ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
В изпълнение на изискването на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), информираме
заинтересованите страни за следното:
1. По чл.29, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО:
Окончателният проект на Общия устройствен план на община Каолиново (ОУПО)
съответства на основните резултати и препоръки от документацията по екологичната оценка
(ЕО), резултатите от консултациите, условията, мерките и ограниченията във Ваше
Становище по ЕО № ШУ-6-7/2017 г., с което е съгласуван планът. Проектът на ОУПО
Каолиново е разработван успоредно с процеса на извършване на екологичната му оценка,
посредством което е постигнато интегриране на съображенията по опазване на околната
среда и човешкото здраве в проекта на плана, видно от доклада за ЕО и приложената към
него справка за резултатите от проведените консултации процеса на изготвяне на ОУПО
Каолиново и извършване на екологичната оценка.
2. По чл.29, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО:
Окончателният проект на ОУПО Каолиново като цяло не предлага концептуални
алтернативи. Не са разработвани и разглеждани други алтернативи за ОУПО за
местоположение от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве.
3. По чл.29, ал.1, т.3 от Наредбата за ЕО:
3.1. Изпълнение на мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на
ОУПО Каолиново върху околната среда – при прилагането на ОУПО ще бъдат взети предвид
и спазвани всички мерки и условия от Становище по ЕО № ШУ-6-7/2017 г.
3.2. Изпълнение на мерки и условия в окончателния проект на ОУПО Каолиново - в
окончателния проект на ОПУО са съобразени мерките и условията по Становище по ЕО №
ШУ-6-7/2017 г.
3.3. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на ОУПО
Каолиново по т.II от Становище по ЕО № ШУ-6-7/2017 г. – всяка година от община
Каолиново ще бъде изготвян годишен доклад за наблюдението и контрола при прилагането
на ОУПО, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на
ОУПО, който ще се представя в РИОСВ Шумен, не по-късно от 1 юли на всяка следваща
година. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда ще се
включва в ежегодните доклади по изпълнението на ОУПО по реда на чл. 127, ал.9 от ЗУТ.
Докладът ще съдържа информация за начина на изпълнение на мерките от т.I на Становище
по ЕО № ШУ-6-7/2017 г. и анализи на данните по мерките и индикаторите, определени в т.II
на същото становище. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда
ще бъдат предлагани и предприемани своевременни мерки за възможното им отстраняване.
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