

За защитените територии и защитените зони са посочени целите на 

управление и режимите и ограниченията, изисквани от нормативни и 

административни актове, като с плана са идентифицирани и препоръки и 

указания за стопанисване.  
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- Цели и насоки за управление на областно ниво по функционални 

категории за област Монтана:  

Очертани са 5 приоритетни направления за развитие на горите и горските 

територии за всички общини в област Монтана. За всяко приоритетно 

направление са идентифицирани следните аспекти: състояние на проблема, 

ограничения и заплахи, насоки за управление, оперативни цели. 

Идентифицирани са и насоки за управление на горските територии по 

видове гори по общини.  

Определени са и е изготвен списък на дървесните и храстови видове, с които 

ще се залесява, съобразно типовете месторастения и почвено-климатичните 

особености, с оглед осигуряване на бъдещия целеви състав на насажденията 

и видовото богатство на дървостоите. 

- Цели на управление на ловното стопанство: Формулирани са 5 цели; 

- Насоки за управление на ловното стопанство: Определени са 6 

насоки. 

 

 Част Пета: Социално-икономическа оценка на плана – Направени са 

анализ на планираните мерки, свързани с горските територии, от 

стратегиите за развитие на общините и областта, социално-икономическа 

оценка на целите на управление на горските територии и на ловното 

стопанство, оценка на въздействието на плана върху състоянието и 

развитието на горските ресурси по видове гори. 

Съгласно изискуемото съдържание на плана, Част Пета съдържа и 

екологичната оценка, която се изготвя като самостоятелен доклад по 

реда на нормативната уредба за ЕО. 

 Приложения. 

 

1.3. Алтернативи за ОПРГТ на област Монтана 

ОПРГТ не е разработен във варианти и алтернативи.  
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В Доклада за ЕО ще бъдат подробно разгледани и оценени „Нулева“ алтернатива, 

равносилна на отказ от реализирането на плана, и Алтернатива за реализиране на 

изработения ОПРГТ. 

1.4. Връзка на ОПРГТ на област Монтана с други съотносими планове, 

програми и стратегии 

ОПРГТ има връзка със следните планове, програми и стратегии: 

 Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г.; 

 Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.; 

 Горскостопански планове и програми на ДГС и УОГС на територията на 

РДГ-Берковица; 

 Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.; 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2014-

2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2014-2020 г.; 

 Общински планове за развитие на общини Берковица, Бойчиновци, 

Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, 

Чипровци и Якимово за периода 2014–2020 г.,  

 Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.; 

 Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 

2018-2024 г.; 

 Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане 

на утвърдените норми на общини Монтана 2019-2023 г.;  

 Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.; 

 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г.; 

 Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в Република България 2014-2020 г.; 
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 Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 

територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.; 

 Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 г.; 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.; 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.; 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.; 

 Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението 

на климата на Република България; 

 План за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-

2021 г.; 

 План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за периода 

2016-2021 г.; 

 Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. 

В Доклада за ЕО ще бъде направен подробен анализ на връзката на проекта на 

ОПРГТ с изброените планове, програми и стратегии.  

Плановете, програмите и стратегиите, които поставят цели по опазване на 

околната среда, ще бъдат подробно анализирани в т. 5 на Доклада за ЕО. 

 

2. Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без 
прилагането на ОПРГТ на област Монтана 

 

2.1. Текущо състояние на околната среда 

Текущото състояние на околната среда в страната ще бъде разгледано, 

анализирано и оценено в Доклада за ЕО по отношение на всеки компонент и фактор на 

средата, в т.ч. по отношение на населението и човешкото здраве. За целта на 

заданието е представена само основна/резюмирана информация за състоянието на 

околната среда в териториалния обхват на ОПРГТ – област Монтана.  
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2.1.1. Състояние на климата и климатични изменения  

Област Монтана попада в горскорастителната област Мизия - Северна България. 

Климатът се определя изцяло от надморската височина и релефа. 

По-ниските части се характеризират с по-висока температура и по-голяма 

амплитуда на годишните температури, с по неустойчива снежна покривка през зимният 

период, с по-ниска относителна влажност на въздуха и с по-слаби ветрове в сравнение с 

по - високите. Според класификацията на Л. Събев и Св. Станев (Климатичните райони 

на България и техният клима"- 1963 год.) територията на област Монтана се намира в 

Европейско-континенталната климатична област, Умерено-континенталната климатична 

подобласт. Обхваща два климатични района: Предпланински (припланински) климатичен 

район - Западна България; Планински климатичен район - Среднопланинска част. 

Закономерните изменения на климата във вертикална посока водят до закономерни 

изменения във видовия състав, производителността на насажденията и типовете 

месторастения и очертават горскорастителните пояси и подпояси.  

В Доклада за ЕО ще бъде представен анализ на климатичните особености в 

отделните стопански единици – ДГС и УОГС. 

Климатичните изменения имат пряко отношение към горскодървесната 

растителност. За установяване на чувствителността на един или друг сектор към 

възможните изменения на климата се ползват т.нар. климатични сценарии. Тези сценарии 

се получават от модели, които не могат да обхванат многобройните сложни процеси и 

взаимодействия между отделните звена в климатичната система, както и социално-

икономическите механизми, действащи в обществото. Въпреки това, по резултатите от 

климатичните сценарии може да се оцени влиянието на даден метеорологичен елемент, 

например върху горската растителност. Следователно с помощта на сценариите е 

възможно да се разбере какво може да бъде влиянието на променящия се климат и най-

вече какви са рисковите моменти, симулирани, например за сектор горско стопанство. 

Това ще позволи да се предложат някои адаптационни мерки за смекчаване уязвимостта 

на горските екосистеми към изменението на климата. 

Различията в географското положение, надморската височина, близостта до водни 

басейни и др. са определящи за голямата пъстрота в характеристиките на климатичните 
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елементи на горските екосистеми. Общата закономерност е, че с намаляване на 

надморската височина и в посока север-юг намалява количеството на годишните валежи, а 

нараства температурата на приземния въздух. Глобалните климатични промени изострят 

още повече тези различия и в определени случаи те могат да доведат до фатален край за 

горските екосистеми на големи територии (Раев и др., 2011). 

Горските територии на област Монтана попадат в петте зони на уязвимост 

(определени в Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и 

смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях). 

В Доклада за ЕО ще бъде направена характеристика на 5-те зони на уязвимост.  

2.1.2. Състояние на атмосферния въздух 

Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от следните по-

често срещани въздушни замърсители: частици (прах, сажди, аерозоли и др.), озон, 

въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. 

През 2018 г. в региона на РИОСВ – Монтана е действал един стационарен пункт за 

контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Монтана, а именно „РИОСВ – 

Монтана” – градски фонов. Пунктът се обслужва от Регионална лаборатория – Монтана и 

работи с ръчно пробонабиране всеки работен ден. Контролираните замърсители са: „серен 

диоксид”, „азотен диоксид”, „ПАВ”, „ФПЧ10” и „никел”. Град Монтана е най-големият в 

териториалния обхват на плана, с най-добре развити инфраструктура, промишленост, 

численост на населението и съответно най-много действащи и потенциални източници на 

замърсяване на атмосферния въздух. 

В Доклада за ЕО ще бъде разгледано състоянието на атмосферния въздух в 

областта, на база наличните програми на общините в обхвата на областта за 

намаляване на нивата на замърсители и достигане на определените норми, информация 

от ИАОС, докладите за състояние на околната среда на РИОСВ-Монтана.  

2.1.3. Състояние на повърхностните води  

Речната мрежа на област Монтана включва реки, притоци на река Дунав. 



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на 
проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана 

 

 Стерна консулт ЕООД, гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 92В, ет. 2, тел.: 0887 54 98 59,  

е-поща: office@sternaconsult.com,  www.sternaconsult.com  

 
 

По-големи реки в област Монтана са р. Огоста /с дължина 141,1 km и водосборен 

басейн 3151,1 km2/, р. Цибрица /с дължина 87,5 km и водосборен басейн 933,6 km2/, р. 

Лом /с дължина 92,5 km и водосборен басейн 1240 km2/. Горните течения на притоците р. 

Лом административно попадат в област Видин, а част от средното и цялото долно течение 

- в област Монтана. 

Водните течения, които протичат през територията на областта са притоци на р. 

Огоста в нейното горно течение. В планинската част реките и доловете имат сравнително 

стръмен надлъжен профил и постоянен воден дебит. Обратно, реките и доловете, 

извиращи от хълмистите предпланински части имат променлив воден дебит и често се 

срещат суходолия.  

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на повърхностните 

водни тела в областта, и конкретно в обхвата на горските територии, при съобразяване 

на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 г.  

В съответствие с указанията в писмо на МОСВ с изх.№ ЕО-9/23.07.2019 г. в 

Доклада за ЕО ще се дадат подробни данни за съществуващите водоизточници за 

питейно-битови цели, в т.ч. ще се представи информация дали те имат определени и 

утвърдени санитарно-охранителни зони. Ще бъде представена информация за наличието 

на райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в обхвата на ОПРГТ 

 

2.1.4. Подземните води  

На територията на област Монтана попадат следните подземни водни тела: 

А. Слой 1 – Неоген-Кватернер: 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL004 и име „Порови води в 

Кватернера – Цибърска низина”; 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL013 и име „Порови води в 

Кватернера - р. Лом”; 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL014 и име „Порови води в 

Кватернера - р. Цибрица”; 
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 Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL015 и име „Порови води в 

Кватернера - р. Огоста”; 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL023 и име „Порови води в 

Кватернера – между реките Лом и Искър”. 

Б. Слой 2 – Неоген:  

 Подземно водно тяло с код BG1G00000N2034 и име „Порови води в Неогена 

– Ломско -Плевенска депресия”. 

В. Слой 3 – Неоген-Сармат: 

 Подземно водно тяло с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в 

Ломско-Плевенската депресия”. 

Г. Слой 4 – Горна креда: 

 Подземно водно тяло с код BG1G0000K2S037 и име „ Карстови води в 

Предбалкана”. 

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на подземните 

водни тела в областта, и конкретно в обхвата на горските територии, при съобразяване 

на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 г.  

В съответствие с указанията в писмо на МОСВ с изх.№ ЕО-9/23.07.2019 г. в 

Доклада за ЕО ще се дадат подробни данни за съществуващите водоизточници за 

питейно-битови цели и минерални водоизточници, в т.ч. ще се представи информация 

дали те имат определени и утвърдени санитарно-охранителни зони. 

2.1.5. Земни недра  

Областта е разположена в Стара планина и Дунавската равнина. В района се 

срещат скали от трите основни типа - масивни, седиментни и метаморфни. 

Масивните (магмени) скали са представяни от андезити (палеогенни вулканити -

средни) и риолити (палеогенни вулканити - кисели). Туфите и туфозните пясъчници са 

силно податливи на ерозия. Изветряването при тях е най-добре изразено, напукани са във 

всички посоки. Андезитите и риолитите са устойчиви на изветряване, нямат вертикални 

напуквания и при недостатъчна мощност на почвения профил, развитието на дървесната 

растителност се затруднява след достигане на корените до плътната основна скала. 
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Седиментните (утаечни) скали са представени от пясъчници и конгломерати. Тези 

скали са силно податливи на ерозия, изветряването е силно изразено. Напукването е в 

различни посоки и при наличие на влага се създават добри условия за развитие на 

дървесната растителност. Почвообразуването при тях протича сравнително бързо. 

Метаморфните скали са с най-голямо разпространение и са представени от гнайси, 

гранитогнайси, амфиболи и шисти. Тези скали са слабо податливи на ерозия, 

изветряването при тях е слабо, на места до средно. Имат вертикално напукване, което 

улеснява проникването на корените в дълбочина и благоприятства развитието на 

дървесната растителност. Гнайсите са силно нагънати с множество вертикални и 

хоризонтални пукнатини. Изветрели са по повърхността и представляват значителен 

източник на наносни материали. 

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на геоложката 

основа в областта, и конкретно в обхвата на горските територии, при съобразяване на 

Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016-2021 г.  

2.1.6. Състояние на почвите и земеползването 

Почвите в област Монтана са обусловени преди всичко от различията в 

надморската височина (0-2000 m), разнообразието на релефа и релефните форми, 

растителността и характера на почвообразуващите скали. 

В горските територии в областта се срещат представители на няколко почвени 

класа в съответствие с класификацията по FAO (WRB 2006; 2014 Update 2015), а именно: 

Примитивни почви (Leptosols), Наносни почви (Fluvisols), Метаморфни (Cambisols), 

Лесивирани почви (Luvisols), Черноземни почви (Chernozems), Глееви (Gleysols) и 

Антропогенни (Anthrosols). 

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на състоянието на 

почвите в горските територии на областта.  

По отношение на земеползването, предмет на плана са всички горски територии в 

област Монтана. Общата площ на горските територии в област Монтана е 92 278 ha, 

разпределени по собственост както следва: 

 държавни гори - 64,1%; 



Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на 
проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана 

 

 Стерна консулт ЕООД, гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 92В, ет. 2, тел.: 0887 54 98 59,  

е-поща: office@sternaconsult.com,  www.sternaconsult.com  

 
 

 общински гори - 5,5%; 

 гори на частни физически лица - 26,5%. 

С малък процент участват горски територии на частни юридически лица, МОСВ и 

религиозни организации.  

В областта има малко гори в селскостопански територии (725 ha). На територията 

на областта се намира малка част (26,2%) от горите на Природен парк (ПП) Врачански 

балкан - 4095 ha, където има държавни, общински и частни гори. 

2.1.7. Състояние на растителността и на животинския свят 

Разнообразието на растителни и животински видове в област Монтана е голямо, с 

наличие на защитени, редки и редки представители на флората и фауната. 

В Доклада за ЕО ще бъда направена подробна характеристика и анализ на 

състоянието на растителността и животинския свят в териториалния обхват на 

плана.  

2.1.8. Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на 

ОПРГТ) попадат следните защитени зони: 

1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000166 „Врачански Балкан" за опазване природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с 

Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

2. ЗЗ BG0000182 „Орсоя" за опазване природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на 

МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 811/2010 г. на МС (обн. ДВ, бр. 96/2010 

г.); 

3. ЗЗ BG0000199 „Цибър" за опазване природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на 

МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 
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4. ЗЗ BG0000336 „Златия" за опазване природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на 

МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

5. ЗЗ BG0000503 „Река Лом" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

6. ЗЗ BG0000509 „Цибрица" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

7. ЗЗ BG0000517 „Портитовци-Владимирово" за опазване природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с 

Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

8. ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато" за опазване природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с 

Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

9. ЗЗ BG0000526 „Долно Линево" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 598/2016 г. на МС (обн. ДВ, бр. 

59/2016г.); 

10. ЗЗ BG0000527 „Козлодуй" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

11. ЗЗ BG0000593 „Билерниците" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

12. ЗЗ BG0001037 „Пъстрина" за опазване природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 

г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.); 

13. ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" за опазване 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 
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зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.), изм. с Решение № 

811/2010 г. на МС (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.); 

14. ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 20/2012 г.), изменена със Заповед 

№ РД-68/28.01.2013 г. наМОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.); 

15. ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-565/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 84/2008 г.); 

16. ЗЗ BG0002007 „Остров Ибиша" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-514/22.08.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 78/2008 г.); 

17. ЗЗ BG0002008 „Остров до Горни Цибър" за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-552/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.); 

18. ЗЗ BG0002009 „Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 

№ РД-548/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изменена със Заповед № РД-

69/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.); 

19. ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-801/04.11.2008 г. наМОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.); 

20. ЗЗ BG0002090 „Берковица" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-842/17.11.2008 г. наМОСВ (обн. ДВ, бр. 1/2009 г.); 

21. ЗЗ BG0002104 „Цибърско блато" за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-558/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 84/2008 г.). 

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на 

ОПРГТ) попадат следните защитени територии: 

1. Природен парк (ПП) „Врачански Балкан", разположен в землищата на гр. 

Враца, с. Бели извор, с. Лютаджик, с. Челопек и с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с. 

Зверино, с. Елисейна, с. Лютиброд и с. Очиндол, общ. Мездра, обл. Враца, с. Краводер и с. 

Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с. Оплетня, с. Дружево и с. Миланово, общ. Своге, 

обл. София и с. Горна Бяла речка, Долна Бяла речка, с. Долно Оризово, с. Горно Оризово и 

с. Стояново, общ. Вършец, обл. Монтана, обявен като народен парк със Заповед № 

1449/21.12.1989 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) 

при МС (обн. ДВ, бр. 3/1990 г.), прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-
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934/22.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн. ДВ, бр. 73/2003 

г.) и с приет План за управление с Решение № 750/14.10.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 

82/2011 г.); 

2. Резерват (Р) „Горната кория", разположен в землището на гр. Берковица, 

общ. Берковица, обл. Монтана, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на министъра на 

горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), Заповед № 

15/08.01.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 17/1981 г.), актуализиран 

по площ със Заповед № РД-562/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.) и с приет 

План за управление със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 64/2015 

г.); 

3. Поддържан резерват (ПР) „Ибиша", разположен в землището на с. Долни 

Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, обявен за Р със Заповед № 794/10.081984 г. на 

председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 71/1984 г.), прекатегоризиран в ПР със 

Заповед № РД-394/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 99/1999 г.), актуализиран по площ 

със Заповед № РД-602/15.06.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 77/2010 г.) и с утвърден План 

за управление със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 64/2015 г.); 

4. Природна забележителност (ПЗ) „Водопад Водния скок", разположена в 

землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена със Заповед № 

233/04.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 35/1980 г.) и 

актуализирана по площ със Заповед № РД-474/06.08.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 

99/2008 г.); 

5. ПЗ „Пещера Мишин камък", разположена в землището на с. Превала, общ. 

Чипровци, обл. Монтана, обявена със Заповед № 2634/21.09.1962 г. на председателя на 

Главно управление по горите (ГУГ) при МС (обн. ДВ, бр. 91/1966 г.) и актуализирана по 

площ със Заповед № РД-556/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.); 

6. ПЗ „Мраморната пещера", разположена в землището на гр. Берковица, общ. 

Берковица, обл. Монтана, обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г. на министъра на горите 

и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 41/1971 г.) и актуализирана по площ със 

Заповед № РД-547/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.); 
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7. ПЗ „Хайдушките водопади", разположена в гр. Берковица, общ. Берковица, 

обл. Монтана, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС 

(обн. ДВ, бр. 12/1966 г.), Заповед № 995/21.04.1971 г. на министъра на горите и горската 

промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 41/1971 г.) и актуализирана по площ със Заповед № 

РД-545/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.); 

8. ПЗ „Дуршин водопад", разположена в землището на с. Копиловци, общ. 

Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена със Заповед № 282/04.05.1979 г. на председателя 

на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1979 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-

409/07.07.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 73/2008 г.); 

9. Защитена местност (ЗМ) „Остров Цибър", разположена в землищата на с. 

Горни Цибър и с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, обявена със Заповед № 

РД-292/10.04.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 49/2007 г.); 

10. ЗМ „Рибарници Орсоя", разположена в землището на гр. Лом, общ. Лом, 

обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-898/22.11.2001 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 

110/2001 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-110/06.02.2012 г. на МОСВ (обн. 

ДВ, бр. 20/2012 г.); 

11. ЗМ „Китката", разположена в землището на с. Вирове, общ. Лом, обл. 

Монтана, обявена като ПЗ със Заповед № 206/23.03.1981 г. на председателя на КОПС при 

МС (обн. ДВ, бр. 34/1981 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-1078/21.08.2003 

г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-

823/04.12.2009 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 8/2010 г.); 

12. ЗМ „Ускето", разположена в землището на с. Дълги дел, общ. Георги 

Дамяново, обл. Монтана, обявена като Р със Постановление № 3674/15.04.1949 г. на МС 

(Изв., бр. 87/1951 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-802/23.10.1992 г. на 

министъра на околната среда (МОС) (обн. ДВ, бр. 90/1992 г.) и актуализирана по площ със 

Заповед № РД-318/30.05.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 55/2006 г.); 

13. ЗМ „Уручник", разположена в землището на с. Бързия, общ. Берковица, обл. 

Монтана, обявена като Р със Заповед № 358/09.02.1973 г. на министъра на горите и 

опазването на природната среда (МГОПС) (обн. ДВ, бр. 21/1973 г.), прекатегоризирана в 
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ЗМ със Заповед № РД-802/23.10.1992 г. на МОС (обн. ДВ, бр. 90/1992 г.) и актуализирана 

по площ със Заповед № РД-561/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.); 

14. ЗМ „Шумака", разположена в землището на с. Сливовик, общ. Медковец, 

обл. Монтана, обявенасъсЗаповед№РД-899/22.11.2001 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 110/2001 

г.); 

15. ЗМ „Самарите", разположена в землището на гр. Берковица, общ. 

Берковица, обл. Монтана, обявена като буферна зона (БЗ) на Р „Горната кория" със 

Заповед № 887/02.10.1986 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 83/1986 г.), 

прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-417/18.06.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 

61/2007 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-496/19.05.2010 г. на МОСВ (обн. 

ДВ, бр. 50/2010 г.); 

16. ЗМ „Глухарчевидна жълтица", разположена в землището на гр. Вършец, 

общ. Вършец, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-643/14.08.2012 г. на МОСВ (обн. 

ДВ, бр. 75/2012 г.); 

17. ЗМ „Коритата", разположена в землището на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. 

Монтана, обявена със Заповед № РД-834/14.11.2011 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 101/2011 г.); 

18. ЗМ „Равненско градище", разположена в землището на с. Равна, общ. 

Чипровци, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-565/02.06.2005 г. на МОСВ (обн. ДВ, 

бр. 62/2005г.); 

19. ЗМ „Сто овци", разположена в землищата на с. Превала, общ. Чипровци и с. 

Смоляновци, общ. Монтана, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-926/24.10.2005 г. на 

МОСВ (обн., ДВ, бр. 94/2005 г.); 

20. ЗМ „Шабовица", разположена в землището на гр. Берковица, общ. 

Берковица, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-642/14.08.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, 

бр. 75/2012г.); 

21. ЗМ „Копрен-Равно Буче-Калиманица-Деяница", разположена в землищата 

на гр. Чипровци, общ. Чипровци и с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, 

обявена със Заповед № 3751/30.11.1973 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 101/1973 г.) и 

актуализирана по площ със Заповед № РД-77/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 

г.). 
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Съгласно изразеното становище в писмо на МОСВ с изх.№ ЕО-9/23.07.2019 г., 

ОПРГТ на област Монтана е допустим при съобразяване на произтичащите от него 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с: 

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за 

обявяването им и утвърдените им планове за управление. 

- режимите на защитени зони BG0002002 „Западен Балкан", BG0002006 

„Рибарници Орсоя", BG0002007 „Остров Ибиша", BG0002008 „Остров до Горни Цибър", 

BG0002009 „Златията", BG0002053 „Врачански Балкан", BG0002090 „Берковица" и 

BG0002104 „Цибърско блато" за опазване на дивите птици, определени със заповедите по 

чл. 12, ал. 6 от ЗБР. 

Съгласно същото писмо на МОСВ, ОПРГТ на област Монтана, няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от 

мрежата Натура 2000. 

В Доклада за ЕО ще бъда направена подробна характеристика и анализ на 

защитените зони и територии в териториалния обхват на плана. 

2.1.9. Състояние на ландшафта 

Горският ландшафт с неговите уникални насаждения се характеризират с 

изключително богатство на растителни и животински видове и стопанисването им като 

такива е най-добрия начин за запазване на генетичните ресурси. Богати са горските 

масиви и горските паркове в крайградските територии по крайбрежието и във 

вътрешността на областта и представляват незаменим ресурс за развитието на рекреацията 

и отдиха на местните жители. 

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на ландшафта в 

обхвата на ОПРГТ на област Монтана. 

2.1.10. Състояние на материалните активи 

Развитието на горските територии е свързано със съответната материална база и 

активи, съответно необходимостта от инвестиции в материални активи. 
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В Доклада за ЕО ще бъде направена оценка на състоянието на материалните 

активи в горските територии.  

2.1.11. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство  

Като специални горски територии, върху които са определени и въведени особени 

статути и режими, ОПРГТ разглежда и обектите на културното наследство.  

Културни обекти в териториалния обхват на плана са: 

 Лапидариум – гр. Монтана, на площ от 700 кв.м в парка на Попската 

градина; 

 Антична крепост „Калето“ или „Градището“, в югозападния край на 

Монтана; 

 Манастири в областта – Клисурски, Лопушански, Чипровски. 

Съгласно Националния регистър на недвижимите културни ценности, обекти със 

статут на недвижими културни ценности и паметници на културата на територията на 

област Монтана, са:  

 Място на сражение, м. „Чукара“ – с. Бойчиновци, исторически; 

 Място на сражение, м. „Петрохан“ – с. Бързия, исторически; 

 Лобно място на септемврийци, м. „Черновръшки шумак“ – с. Горна 

Гноеница, исторически; 

 Антична крепост Камистра, м. „Келер баир“ – с. Горни Цибър, 

археологически; 

 Праисторическо пещерно селище – с. Дълги дел, археологически; 

 Лобно място на Замфир Попов и Тодор Благов, м. „Чъртаво“ – с. Замфирово, 

исторически; 

 Лопушански манастир – с. Лопушна, архитектурно-художествен; 

 Антична и средновековна крепост, м. „Калето“ – гр. Монтана, 

археологически; 

 Антична крепост Помодиана, м. „Мал тепе“ – с. Станево, археологически; 
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 Чипровски манастир – гр. Чипровци, архитектурно-строителен, исторически 

и художествен. 

2.1.12. Състояние по отношение на вредните физични фактори 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда “шум в 

околната среда” – е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в 

това число шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, 

водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от 

локални източници на шум. Министърът на околната среда и водите, директорите на 

РИОСВ и упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и 

последващ контрол върху шума, излъчван от инсталациите и съоръженията от 

промишлеността. 

За територията на област Монтана не са установени превишения на шумовите 

норми от промишлени източници за 2018 г. (Регионален доклад за състоянието на 

околната среда, РИОСВ – Монтана). 

Дейностите в горските територии не са източник на наднормен шум.  

2.1.13. Състояние и управление на отпадъците 

За регион Монтана функционира регионална система за управление на отпадъците. 

На територията на областта 100% от населението е обхванато в системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване. По отношение на горските територии, за битовите 

отпадъци е важно недопускането на замърсяване с такива отпадъци и наличието на 

подходящи и с достатъчен капацитет съдове за събиране на отпадъци.  

2.1.14. Опасни химични вещества и риск от големи аварии 

На територията на област Монтана (Публичен регистър на предприятията с нисък 

и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС) 

има 4 предприятия с рисков потенциал – Монбат АД, Складова база Ливадски дол, 

Складова база за минерални торове – с висок рисков потенциал, и Фабрика за 

слънчогледово масло – Екстракционен цех на „Фаустина Еруп“ ЕООД – с нисък рисков 

потенциал.  

Предприятията са в урбанизирани територии, не са в близост до горски територии.  
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2.1.15. Здравно състояние на населението 

Здравословното състояние и здравният статус на населението е интегрален 

показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на 

населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Едновременното въздействие 

на значителен брой фактори като: пол, възраст, образование, трудова заетост и условия на 

труд, местоживеене, здравна култура, здравни традиции и нагласи, състояние на здравната 

система и степен на развитие на условия за равен достъп до здравни услуги за всички, 

определят характера на общия здравен статус на населението. 

Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от 

заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на 

населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, 

нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот 

в стрес и др. 

Общата заболеваемост /болестността/, измерена чрез регистрираните случаи на 

заболяванията по обръщаемостта на населението за здравна помощ към звената за 

извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по 

повод на които населението активно търси здравна помощ. 

Регистрирани заболявания /болестност/ – през 2018 година регистрираните 

заболявания за област Монтана са 328 805, които представляват 25 113.8 на 10 000 от 

населението. 

Новооткрити заболявания /заболеваемост/ – през 2018 година новооткритите 

заболявания са 89 707, които са 6 851.7 на 10 000 от населението. 

При болестността водещи във възрастовата група от 0-17 години са „Болести на 

дихателната система”, следвани от „Някои инфекциозни и паразитни болести” „Болести 

на храносмилателната система” и други. 

Във възрастовата група над 18 години водещи са „Болести на органите на 

кръвообращението“, следвани от „Болести на дихателната система” и на трето място 

„Болести на пикочо-половата система“. 
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Заболеваемостта във възрастовата група от 0-17 години водещи са „Болестите на 

дихателната система“, следват „Някои инфекциозни и паразитни болести” и „Травми, 

отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”. 

Заболеваемостта във възрастовата група над 18 години водещи са „Травми, 

отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини”, следват 

„Болести на пикочо-половата система“ и „Болести на органите на кръвообращението”. 

При хоспитализираната заболеваемост по причини, най-голям брой са „Болести на 

органите на кръвообращението”, следвани от „Болести на дихателната система” и 

„Болести на храносмилателната система” и др. 

Анализът на общата смъртност показва много висок дял на социално – значимите 

заболявания. С най-голяма честота са умиранията от „Болести на органите на 

кръвообращението” /мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето/ и 

новообразуванията. Смъртността е значително по-висока за селското население. Това се 

обяснява с по интензивния процес на остаряване на населението в селата, социално 

икономическия статус, средната възраст на селското население (по-висока спрямо 

градското), както и достъпа до специализирана медицинска помощ на селското население, 

който все още е неравностоен спрямо градското. 

Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността по причини за умирания 

показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от 

заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на 

рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. 

В Доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на демографското 

и здравното състояние на населението в областта.  

2.2. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОПРГТ на 

област Монтана 

Въз основа на подробните характеристика и анализ на аспектите на околната 

среда в т. 2.1, която ще бъде направена в доклада за ЕО, в т.2.2. ще бъде направен 

анализ на евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда, в 

т.ч. по отношение на човешкото здраве, без прилагането на плана (по този начин ще 
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бъде оценено въздействието на „нулевата алтернатива“, т.е. отказ от реализиране 

на ОПРГТ на област Монтана).  

3. Характеристика на околната среда за територии, които 
вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОПРГТ на 
област Монтана 

Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към 

момента (която ще бъде направена в т.2 на Доклада за ЕО), както и на 

предвижданията на ОПРГТ на област Монтана, ще бъде обърнато внимание на онези 

територии, които ще са най-значително засегнати от реализацията на плана. Ще 

бъдат подробно разгледани чувствителни територии като защитени територии по 

смисъла на ЗЗТ, защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, населени 

места и други обекти, подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони 

около водоизточници, зони с риск от наводнения и др.  

4. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно 
ниво, имащи отношение към ОПРГТ на област Монтана 

В точката ще бъдат описани установените съществуващи екологични 

проблеми в област Монтана, имащи отношение към ОПРГТ. Ще бъде направен анализ 

на връзката между екологичните проблеми и предвижданията на плана, съответно ще 

бъдат изведени изводи дали ОПРГТ може да доведе до подобряване на екологичната 

обстановка, или до влошаване и задълбочаване на съществуващи и/или възникване на 

нови екологични проблеми. 

5. Цели на опазване на околната среда на национално и 
международно равнище, имащи отношение към ОПРГТ на област Монтана и 
начин, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под 
внимание при актуализирането на плана 

В този раздел ще бъде направен анализ на стратегиите, плановете и 

програмите на национално и международно равнище, които поставят цели по 

опазване на околната среда и имат отношение към ОПРГТ на област Монтана, като 

въз основа на анализа, ще бъдат направени изводи за начина и степента, в които в 

плана тези екологични цели и съображения са взети/трябва да бъдат взети предвид. 

При установяване на противоречие между екологичните цели и съображения и 

предвижданията на проекта на плана ще бъдат направени съответните подходящи 
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препоръки, които да бъдат отразени в него с цел постигане на неговото 

съответствие с приложимата екологичната политика на национално и международно 

ниво. 

6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве 

В този раздел на доклада за ЕО ще бъде направена оценка на очакваните 

въздействия върху околната среда и здравето на хората от предложенията за 

развитие на горските територии в съответните части на ОПРГТ.  

При оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве ще се вземе предвид характерът за взаимодействието и синергията 

между различните въздействия, а именно: вторични, кумулативни, едновременни, 

краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици, в т.ч. по отношение на трансгранично въздействие върху 

територията на други държави. 

По отношение на риска от наводнения ще се представи информация за 

предвижданията на плана в райони, за които съществува значителен потенциален 

риск от наводнения или вероятност от такъв риск. Ще се оцени произтичащият от 

това риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда 

и културното наследство.  

Ще се направи анализ и оценка съобразени ли са предвижданията на плана с 

изискванията и режима на експлоатация на съществуващите водоизточници за 

питейно-битови цели и минерални водоизточници, в т.ч. санитарно-охранителните 

зони около тях. 

Ще се направи подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за 

здравето на хората от реализиране на предвижданията на плана. 

7. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 
осъществяването на ОПРГТ на област Монтана върху околната среда и 
човешкото здраве 

На база на резултатите от извършените в предходната точка анализи и оценки 

на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат 
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на осъществяването на предвижданията на ОПРГТ на област Монтана ще бъдат 

предложени адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от плана върху околната среда и 

човешкото здраве. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните 

резултати от прилагането им. Същите да бъдат представени като: 

- мерки за отразяване в окончателния вариант на плана; 

- мерки за изпълнение при прилагане на плана. 

При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати от 

етапите на провеждане на консултации по време на изготвяне на доклада за ЕО.  

 

8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 
 

В точката ще бъде направено описание на мотивите, които са довели до избора 

на приетата алтернатива по отношение на ОПРГТ на област Монтана от гледна точка 

на опазване на околната среда и човешкото здраве.  

 

9. Методи за извършване на екологичната оценка, използвана 
нормативна база и документи и трудности при събиране на необходимата за 
това информация  

Основната цел на екологичната оценка е интегриране на въпросите на околната 

среда при подготовката на ОПРГТ на област Монтана, осигуряването на високо ниво на 

опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие при управление на 

горските територии на областта. 

Екологичната оценка е инструментът, който позволява установяване на възможния 

риск за околната среда от предвижданията, идентифицирани в проекта на ОПРГТ. ЕО 

цели интегриране на целите на екологичната политика и предотвратяване взимането на 

погрешни решения, които впоследствие биха довели до необходимост от промени в плана, 

коригиращи действия и/или риск от увреждане на околната среда или неблагоприятно 

въздействие върху човешкото здраве. 

Основен подход който е следван е изготвяне на документацията по ЕО при 

изпълнение на законовите и подзаконови нормативни изисквания по ЕО, както и 
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наличните указания, ръководства и препоръки за извършването ѝ на национално, 

европейско и международно ниво. 

Ще се ползва следната методологична база: 

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 

г.; 

 Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 

2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми 

върху околната среда; 

 Ръководство за интегриране на изменението на климата и 

биоразнообразието в стратегическата екологична оценка, 2013 г., 

Европейска Комисия; 

 Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за 

стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН. 

В Доклада за ЕО ще се осигури: 

 Извършване на детайлни анализи и оценки, позволяващи предлагането и 

включването на повече превантивни мерки за опазване на околната среда и 

ограничаване на въздействията върху околната среда, за които липсват 

превантивни мерки; 

 Въздействие върху процеса на планиране по отношение на аспектите за 

устойчиво развитие и опазване на околната среда; 

 Установяване на екологичните проблеми и техните величини, имащи 

отношение към ОПРГТ на област Монтана; 

 Установяване на преките и непреки въздействия и възможните начини за 

редуциране на значителните въздействия и увреждането на околната среда; 

 Предлагане на адекватни мерки и индикатори за наблюдение и контрол на 

въздействието върху околната среда по време на прилагането на ОПРГТ на 

област Монтана. 

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при изготвяне на 

Доклада за ЕО са: 
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 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за биологичното разнообразие; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за водите; 

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за почвите; 

 Закон за защита от шума в околната среда; 

 Закон за защитените територии; 

 Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за горите; 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Закон за здравето; 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми; 

 Други подзаконови нормативни актове в областта на отпадъците, въздуха, 

водите, почвите, шума и др. 

Като източници на информация ще бъдат използвани: 

 Официални статистически данни, доклади и бюлетини; 

 Стратегии, планове и програми, имащи отношение към плана; 

 Стратегии, планове и програми на национално и международно ниво, 

поставящи цели по опазване на околната среда, относими към плана; 

 Литературни източници на информация за компонентите и факторите на 

околната среда (климатични фактори, качество на атмосферния въздух, хидрология, 

ландшафт, растителност, животински свят и др.). 
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 Бази данни и непубликувани данни от проучвания, проекти и др. за фауната 

и флората; 

 Проекти на МОСВ, ИАГ и техните структури  относими към плана и 

оценката.  

За изготвяне на настоящото задание е използвана документацията по ОПРГТ на 

област Монтана, предоставена от РДГ-Берковица.  

В Доклада за ЕО ще бъдат описани и техническите недостатъци и липсата на 

ноу-хау при набавянето на информация. 

 

10. Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на 
ОПРГТ на област Монтана 

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОПРГТ, ще бъдат 

препоръчани мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху 

околната среда и човешкото здраве при прилагане на плана. Мерките ще бъдат в 

подробност, относима с подробността на предвижданията на плана, като за всяка 

мярка ще се посочат измерими индикатори за наблюдението и контрола на 

въздействията върху околната среда и човешкото здраве. За всеки индикатор ще се 

посочат: периодичност на измерване, мерна единица, орган, отговорен за наблюдението 

и контрола. 

 

11. Заключение на екологичната оценка 
Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в Доклада 

за ЕО, както и получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от 

експерти ще направи своето заключение относно предполагаемото значително 

въздействие на проекта на ОПРГТ на област Монтана върху околната среда и 

човешкото здраве. 

12. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса 
на изготвяне на проекта на ОПРГТ на област Монтана и извършване на 
екологичната оценка 
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В точката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по 

екологична оценка становища, както и начина им на отразяване в Доклада за екологична 

оценка и/или в проекта на ОПРГТ и мотивите за това. 

 

13. Нетехническо резюме на екологичната оценка  
 

Като отделно приложение към Доклада за ЕО ще бъде изготвено нетехническо 

резюме, изготвено при съобразяване на изискванията на чл.17, ал.3 от Наредбата за ЕО. 

Резюмето ще съдържа съкратена информация по точките на Доклада за ЕО, без 

технически термини и приложимите нагледни материали (карти, снимки, схеми). 

 

14. Приложения към доклада за екологична оценка  
Освен нормативно изискващото се нетехническо резюме, което е отделно 

приложение, под формата на приложения към Доклада за екологична оценка ще бъдат 

предоставени копия на становищата, получени в резултат на консултациите по заданието 

за обхват и съдържание на доклада за ЕО и при необходимост – други относими 

приложения. 

 


