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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 от 
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Решение СО-29-ЕО/2016г. на РИОСВ-София 
(изх.№ 08-00-10469/05.08.2016г.) съгласно което за ПУП-ПРЗ и ПП на част от територията на 
община Самоков следва да се извърши екологична оценка.  
 

Подробният устройствен план на основание ЗУТ чл.124а: ПРЗ при прилагане на чл. 16 
ал.1; ПУР при прилагане на чл. 16 ал.7 и ПП за част от землището на с. Горни Окол, 
община Самоков, предмет на настоящата екологична оценка, наричан по-нататък за 
краткост ПУП-ПРЗ и ПП или Плана, е изготвен на основание на чл. 124а на ЗУТ и Решение 
№ 51 на Общински съвет Самоков по протокол 3/17.12.2015 г. сключен договор за 
проектиране от 09.03.2016г. между Кмета на общината и „Маркан проект“ ООД, София. 
Обхваща територията, разположена непосредствено източно от селищните граници на селото, 
както и терени за довеждаща транспортна и техническата инфраструктура, разположени 
западно от нея с обща площ 257,4 ха.  
Планът е разработен въз основа на Задание за изработване на подробен устройствен план на 
част от землището на с. Горни Окол, наричано по-нататък за краткост Заданието, и се състои 
от три части: 

-План за регулация и застрояване с прилагане на чл.16, ал.1 на ЗУТ за жилищно- 
курортната и голф територии; 
-План за улична регулация с прилагане на чл.16, ал.7 на ЗУТ за улицата-връзка с 
уличната мрежа на село Горни Окол; 
-Парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 на ЗУТ за нова пътна връзка, подстанция, 
електропреносни кабели средно напрежение, сондажни кладенци и довеждащ водо-
провод. 

Изработването на плана се финансира от бюджета на община Самоков. Разработва се на 
основание Решение № 51 на Общински съвет на община Самоков по Протокол №3/17.12.2015. 
Плана се разработва двуфазно – предварителен (срок – 6 месеца) и окончателен  (срок – 4 
месеца).  
 
Съгласно разпоредбите на чл. 129, ал. 1 на ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява с 
решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след 
приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет.  
 
Преди одобряването му, Планът подлежи на съгласуване по реда на чл. 127, ал. 2 на ЗУТ. 
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Авторският колектив на „Маркан проект“ ООД, разработващ Плана е в състав: 
арх. Мира Симова Водещ проектант 
арх. Елена Учорджиева Градоустройство и архитектура 
арх. Диляна Иванова Градоустройство и архитектура 
арх. Евгения Начева Градоустройство и архитектура 
арх. Елена Караколева Градоустройство и архитектура 
инж. Десислава Велева Геодезия и регулация 
инж. Любка Вичева Комуникации и транспорт 
инж. Добромир Добрев Водоснабдяване и канализация 
инж. Адриана Събева Електроснабдяване 
инж. Мирослав Кръстанов Геология 
ланш. арх. Нели Димитрова Паркоустройство 
Петър Лещаков Археология 
Пламен Станев Екология 
арх. Жоржета Рафаилова Консултант 

 
 
Като правило, Подробния устройствен план принадлежи към нивото на подробното 
устройствено планиране, което е последното ниво на устройствено планиране преди 
инвестиционното проектиране и създава градоустройствената основа за него.  
 
Степента на подробност на предвижданията му се определя от задължителното съдържание на 
проектната документация, което е регламентирано в Наредба № 8 на МРРБ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове.  
 
Плановете по чл. 16 (ал. 1 до 6) от ЗУТ са вид устройствен инструмент за ново урбанизиране 
на неурегулирани територии или на такива, с неприложена първа регулация. С тях се 
урегулират поземлените имоти, като се отреждат УПИ и линейни обекти – улици, алеи и др. 
Осигуряват се регулационно необходимите УПИ за обекти, публична собственост за:  

- общите мрежи и съоръжения на непосредствено обслужващата техническа 
инфраструктура (комуникации и транспорт в т.ч.),  

- обектите на социалната инфраструктура (образователна, здравна и пр.), 
- озеленените площи като част от обща зелена система. 

За осъществяване на тези предвиждания, с влизането в сила на Плана по чл. 16 от ЗУТ, 
собствениците на поземлени имоти прехвърлят в полза на общината идеална част от площта на 
своите ПИ, включени в плана, но не повече от 25% от съответния имот. С Плана се определят: 

� функционално-планировъчната и устройствена структура на територията; 
� режим на устройство, който включва предназначение, мерки и специфични 

изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие; 
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� режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер - държавна и 
общинска собственост; 

� разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и 
връзките им с тези в съседните територии; 

� терени със специфични природни, ландшафтни, културно-исторически и др. 
характеристики и конкретните превантивни мерки, режим и начин на устройство, защита, 
интегриране и ползване;  

� конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и горските 
територии и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и терени, в т.ч. на 
гори, културно-исторически ценности и др.;  

� границите на териториите с ограничителен режим. 

За всеки от поземлените имоти, включени в подробния устройствен план от вида ПРЗ, се 
определят: 

� регулационни граници, точното предназначение, номера на УПИ, номерата на 
регулационните квартали, в които попадат; 

� конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване; 
� максималната плътност на застрояване; 
� максималната интензивност на застрояване; 
� минималната свободна площ; 
� минималната задължително озеленена площ; 
� начинът и характерът на застрояване; 
� линиите на застрояване. 

 
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са: 

� да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО; 
� да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично 

значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние; 
� да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана; 
� да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна 

среда; 
� да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в 

перспектива; 
� да анализира силните  и слаби страни на определени функции и тенденции на развитие; 
� да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.    
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС докладът за екологичната оценка включва 
информация, съответстваща на степента на подробност на плана. 
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Съгласно становището на РИОСВ-София /изх.№08-00-10469/05.08.2016г./, в качеството й на 
нормативно изискваща се част към планове и програми, към обхвата на ЕО се поставят 
следните изисквания: 

- докладът за екологична оценка да бъде съобразен с изискванията за съдържание, 
съгласно чл.86, ал.3 от ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на 
предвижданията на плановете; 

- да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда в т. ч. 
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от предвидените 
дейности в обхвата на плановете; 

- да се разгледа евентуалното развитие на околната среда без прилагането на плановете – 
т. н. нулева алтернатива; 

- да се направи подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за здравето на 
хората, в т. ч. характеристика на засегнатите територии и на очакваните въздействия по 
отношение на човешкото здраве при прилагането на плановете, в т. ч. на евентуалното 
въздействие върху качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели и 
други фактори на жизнената среда и при необходимост да се посочат мерки за 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 
неблагоприятните последствия от осъществяването на плановете върху човешкото 
здраве; 

- при анализа на предлаганите териториални възможности и условия за реализиране на 
инвестиционната инициатива да се направи оценка на транспортната достъпност и 
инфраструктурна обезпеченост /водоснабдяване, канализация, електрифициране, 
отопление/; 

- да се даде информация за зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен 
статут в обхвата на плановете и при наличие на такива да се оцени евентуалното 
въздействие върху тях, съобразно действащите норми и изисквания; 

- при анализа на ландшафта да се направи оценка и прогноза за състоянието на 
ландшафта, промените в неговата структура и функционално предназначение в 
резултат от увеличаване на антропогенното влияние; 

- да се оцени въздействието от предвиденото „натоварване на околната среда“ от активно 
населяване на територията, включително и увеличаване интензивността на 
автомобилния транспорт върху екологичните характеристики на средата; 

- да се оцени евентуалното засягане на културно-историческото наследство при 
реализацията на плана; 

- да се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на плановете върху 
околната среда и за предотвратяване или редуциране на предполагаемите негативни 
здравни въздействия; мерките да бъдат мотивирани, в т. ч. и по отношение на 
очакваните положителни резултати от прилагането им; 
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- да се предложат конкретни мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху 
околната среда при прилагането на плановете в т. ч. индикатори, периодичност на 
изпълнението и орган, отговорен за изпълнението/контрола им; 

- да се ползват указания и методики на ЕК за стратегическа екологична оценка, 
публикувани на интернет страницата на МОСВ.  

 
В  землището на с. Горни Окол не попадат защитени територии по смисъла на ЗЗТ.  
 
В близост до землището на селото се намират следните защитени зони, съгласно чл.6 от ЗБР: 

- ЗЗ BG0001307 „Плана“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/2007 на МС /ДВ, 
бр.21/2007/; 

- ЗЗ BG0000617 „Река Палакария“ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение 
№802/0.12.2007 на МС /ДВ бр.107/2007/; 

- ЗЗ BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
113/2-12 на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр.26/2012г/. 

 
По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, 
становището на РИОСВ-София отчита, че „..както сам по себе си, така и във взаимодействия с 
други планове, програми и инвестиционни предложения, ПУП-ПРЗ-ПП няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените 
зони и във връзка с чл.37, ал. 4 от Наредбата за ОС с настоящото Решение се преценява  да не 
се извършва оценка за степента на въздействие върху посочените по-горе защитени 
зони“.  
 
Изпълнител на Екологичната оценка на ПУП-ПРЗ на част от землището на с. Горни Окол е 
„ПЛАНЕКО“ ООД, фирма, специализирана в разработването на доклади за оценка на 
въздействието върху околната среда, доклади за екологична оценка и оценка за степента на 
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони, стратегии, планове и 
програми за управление на околната среда и др., с адрес на управление: София 1000, бул.„Ал. 
Стамболийски” 27-Б, тел/факс. 02/9867167,  www.planeco-bg.com 
 
Екипът, разработил доклада за екологична оценка е съставен от експерти и консултанти, 
представени в следващата таблица: 
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Таблица 1 Авторски колектив на ЕО на ПУП-ПРЗ-ПП                            
 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ РАЗДЕЛ ОТ ЕО 
д-р г.н. Екатерина Гюлеметова – ръководител 
 

Основни цели и задачи на плана, Връзки с други планове и 
програми, Териториален обхват, КАВ, Ландшафт, 

Биоразнообразие, КИН и Материални активи 
инж. Цветанка Димитрова   Повърхностни  води 

инж. Трендафил Христов Земни недра, Геоложка среда 
инж. Румяна Николова  Подземни води        
хим. Гергана Тонева  Земи и почви 
м.г.н. Пламен Станев  Отпадъци и опасни вещества, вредни физични фактори 
д-р Момчил Сиджимов   Здравно–хигиенни аспекти на средата и рискове за човешкото 

здраве  
проф. д-р Зоя Матеева Консултант „ Климатични фактори“ 

 
Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено 
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на 
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО.   
 
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. 
 
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни 
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни, 
пробонабирания и изследвания на РИОСВ, РЗИ  и др.  
Проектната документация, предоставена за нуждите на ЕО съдържа следните текстови и 
графични материали: 

o Задание за подробен устройствен план на част от землището на с. Горни Окол; 
o Опорен план на землището на с. Горни Окол в м. 1:20000; 
o Опорен план на археологическите културни ценности в землището на с. Горни Окол 

в м. 1:20000; 
o Научен доклад за издирване на археологически обекти в землището на с. Горни 

Окол; 
o Обяснителна записка към предварителния проект на ПУП-ПРЗ, ПУР и ПП на част 

от землището на с. Горни Окол; 
o Таблици с редуцирането на поземлените имоти съгласно чл. 16, ал. 1 на ЗУТ; 
o ПУП-План за застрояване на част от землището на с. Горни Окол в м. 1:1000; 
o ПУП-План за регулация на част от землището на с. Горни Окол в м. 1:1000; 
o Схема Ел подстанция 110/20 KV; 
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o Схема Електроснабдяване; 
o Схема Сондажи за водоснабдяване; 
o Схема Водоснабдяване и Канализация; 
o Схема Озеленяване; 
o Парцеларен план на Нова пътна връзка в м. 1:1000 с координатен регистър на вън-

шните ръбове на трасето; 
o Парцеларен план на Електрическа подстанция и подземен електропровод в м. 1:1000 

с координатен регистър на външните ръбове на площадката и трасето; 
o Парцеларен план на Сондажни кладенци и довеждащ Водопровод в м. 1:1000 с 

координатен регистър на външните ръбове на площадките и трасето; 
o Баланси на територията по начин на трайно ползване, по собственост и по предназ-

начение на всеки от трите парцеларни планове. 
 
 
1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, 
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ 

1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНИ ОКОЛ  

 
1.1.1. Главната цел на ПУП-ПРЗ на част от землището на с. Горни Окол е да създаде 
оптимални устройствени условия и предпоставки за позитивно социално-икономическо и 
пространствено развитие и създаване на качествено нова инфраструктура за отдих, спорт и 
туризъм и среда за живот на населението на с. Горни Окол в близка и по-далечна перспектива.  
 
Планът е предназначен да създаде устройствени предпоставки за изграждане на нова жи-
лищна структура, спортен комплекс за голф и допълваща инфраструктура за отдих, като 
физическо и функционално разширение на с. Горни Окол.  
 
Тази цел ще бъде постигната при отчитане на: 

- характеристиките, проблемите и нуждите на местните човешки и природни ресурси и 
тяхното ефективно интегриране в бъдещата нова структура, 

- привличане на ползватели и създаване предпоставки за нови работни места; 
- демографски ръст и подобряване на икономическите показатели на селото и общината 

като цяло.  
Чрез прилагане на чл. 16 от ЗУТ, новият ПУП-ПРЗ и ПП ще може да осигури оптимална 
устройствена (пространствена и функционална) структура за бъдещо изграждане при 
избягване на необходимостта от отчуждаване и заплащане на обезщетения за осигуряване на 
необходимата земя за присъщата публична инфраструктура. В условията на пазарно 
стопанство и редуциран общински бюджет, този ред за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП дава 
по-добра възможност за опазване, изграждане и повишаване качествата на жизнената среда. 
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1.1.2. Основни задачи на плана 
Задачите на плана, съгласно Заданието за изработването му са следните: 

- определяне на функционално-планировъчната и устройствена структура на територията, 
предмет на плана; 

- установяване на режим на устройство, който включва предназначение, мерки и спе-
цифични изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие; 

- регламентиране на режима на устройство и опазване на територии с публичен характер 
- държавна и общинска собственост; 

- установяване на разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфра-
структура и връзките им с тези в съседните територии; 

- идентифициране на терени със специфични природни, ландшафтни, културно-истори-
чески и др. характеристики, и конкретните превантивни мерки, режим и начин на устройство, 
защита, интегриране и ползване; конкретните устройствени режими на урбанизираните, 
земеделските и горските територии и допълнителните режими за нарушените и защитените 
зони и терени, в т.ч. на гори, културно-исторически ценности и др.; границите на териториите 
с ограничителен режим; 

- определяне за всеки от поземлените имоти, включени в подробния устройствен план: 
o регулационни граници, точното предназначение, номера на УПИ, номерата на 
регулационните квартали, в които попадат; 

o конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване; 
o максималната плътност на застрояване; 
o максималната интензивност на застрояване; 
o минималната свободна площ; 
o минималната задължително озеленена площ; 
o начинът и характерът на застрояване; 
o линиите на застрояване. 

- определяне с парцеларните планове като устройствена основа за строителство за обек-
тите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии на предназначението 
им, устройствения им режим, трасетата, площите и границите на необходимата земя. 
 
1.1.3. Състояние на планираната територия 
Село Горни Окол, чиято територия е предвидено да се разшири с оценявания ПУП,  при-
надлежи административно на община Самоков, разположено е в най-северната част на 
територията й и отстои на 16.1 км от общинския център. Община Самоков е в състава на Со-
фийска област и принадлежи към Югозападния район за планиране.  
Планираната територия граничи на север и юг със земеделски земи и горски територии от 
землището на с. Горни Около, на изток със Столична община и на запад със селищната 
територия на с. Горни Окол. Разстоянието от селото до София е 60 км, като достъпът до него 
от Столицата се осъществява по републикански път ІІ-82 и отклоняващ се от него общински 
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път SFO2579. Съществен белег за планираната територия е близостта й до няколко курортни 
местности -  Боровец –25 км, вход на Национален парк „Рила” – 23 км, минералните извори на 
Сапарева баня – 44 км, Белчин баня – 29 км, балнеолечебен комплекс Долна баня – 42 км и 
язовир Искър – 3 км. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.№1 Обхват на ПУП-ПРЗ и ПП 
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Общата площ на планираната територия възлиза на 257,4 ха.  
Землището на село Горни Окол е разположено на източните склонове на Плана планина – една 
от петте планини, които ограждат Самоковската котловина. Това му местоположение обуславя 
наличието на планинския характер на релефа на планираната територия. Надморската й ви-
сочина е от 1 000 до 1 080 м. 

Естественото отводняване на планираната територия е към язовир „Искър“, както директно, 
така и чрез реките Вуйна (Околска) и Черни Искър, които се вливат в него. Попада изцяло в 
пояс III на санитарно охранителната зона на язовир „Искър“ – повърхностен водоизточник за 
питейно водоснабдяване. 
Землището на селото е разположено на границата на прехода от умерено-континентален към 
планински климат – не много горещо лято и мека продължителна зима. Преобладават 
западните ветрове през 7 месеца от годината. Източните духат през месеците май, септември, 
октомври и ноември. Средногодишната температура на въздуха е 7-8оС. Средно минималните 
температури са от – 16 до – 22о. Максималните температури са през м. юли и са от порядъка на 
+ 32 до + 34о. Средно годишните валежи са около 700 мм с пролетно-летен максимум и зимен 
минимум. Устойчивата снежна покривка е със средна продължителност от 150 дни. 

Почвената покривка е предимно от кафяви горски почви. В кватернерния водоносен 
хоризонт са налични значителни ресурси от пресни подземни води. Няма данни за наличието 
на неблагоприятни физико-геоложки явления. Полезни изкопаеми не са налице.  
Постоянното население на селото, по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. е 
било 197 ч. Към 31.12.2013 г. то е намаляло на 190 човека. С временно пребиваващите през 
лятото, в края на седмицата и през почивните дни, населението нараства на около 900 ч.  
Данни за възникването на селото не са налице, но е установено със сигурност, че районът е 
обитаван още от праисторически времена. Като съвременно селище то се е оформило или в 
периода на възникване на гр. Самоков през ХІІ-ХІV или по-късно – сведения и за него има в 
османския регистър от 1576 г.  
Икономическият живот на селото е свързан основно със селското стопанство и горското сто-
панство, като производствената дейност няма стоков характер. Природо-географските условия 
са стимулирали появата на специфична курортно-туристическа функция, която се 
материализира в наличието на многобройни втори жилища – вили на столичани и чужденци. 
 
Регионът като цяло, в т.ч. землището на село Горни Окол притежава изключително красива и 
съхранена природа, благоприятен климат, разнообразен ландшафт. В съчетание с културно-
историческото богатство на гр. Самоков и околностите му, тези ресурси са предпоставка за 
туристическо развитие с национално и наднационално значение.  
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1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

За територията на община Самоков към настоящия момент няма действащ Общ устройствен 
план, с който ПУП-ПРЗ би следвало да се съобразява. От заложените в заданието планове и 
програми, непосредствено отношение към ПУП-ПРЗ и ПП имат следните планови документи: 
 
1.2.1 Общински план за развитие на община Самоков 
От съществено значение за ПУП са предвижданията на Общинския план за развитие на 
община Самоков /ОПР/ – програмен период 2014-2020 г., който интегрира в себе си изиск-
ванията на всички стратегически документи, отнасящи се до социално-икономическото и про-
странствено развитие на регионално и национално ниво. 
 
Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориен-
тири за ПУП, независимо че предвижданията му не са диференцирани по населени места. 
Планът е изцяло съобразен с тях. Той е разработен в съответствие с визията на ОПР – „Об-
щина Самоков с балансирано и устойчиво териториално развитие, формирана чрез ефективно 
използване на съхраненото природно богатство и културно-историческо наследство, насочено 
към интелигентен и приобщаващ социално-икономически растеж, осигуряващ работни места, 
образование и условия за развитие на младите хора и превръщащ я в желана европейска 
туристическа дестинация.”  
 
Обща стратегическа цел на ОПР е „Постигане на устойчиво икономическо и социално раз-
витие, гарантиращо създаване на работни места, повишаване на жизнения стандарт на населе-
нието, осигуряване на социална и трудова интеграция на младите хора при съхранени еколо-
гични характеристики на околната среда и ефективно оползотворяване на местните ресурси.”  
 
С оглед на така поставената обща стратегическа цел, са формулирани следните 3 стратеги-
чески цели: 

- Стратегическа цел 1: Конкурентна икономика, ефективно взаимодействие и управле-
ние за подобряване на жизнения стандарт на населението чрез постигане на устойчива 
заетост и диверсифициране на бизнес инициативите; 

- Стратегическа цел 2: Подобряване на социалната и институционалната среда, адапти-
ране формите на социално въздействие към нуждите на местното население с акцент 
върху младежите и нуждаещите се групи; 

- Стратегическа цел 3: Съхраняване на природните дадености и балансирано въздейст-
вие върху околната среда при запазване на нейните екологични характеристики и отчи-
тайки влиянието на климатичните изменения. 

 
Основните приоритети, специфични цели, мерки и дейности с отношение към ПУП са: 

- към Приоритет 3 на първата стратегическа цел „Повишаване значението на туризма в 
икономиката на общината”: 
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- Специфична цел 3.1. Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно 
оползотворяване на цялостния природен и културен потенциал на общината: 

Мярка 3.1.5. Създаване на необходимата техническа инфраструктура, формираща 
достъпност за изграждане на голф игрище, тренировъчно поле, голф-клуб и 
допълнителни спортни терени; 
 

- Специфична цел 3.2. Създаване на условия и насърчаване развитието на разнообразни 
форми на туризъм на цялата територия на общината: 

Мярка 3.2.4. Подкрепа при осъществяване на проекти, свързани с предприемаческа 
дейност в областта на туризма, създаване на условия за практикуване на селски и 
еко туризъм, изграждане на къщи за гости, заведения за хранене, създаване на 
условия за практикуване на ловен, риболовен, приключенски и др. форми на 
туризъм. 

     
 - към Приоритет 1 на третата стратегическа цел „Ограничаване на рисковете от негативно 
човешко въздействие и влиянието на климатичните промени върху екологичните характерис-
тики на околната среда”: 

- Специфична цел 3.1.1. „Подобряване баланса в развитието на базовата инфраструктура, 
съобразно с критериите на ЕС за опазване на околната среда, живота и здравето на хора, 
намаляване на разходите на енергийни ресурси”: 

Мярка 1.1.3. Интегриран подход при изпълнението на дейностите, свързани с 
изграждането, реконструкцията, рехабилитацията и ремонта на водопроводните и 
канализационните системи и ПСОВ на територията на общината; 
Мярка 1.1.5. Рехабилитация, реконструкция и ремонт на съществуващата пътна 
мрежа и изграждане на нови участъци с оглед бъдещото развитие на общината и 
формиране на нови курортно-туристически локализации; 

 
1.2.2  Програма за развитие на туризма в община Самоков, 2015-2020 
Програмата за развитие на туризма в община Самоков има за цел да осигури трайна 
конкурентоспособност на Самоков като привлекателна дестинация за активен устойчив 
туризъм през всички сезони на годината.  
 
Програмата трябва да допринесе за интегрирано туристическо развитие на района, привличане 
на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на базовата инфраструктура, 
повишаване качеството на туристическото предлагане и за утвърждаване на Самоков като 
предпочитана дестинация за отдих и туризъм.  
 
Заложените цели на програмата ще се постигнат чрез използване на наличните ресурси за 
устойчиво развитие ва всички видове туризъм, за които има потенциал в общинската 
територия, като се акцентира върху културно-историческия, зимен, летен, екологичен, здравен, 
балнео, спортен, приключенски и селски, допълнено и разнообразено с възможности за 
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религиозен, фестивален и събитиен туризъм, тренировъчни школи, уикенд почивки, зелени 
училища, детски лагери, бизнес и конгресен туризъм.   
 
Програмата предвижда редица дейности, свързани с развитието на туризма в общината, като с 
най-голямо приближение към целите на ПУП-ПРЗ и ПП за част от землището на с. Горни 
Окол, е следната: 

- изграждане, подобряване и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма на 
територията на общината, вкл. достъп до туристически обекти.  

Съществен извод на програмата е, че всички населени места в общината, вкл. с. Горни Окол 
имат потенциал да привличат туристи и да допринесат за обогатяването на местния 
туристически продукт. 
 
С програмата се обособяват няколко туристически зони, като за всяка е определена основна и 
допълнителна туристическа специализация. Теренът, предмет на ПУП принадлежи към 
туристическа зона „Язовир Искър“, която обхваща землищата на селата Горни Окол, Долни 
Окол и Ново село. Определената основна специализация на зоната е спортен туризъм с 
разширена специализация водни спортове, риболов еко- и селски туризъм. Предвижданията на 
ПУП са напълно съзвучни с определените за тази зона основна  и разширена туристическа 
специализация.   
 
1.2.3 Връзки с Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020г. 
Визията за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 е „Постигане на устойчиво 
интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на Софийска област“, като 
акцентът на визията е насочен към преодоляване на различията и намаляване на полярните 
тенденции в икономически и социален план. 
 
Стратегическата рамка за развитие на областта включва три стратегически цели, всяка от 
които е насочена към един от аспектите, обхванати от концепцията за устойчиво развитие – 
икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда и действия по 
изменението на климата. 
 
Всяка от стратегическите цели включва три приоритета, формулиращи основните насоки за 
интервенции, чрез мерките в общинските планове за развитие, съобразени със спецификите на 
наличните инструменти за финансиране. За всеки от приоритетите на стратегията са 
формулирани  специфични цели, които поясняват и прецизират тези насоки. 
 
От всички стратегически цели на областната стратегия, отношение към ПУП-ПРЗ има 
Специфична цел 3-Развитие на туризма. Важен акцент за постигане на тази цел се поставя на 
действия  и мерки за съхраняване, опазване, социализиране, експониране и рекламиране на 
материалното и нематериално културно наследство, като част от туристическите пакети и 
услуги. Мерките за непрекъснато развитие рекламиране на туристическите услуги два да са 
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разнообразни и да отразяват интересите на различни групи туристи. Тези мерки се разписват и 
планират в общинските планове за развитие на общините. 
 
1.2.4 Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, 
2012г. 
Дългосрочната стратегическа цел в областта на водния сектор е устойчиво ползване на 
водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на населението  
и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. Връзките между ПУП и 
националната стратегия са следните: 
 
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на 
климата, водещи до засушаване чрез: 

1.1 Осигуряване на непрекъснато водоползване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

1.2 Намаляване на общото количество използвана вода чрез инвестиции във 
водостопанската инфраструктура и мерки за подобряване ефективността при използване на 
водните ресурси. 

 
Цел 2: Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води  

2.1 Премахване заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 
естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 
 
Цел 4: Намаляване на риска от щети при наводнения      
              4.1 Идентифициране на рисковите зони 
              4.2 Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 
 
1.2.5 Връзка с План за управление на речните басейни в Дунавски район, 2010-2015г. 
Планът за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район е изготвен съгласно 
изискването на чл.155, ал.1, т.2 от ЗВ и чл.13 на Рамковата директива за водите. ПУРБ е 
основен инструмент за интегрирано управление на водите, съгласно изискванията на 
Директива 2000/60/ЕС-РДВ, транспонирана в Закона за водите. 
 
Основната цел на Плана е „Устойчиво ползване на водните ресурси, предотвратяване 
влошаване  на състоянието им и постигане на добро състояние на всички води до 2015г.“  
 
Основен принцип, залегнал в ПУРБ е опазване на повърхностните и подземни води от 
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на 
ландшафта и предотвратяване на стопански щети. 
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В раздел „повърхностни води“ са коментирани качествените  и количествени характеристики 
на водите, както и мерките за опазването им, съгласно ПУРБ. 
 
Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите /2000/60/ЕС/ и чл. 159, ал.1 от ЗВ, 
ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки 6 години.  Действащият план касае периода 
2010-2015г., като до края на 2016г. предстои да бъде извършена актуализацията му, която 
включва: 

- Характеризиране на района на басейново управление; 
- Изготвяне на риск-оценка на водните тела за постигане на поставените цели за 
опазване на околната среда; 

- Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на водите; 
- Планиране на програми за мониторинг за водите; 
- Проект на ПУРБ за периода 2016-2021; 
- Програма от мерки и Актуализиран ПУРБ 2016-2021. 

При разработването на ПУП е важно да се има предвид, че съгласно Заповед № РД-
146/25.02.2015 г. на МОСВ територията на община Самоков, в това число и землището на 
с.Горни Окол не е определена като уявима зона за опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници.  
 
1.2.6 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 
ПУРН се изготвя от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закон за водите 
/ЗВ/-Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“. 
 
Основните етапи при разработването му са: 

- Предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на Райони със значителен 
потенциален риск от наводнения; 

- Изготвяне на карти на заплаха и на риск от наводнения; 
- Изготвяне на програма от мерки за управление на риска от наводнения. 

 
В публикувания Проект на ПУРН са определени райони със значителен потенциален риск от 
наводнения по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за управление на водите. В община Самоков не 
са определени райони с потенциален риск.  
 
 
2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 
ЗНАЧЕНИЕ 
Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са 
анализирани в точка 6 от настоящият доклад за екологична оценка, където предмет на анализ 
за съответствията между националните стратегически  цели на Национална програма за 
развитите на България 2020 и Национална стратегия за околна среда 2009-2018г. и 
предвижданията на ПУП.   
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3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно 
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми и съгласно указанията на РИОСВ-София, изх.№ 08-00-
10469/05.08.2016г.  
 
Организираните от Възложителя, авторския колектив на ПУП и експертите по ЕО 
консултации, са обработени и представени в приложенията към настоящият доклад.   
         
 
4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 
В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои от 
тях,  предмет на оценка са и територии, контактни на проучваната територия.  
 

4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

4.1.1. Териториален обхват и местоположение 
Територията,  предмет на планиране, притежава следните основни характеристики: 

� местоположение – Софийска област, община Самоков, част от землището на с. Горни 
Окол, югоизточни склонове на Плана планина, в границите на санитарно-охранителен пояс III 
на яз. Искър; на 1.45 км югоизточно от регулацията на с. Долни Окол, западно от вилна зона 
„Щъркелово гнездо“, граничи с регулацията на с. Горни Окол на запад;  

� релеф – средно-планински релеф, представен от полегати склонове, заоблени била и 
долини;  ср. надморска височина на с. Горни Окол – 995 м.н.в. на планираната територия 
1000-1100м; 

� неблагоприятни физико-геоложки явления – няма; 
� площ – 258 ha; 
� начин на трайно ползване – ниви, ливади /вкл. изоставени/, пасища, друг вид 

земеделска земя; 
� население – 189 д. в с. Горни Окол по данни от ГРАО от март 2015г.; 
� климат – умерено-континентален, прохладно лято и студена и продължителна зима; 

значителен период на снегозадържане, разнообразен ветрови пренос; сравнително нисък 
относителен дял на тихо време (38%);    

� повърхностни води – основната отводнителна артерия в територията, предмет на 
планиране е р. Вуйна река (наричана още Околска река), ляв приток на р. Искър, която води 
началото си от Плана планина; реката е със снежно-дъждовно подхранване и непостоянен 
отток; 

� подземни води – проучваният район е слабо водообилен; водоносните хоризонти са с 
незначителни ресурси от пресни подземни води;  
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� язовири – в близост, но извън проектната територия, се намира яз. Искър;    
� минерални води – няма;  
� почви – разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и други почво-

образуващи условия; преобладаващи са кафяви горски почви, канелени горски почви и 
алувиално-ливадни почви;  

� растителност – с ограничен дендрологичен състав, спорадично разположена дървесна 
растителност, представена от бук, дъб, бял бор, смърч и черен бор, повсеместно срещащи се 
храстови групи, представени от лесно разпространяващи се видове - къпина, глог, смрика, 
щипка; относителния дял на съществуващите дървесни видове е незначителен спрямо 
откритите пространства, заети от тревна или храстова растителност;  

� икономика – няма развити производствени отрасли;  
� структура на територията по предназначение – земеделска, горска, територия за 

транспорт и територия, заета от инженерна инфраструктура; 
� земеделски територии – заемат 98.3% от планираната територия; 
� собственост на земеделските имоти – частна и стопанисвана от общината по чл.19 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 
� селско стопанство – представено е от растениевъдство – добив на зърнени култури, 

зеленчуци, плодове, овощарство; животновъдство – под оптималния си капацитет и 
възможности;  

• полезни изкопаеми – няма;      
• горска територия – заема около 3% от територията, предмет на планиране; 

изпълняват средообразуващи функции;   

• собственост на горските територии – държавна и частна; 
• отдих и туризъм – значителен потенциал; оскъдна до липсваща туристическа 

инфраструктура;  
• транспортно-комуникационна мрежа – представена от републикански и общински 

пътища; 
• акустична и радиационна обстановка – в нормите; 
• водоснабдяване – населеното място е водоснабдено; мрежата е амортизирана с 

налични сериозни загуби на вода;   
• канализация – няма изградена;  
• защитени територии – в границите и в близост до обхвата на територията, предмет на 

планиране няма територии или обекти, поставени под защита по смисъла на Закона за 
защитените територии; 
• защитени зони – в границите и в близост до обхвата на устройствения план няма 

територии или обекти, поставени под защита по смисъла на Закона за защитените зони; ПУП 
е разположен на 3.2 км южно и на 4.15 км югоизточно от ЗЗ „Плана„ и на 3.71 км 
североизточно от „Река Палакария“.  
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4.2 КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ И КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.2.1 Климатични фактори 

Територията, предмет на планиране попада в западната планинско-котловинна част на 
умерено-континенталната климатична област на страната. Най-характерните белези на 
климата тук са топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на 
въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и ежегодна, сравнително 
устойчива снежна покривка.  
Проучваната територия е разположена в югоизточната част на Плана планина, на около 1000-

1100 м.н.в. Това местоположение модифицира до известна степен умерено-континенталния 
климат, като му придава специфичните черти на планинския климат.  
 

4.2.1.1 Температурен режим  

Температурния режим е в тясна зависимост от надморската височина - основен азонален 

фактор при формиране на местния климат. На височина около 1050м, средната годишна 
температура на въздуха е около 7.0 0С. Най-студеният месец е януари, със средната месечна 
температура е -3,8 0С. През най-топлия месец – юли, температурата достига  +16,90С (фиг.2.).  

Годишната температурна амплитуда надвишава 200С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.2. Годишен ход на температурата на въздуха (Т) 

При екстремните температури, средномесечните минимуми са подчертано отрицателни през 
зимата (-170С) и положителни през лятото (70С). Летните средномесечни максимуми са 
положителни – от 1.1 0С през януари до 23.5 0С през август. 
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Денонощните температурни амплитуди през зимата най-често попадат в градацията 
„значителни” - от 8 до 12 0С, а през лятото нарастват и се преместват към градацията  
„раздразнителни” – от 12,1 до 16 0С. 

Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури ≤00С се счита за зимен 

период. Неговата продължителност в района на изследване е около 86 денонощия.  
Вегетационният период, със средни денонощни температури ≥00С, продължава 279 

денонощия. В зависимост от фазите на развитие на растенията, вегетационният период се 
подразделя на периоди с устойчиво задържане на температурата на въздуха ≥50С, ≥100С и 

≥150С. (фиг.3). За практиката са важни данните за т.нар. активен вегетационен период, т.е. с 
температури ≥100С, чиято продължителност е 143 дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.3. Продължителност на периодите (L) с устойчиво задържане на температурите на въздуха  над 

определени прагови стойности 

 

4.2.1.2 Слънчево греене и облачност 

Слънчевото греене в планинските райони има по-малка продължителност, в сравнение с тази, 

в извънпланинските места, поради по-значителната облачност в планината, а за някои места – 

и поради орографска закритост. Приблизително, годишния брой на слънчеви часове в 
проучваната територия е около 1900-2000, с максимум  през август – около 250-280ч. Броят на 
ясните дни през годината достига около 77, а на мрачните  - 108,3 средно годишно, с максимум 

през януари – 13,7.  

Дневният ход на продължителността на слънчевото греене е в тясна връзка с дневния ход на 
облачността. През студеното полугодие следобедите са по-слънчеви, благодарение на ниската 
облачност и мъглите, които се формират най-често сутрин. През топлото полугодие 
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следобедите също са по-слънчеви, вследствие на по-ранното развитие на купеста облачност, в 
сравнение с извънпланинските райони.  
 

4.2.1.3 Влажност на въздуха 
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Главните 
източници на водни пари във въздушните маси, нахлуващи над района са Атлантическият 
океан и Средиземно море, както и местната подстилаща повърхнина. В близост до 
територията, предмет на ПУП е и яз. Искър, който вероятно също оказва влияние върху 
влагосъдържанието на въздуха. 
Относителната влажност, индикираща степента на наситеност на въздуха с водни пари, има 
обратен денонощен и годишен ход спрямо този, на температурата на въздуха. Максимумът е 
през декември и януари – 82%, а минимумът – през юли-август, около 65. 

  

4.2.1.4 Мъгли 

За извънпланинската част на страната средният годишен брой на дни с мъгла е между 30 и 50, 

а в планините това зависи много от положението на метеорологичната станция – в долина, 
котловина, на планински склон, на връх, с южна или  друга експозиция и т.н. В района на ПУП 

приблизителният годишен брой на дни с мъгла – около 22, е по-нисък от средното за страната. 
Най-мъгливи са месеците ноември и декември – средно с по 4,1 дена, а най-малко мъгли се 
наблюдават през юли и август – по 0,1-0,2 дена (фиг.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4. Годишен ход на дните с мъгла (F) 
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4.2.1.5 Валежи 

Валежите в района на проучването най-активно се проявяват през май и юни, когато падат 
най-изобилните месечни валежи. Най-малки са валежните количества през февруари – 42 мм и 

през август – 46 мм. (фиг.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.5. Годишен ход на средните месечни валежни суми (Р) 

Годишните валежни суми не са много високи – около 700 мм, но поради по-ниските 
температури и съответно – по-ограниченото изпарение, овлажнението е достатъчно и тези 
места не са така силно засушливи, както планините в югозападната част на страната.  
Съотношението на валежите от дъжд и от сняг е приблизително 3:1. Средният годишен брой 

на дните със снеговалеж е около 37, а на дните с валеж от дъжд – около 98 (фиг.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.6. Годишен ход на дните с валеж (N) от дъжд и сняг 
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4.2.1.6 Снежна покривка 
Снежната покривка има важно климатично и стопанско значение. В района на планираната 
територия тя се формира ежегодно, но не винаги е устойчива (т.е. с непрекъсната 
продължителност над 30 дена). Броят на дните със снежна покривка в района на проучването е 
80 годишно, като в 60-70 от тях височината ú е над 10 см. Първата снежна покривка започва да 
се образува още през втората десетдневка на ноември и продължава да края на м. март. 
Максималната ú височина е през януари и началото на февруари, когато поддържа височина 
между 15 и 20 см (фиг.7 и фиг.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фиг. 7. Брой на дни (N) със снежна покривка по декади 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг.8. Средна декадна височина (Е) на снежната покривка 
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4.2.1.7 Вятър 

Посока на вятъра. Преобладаващата посока на вятъра е с водеща западно- източна 
компонента. На този общ фон, посоката на вятъра в проучваната територия се модифицира 
допълнително под въздействие на специфичния местен релеф.   

През зимата преобладават западните ветрове, следвани по честота от източните. През пролетта 
тази тенденция се запазва, като леко се повишава и делът на южните и югозападните ветрове. 
През лятото, южните ветрове нарастват още повече, за сметка на източните, но последните, 
заедно със западните продължават да имат водеща честота. През есента, най-висок дял имат 
източните ветрове, следвани от западните. Средно годишно най-често посоката на вятъра е от 
запад (23,5%), на второ място – от изток (21,7%), а на трето – от юг (13,2%) (Фиг.9).  

 

 

 

 

 

 

 

     Фиг.9. Честота (%) на вятъра по посока                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10.Скорост (m/s) на вятъра по посока 
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Скорост на вятъра. Средната годишна скорост на вятъра е сравнително ниска – около 1.5 m/s. 

Значителен е и процентът на тихото време – около 37,3%. Най-високи скорости  се 
наблюдават през февруари, март и април – средно месечно 1,7-1,8 m/s. През лятото средната 
месечна скорост намалява до 1,2 m/s, а през есента е 1,3 m/s. Най-високи са скоростите на 
вятъра от запад-северозапад, изток-североизток и югозапад (фиг.10).  

Силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) имат сравнително малка честота в долинните 
понижения и в затворените форми на релефа. В тези форми броят на дни със силен вятър 
годишно не надвишава 1%.  По откритите билни части броят на дни със силен вятър достига 
около 10 за година, най-често през зимно-пролетния сезон,  когато броят им е няколко пъти 
повече, отколкото през лятото и есента. 

Местни ветрове. В планината ветровете често могат да имат локална проява, обусловено от 
релефни форми, влияещи на структурата на ветровия поток. Планинско-долинните местни 
ветрове следват посоката на речните долини или най-общото направление склон-подножие. Те 
имат средна скорост до около 3 m/s и носят прохлада и свежест през летния сезон.  
 

4.2.1.8 Обща структура на климата  

Общата структура на климата в района се характеризира със следните особености: 
� през зимата с най-голям дял е времето с преход на температурата през 00С – средно 24% 

от денонощията на м. януари, следвано от умерено мразовитото време – 21% и времето с 
отрицателен преход на температурата – 20%; 

� за пролетта и есента е характерно главно времето с преход  на температурата през 0 0С, 

което се дължи на честите приземни термични инверсии и съответното понижаване на 
минималните денонощни температури под 0 0С; 

� през топлата част от годината значителен дял има малко облачното, незасушливо време - 
46%. В около 25% от денонощията се проявява класът облачно време, а 12% е делът на 
валежното време. 
От рекреационно-климатична гледна точка е важно доколко са контрастни смените на 
времето от денонощие към денонощие. Този показател градира в четиристепенна скáла според 
измененията на времето – силно изменчиво, изменчиво, стабилно и много стабилно.  
В обхвата на проучваната територия, през зимата времето попада в категорията „изменчиво”, 
тъй като между 35 и 50% от денонощията  се характеризират с контрастни смени на времето. 
През лятото тези места попадат в категорията „стабилно време”, при което контрастните 
смени се наблюдават при под 35% от денонощията. От преходните сезони пролетта е по-близо 
до изменчивото време, а есента – до стабилното. 
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От важно значение за рекреационно-туристическата дейност е и оценката на времето по 
отношение на пригодността му за престой на открито. В това отношение то се поделя на три 
основни типа: време без ограничения (БО), време с частични ограничения (ЧО) и време, 
напълно ограничаващо престоя и рекреационно-туристическата дейност на открито (О).  

През зимата времето без ограничения за безрисков престой на открито се проявява в около 
51% от денонощията. През лятото времето без ограничения се случва в около 74% от 
денонощията.  Ограниченото време за престой на открито през зимата е 27%, а през лятото 
14% (фиг.17).  
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Фиг.11 . Сезонно изменение на относителните дялове (С) на време с различна пригодност за престой на 
открито: без ограничения-Б.О.; частично ограничено-Ч.О.; ограничено-О. 

 

По детайлната оценката на биоклиматичния комфорт на човека следва да бъде обект на 
самостоятелно детайлно изследване. 
 

4.2.2 Качество на атмосферния въздух 

Под „качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или 
антропогенен произход. Качествата на атмосферния въздух се оценява чрез анализ на 
получените от пунктовете за мониторинг данни, сравнени с допустимите норми.    
Като правило, основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са: 

→ производствени дейности – въздействат върху качествата на атмосферния въздух 
чрез отделяне на вредни вещества в околната среда; в икономическия профил на територията, 
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предмет на планиране, няма производствени дейности, още по-малко такива, с негативно 
въздействие върху атмосферния въздух.   
 
          → топлоснабдяването на населеното място е базирано на индивидуални средства – 
печки и/или камини на твърдо гориво, в ограничени случаи – чрез слънчеви панели. Основни 
източници на емисии на фини прахови частици, азотен и серен диоксид са процесите, 
свързани с изгаряне на твърди и течни горива; като правило са възможни превишения на 
нормите в условията на наличие на източници на емисии, ниски температури на въздух, 
безветрие, мъгли, инверсионни състояния; в разглеждания случай обаче, тази вероятност е 
много ниска, още повече, че домакинствата в село Горни Окол са не повече от 40-50; няма 
обекти, източници на вредни емисии във въздуха, а самопречистващата сила на природата е 
висока;   
         → транспортния трафик е силно ограничен. Като се има в предвид, че към март 2015г. 
населението на населеното място по ГРАО е 189 д, базирано на средната за страна 
моторизация, автомобилиня парк ще наброява около 60-70бр. лични превозни средства. 
Останалите видове транспортни средства – зареждащи автомобили, сметовозни коли, коли на 
„Бърза помощ“, средства за междуградски превоз са с ниска честота. 
Посоченото по-горе показва, че от всички известни организирани източници с неблагоприятно 
въздействие върху атмосферния въздух, в границите на планираната територия няма такива, 
влошаващи  трайно и необратимо качествата му.  
 
 

4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  

4.3.1 Обща хидроложка характеристика на района 
4.3.1.1. Реки 
Село Горни Окол е разположено  в източната част на Плана планина, край малката Вуйна река 
(наричана още Околска река), приток на Искър, на височина около 1000 м.  
 
Река Искър е най-старата река на Балкански полуостров и е единствената река, запазила 
първоначалната си посока след станалите по-късно големи промени на земната  повърхност. 
Искър е най-дългата река в България–368км, тече от юг на север и се влива като десен приток 
на р. Дунав. Има 25 притока. Образува се от реките Бели, Черни и Леви Искър. За начало на р. 
Искър се приема Черни Искър. Водосборът на р. Искър е 8646 км2. Гъстотата на речната 
мрежа е 1.1 км/км2. Най-големият приток на р. Искър е р. Малък Искър с дължина е 85.5 км. 
Други значими притоци на р. Искър са р. Лесновска (Стари Искър) (65км) и р. Златна Панега 
(50 км).  
 
За нуждите на басейновото управление, от компетентния орган Басейнова дирекция за 
управление на водите в Дунавския район у нас /БДДР/, е разработен План за управление на 
водите /ПУРБ 2010-2015/, в който за реката като воден обект са определени по-малки части-
водни тела, съгласно изискванията на ЗВ и Директива 2000/60 на ЕС.  
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В действащия ПУРБ и съгласно писмо1 на Басейнова дирекция, разглежданата територия 
попада върху две водни тела, части от река Искър и съгласно Заповед №РД- 557/08.09.2008г. 
на министъра на околната среда и водите за актуализиране и определяне на СОЗ на яз. 
„Искър” и в границите на санитарно-охранителен пояс III на язовир Искър.       
  
4.3.1.2 Водни  тела 
В близост до територията, предмет на устройствено планиране се разполагат следните 
повърхностни водни тела:            
           - водно тяло с код BG1IS700R006,  име- Искър RWB06, описание- р. Искър от яз. 
Искър до яз. Панчарево, р. Планщица, р. Егуля и р. Матица. Екологично състояние-добро. 
Химично състояние-добро. 
            - водно тяло с код  BG1IS789R004, име- Палакария ISRWB04, описание - р. Искър от 
гр. Самоков до вливане в яз. Искър и р. Палакария. Екологично състояние-умерено. Химично 
състояние- добро. 
 
При подготовката на актуализацията на ПУРБ за втория планов период-2016-2021г. и 
публикуван Проект на този план е извършена актуализация на типовете повърхностните водни 
тела и на техните граници. Определянето на повърхностните водни тела за всяка категория е 
извършено съгласно изискванията на ЗВ, Наредба NoН-4 от 14.09.2012г. и Ръководство No2 
Идентифициране на водните обекти (от общата стратегия за прилагане на РДВ). Целта е да се 
определят отделни участъци от повърхностните води, които се явяват самостоятелни и 
значими единици от гледна точка на управление на водите. Водните тела се явяват най-
малката единица за управление в РБУ. Границите на водосборната площ на водните тела се 
определят на хидроложки принцип, по естествените граници на водосборите.  
 
Новите водни тела определени в него са: 
 -водно тяло с код BG1IS700R1206, име Искър ISRWB1206, тип R4, дължина- 
10.161км., площ-44.108км2, описание- р. Искър след водохващане при язовир Искър до яз. 
Кокаляне (бент Пасарел). Това водно тяло е част от старото водно тяло с  код BG1IS700R006. 
Екологично състояние - неизвестно. Необходим е мониторинг за установяване. Направената 
оценка на риска за непостигане на екологичните цели е: по Биологични елементи за 
качество/БЕК/- вероятно в риск,  по ф.х.п.- вероятно в риск, обща ЕО-вероятно в риск, 
Хим.Оц.-приоритетни  вещества-вероятно в риск. 
 - водно тяло с код BG1IS789R1104, име- ИСКЪР ISRWB1104, тип R4, дължина-
12.331км, площ-52.741км2, описание- р. Искър от вливане на р. Мусаленска Бистрица при 
Самоков до вливане на р. Палакария, вкл. р. Палакария  от извор до границата на СОЗ на 
язовир Искър при Широки дол. Това водно тяло е част от старото водно тяло с код  
BG1IS789R004. Екологично състояние-неизвестно. Необходим е мониторинг за 
установяване. Химично състояние-неизвестно. Необходим е мониторинг за установяване. 
Направената оценка на риска за непостигане на екологичните цели е: по Биологични елементи 

                                                 
1 Писмо №1875/03. 2016г. на БДДР-Плевен 
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за качество/БЕК/- вероятно в риск, по ф.х.п.- в риск, ЕО-в риск, ХО.-приоритетни в-ва-не в 
риск. 
 - водно тяло с код BG1IS789R1004, име ISRWB1004, тип- R4, дължина-44.062км, 
описание- р. Палакария от извор до вливане в р. Искър. Това водно тяло е част от старото 
водно тяло с код BG1IS789R004. Направената оценка на риска за непостигане на 
екологичните цели е: по Биологични елементи за качество/БЕК/-  в риск, по ф.х.п.- в риск, 
ЕО-в риск, ХО.-приоритетни в-ва-не в риск.  
 
Екологичната цел поставена за постигане от ПУРБ за горните водни тела е: 
 -за в.т. с код BG1IS700R1206 - р. Искър след водохващане при язовир Искър до яз. 
Кокаляне (бент Пасарел) - Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние-
2015г. Запазване на добро екологично и химично състояние-2021 и 2027г. 
 -за в.т. с код BG1IS789R1004-р. Палакария от извор до вливане в р. Искър - Постигане 
и запазване на добро екологично и химично състояние до 2015-Не е постигната целта и няма 
основание за прилагане на изключения по чл.156в от ЗВ. 
 -за в.т. с код BG1IS789R1104-р. Искър от вливане на р. Мусаленска Бистрица при 
Самоков до вливане на р. Палакария, вкл. р. Палакария  от извор до границата на СОЗ на 
язовир Искър при Широки дол. Постигане и запазване на добро екологично и химично 
състояние-2015г. Запазване на добро екологично и химично състояние-2021 и 2027г. 
 
4.3.1.3 Санитарно-охранителна зона около водоизточник за питейно-битово 
водоснабдяване от повърхностни води 
Територията на ПУП попада в Пояс III на СОЗ на яз. Искър, който е най-големия язовир у нас. 
Неговата площ е 30км2. Язовирът е включен в Приложение 1 от Закона за водите като 
комплексен и значим язовир и като такъв се определя и като самостоятелно водно тяло с код 
BG1IS700L005 и водосборна площ от 141,607км2. Определен е като зона за защита на водите с 
код BG1DSWIS05 в първия ПУРБ/2010-2015/.  
 
Вторият, актуализиран ПУРБ/2016-2021/ запазва кода на водното тяло на ВG1IS700L005, 
определя кода на зоната за защита на водите с нов код на BG1DSWIS005, тип-L11-СМВТ 
/силно модифицирано водно тяло/, като определя неговото Екологично състояние- Добро и на 
Химичното състояние-Добро. 
 
Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опазват от 
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на 
ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят 
зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за защита на водите" е територията на 
водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над подземно водно тяло. 
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Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) се 
осъществява чрез определяне на зони за защита на питейните води в изпълнение на чл. 119, ал. 
1, т. 1 и 2 от ЗВ, които включват: 
            - всички водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат 
средно денонощен дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека; 
           - водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово 
водоснабдяване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.12 Пояс III на СОЗ на яз. Искър 

 
Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, зоните за защита на води, предназначени за питейно-
битово водоснабдяване включват територията на водосбора на повърхностните водни тела и 
земната повърхност над подземните водни тела.  Със Заповед NoРД-557/08.09.2008г. на 
Министъра на околната среда и водите за актуализиране и определяне на СОЗ на яз. „Искър”, 
се определят забраните (З), ограниченията (О) или ограниченията при доказана необходимост 
(ОДН) на ползване на територията, която попада в първи, втори или трети пояс, които за 
територията, предмет на ПУП, попадаща в Пояс  III на СОЗ на яз. Искър, са както следва: 

           - използване терена за нови или съществуващи гробища за нови погребения-ОДН; 
           - добив на подземни богатства – О; 

Местоположение 
на ПУП 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 35 

           - създаване на нови и разширяване на съществуващи селищни територии за постоянно 
и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения, 
съответстващи на техническите изисквания-ОДН; 
           - полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или Токсични вещества-З; 
           - прокарване на пътища и магистрали-ОДН; 
           - изграждане на сервизи, автомивки и паркинги-ОДН; 
           - изграждане подземни резервоари и хранилища за опасни вещества-З 
           - животновъдни ферми (без свинекомплекси)-О; 
           - свинекомплекси-З; 
           - къмпинги и ваканционни лагери-ОДН; 
           - почивни станции и други подобни-ОДН; 
           - изсичане на гори , с изключение на отгледна сеч-ОДН. 

 

4.3.1.4. Състояние на сектор „Водоснабдяване и Канализация”  

• Водоснабдяване 
Водоснабдяването в района на землището на село Горни Окол се осъществява от две 
водоснабдителни системи: 

- водоснабдителна система „Горни Окол“ се експлоатира от ВиК дружеството  
„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД, гр. София. Системата представлява група от седем  
каптирани извора с общ дебит около 0,8 л/с или 16 хил.м3/год. и пет  напорни резервоара с 
общ обем от 191 м3. Водоизточниците са с променлив дебит, влияещ се от климатичните 
условия. Водоснабдителната система на селото е строена в периода 1963-1972г. Тъй като през 
последните години дебита на водоизточниците е крайно недостатъчен за задоволяване на 
питейно-битовите нужди на населението (битовите потребители на услугата водоснабдяване в 
с. Горни Окол към момента са 528 бр.), община Самоков изгражда допълнително 
водоснабдяване за с. Долни Окол и с. Горни Окол чрез връзка с водопровода Рила-София, 
който се стопанисва от „Софийска вода” АД. Строителството му продължава близо петнадесет 
години - от 1993 г. до 2008 г.. Поради дългият период на строителство, през който са 
настъпили редица изменения в българското законодателство, незавършени процедури по 
отчуждаване и учредяване право на преминаване, към момента водоснабдителната система е 
без разрешително за ползване. 
 - допълнителното водоснабдяване от водопровода Рила – София се осъществява чрез 
водовземна шахта, от където водата се подава гравитачно към черпателен резервоар (с обем 
100 м3) към помпена станция с дебит 12,5 л/с  и напор 96 метра. От там водата се тласка в 
преходен резервоар с обем 25м3, разположен на възвишението „Рачов камък“, където се 
прекъсва напора от помпената станция и водата продължава гравитачно до разпределителна 
шахта. От нея вода се подава съответно за напорните резервоари на с. Горни Окол с обем 
300м3 и на с. Долни Окол с обем 150 м3. Водата се обеззаразява в помпената станция с натриев 
хипохлорид, който се подава с дозаторна помпа в тласкателния водопровод. 
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• Канализация 
В с. Горни Окол е изграден само единичен канализационен клон, който отвежда отпадъчните 
води от сградите с обществено обслужващо предназначение, като се зауства в р. Околска река 
/р. Вуйна/ без пречистване. 
 

4.4  ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, предмет на анализ в този 
раздел са както съществуващата структура на територията и характера на ползването й, така и 
основните типове почви и тяхното ползване и състояние. 
 
4.4.1. Поземлен статут 
4.4.1.1. По предназначение, територията, обхваната от Плана в частта му ПРЗ се дели на: 

o земеделска територия; 
o горска територия; 
o територия за транспорт; 

 
Собствеността върху имотите земеделска територия е частна и стопанисвана от общината по 
чл. 19 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Собствеността върху 
имотите горска територия е държавна и частна. 
 

4.4.1.2. По предназначение територията, обхваната от Плана в частта му Парцеларни планове 
се дели на: 

o земеделска територия; 
o територия, заета от води и водни обекти; 
o територия, за транспортна инфраструктура. 

 
Собствеността върху имотите земеделска територия е частна, стопанисвана от общината по 
чл. 19 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и държавна частна. 
Собствеността върху територията за транспортна инфраструктура е общинска публична. 
 

4.4.1.3. Проектен статут 
Територията в обхвата на Плана не е регулирана, което е основание той да се разработва с 
прилагане на чл.16 на ЗУТ. 
 
Село Горни Окол разполага с регулационен план, одобрен със Заповед №0-585 от 1971 г. на 
Софийски Окръжен Народен Съвет и с план за разширение на селото и м. „Калковско манас-
тирче“, одобрен със Заповед №АБ-46 от 1982 г. на Софийски ОНС. На лице е и регулационен 
план за вилна зона Горни Окол, одобрен със Заповед №0-148 от 1973 г. на Софийски ОНС.  
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4.4.2 Структура на територията 
Структурата на територията по трайно предназначение и начин на трайно ползване, 
обхваната от Плана в частта му ПРЗ е видна на долната таблица: 

 
Таблица 2 Структура на територията по трайно предназначение и начин на трайно ползване в ПУП-ПРЗ 
 

Код Наименование - НТП 
Брой 
имоти 

Площ в дка Дял 

 Земеделска територия 474 2535.418 98.05 
2500 - Ниви (орна земя) 265 905.392 - 
2700 - Естествени ливади 59 110.286 - 
2720 - Изоставени ливади 83 1 361.435 - 
2800 - Пасище 64 134.772  
2830 - Друг вид земеделска земя 3 23.533 - 
 Територия на транспорта 3 41.255 1.60 
2230 - Полски пътища 3 41.255 - 
 Горска територия 3 9.089 0.35 
2950 - Друг вид дървопроизводителна гора 1 4.772 - 
2840 - Гори и храсти в земеделска земя 2 4.317 - 
 Общо  514 2585.762 100.00 

 
Структурата на планираната територия включва: 
          - земеделска територия, с обща площ 2535.418 дка, която е преобладаващата част от пла-
нираната територия със своите 98.05 %; 

      - територия за транспорт, която е представена от полски пътища е вторият по 
значимост структурен елемент,  заема 41.2 дка и съставлява 1.6% от проучваната територия.   

     - горска територия, която е третият по значимост структурен елемент с площ от 9,09 дка 
или 0.35 % от общата планирана територия. 

 
В обхвата на планираната територия, вкл. и тази обхваната от парцеларните планове няма 
защитени територии по Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за био-
логичното разнообразие. Северозападната част от землището на с. Горни Окол попада в грани-
ците на защитена зона „Плана“ BG 0001307 по директивата за местообитанията. Защитената 
зона е разположена на около 3 км северно и на около 4,1 км северозападно по права линия от 
територията, предмет на ПУП 
 
В близост със землището на селото се намират следните други защитени зони: 

o Палакария BG0002084 по директивата за птиците; 
o Витоша BG0000113 по директивата за птиците. 

 

Структурата на територията по трайно предназначение и начин на трайно ползване, 
обхваната от Плана в частта му парцеларни планове е видна на долната таблица: 
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Таблица 3 Структура на територията по трайно предназначение и начин на трайно ползване в ПУП-ПП 
 

Код Наименование - НТП 
Брой 
имоти 

Площ в дка Дял 

 Земеделска територия 29 41.663 87.23 
2500 - Ниви (орна земя) 16 21.695 - 
2700 - Естествени ливади 9 5.787 - 
2800 - Изоставени пасища 3 14.087 - 
2830 - Друг вид земеделска земя 1 0.094 - 
 Територия на транспорта 4 5.979 12.52 
2230 - Полски пътища 1 0.089 - 
2310 - За друг поземлен имот за движение 3 5.890 - 
 Територия, заета от води и водни обекти 3 0.121 0.25 
3100 - Водно течение, река 1 0.021 - 
3250 - Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение 2 0.100 - 
 Общо  36 47.763 100.00 

 

4.4.3. Земеползване 
Поради планинския и полупланински характер на релефа, земеделските земи са раздробени на 
многобройни маломерни участъци, непригодни за механизирана обработка. Нивите се из-
ползват основно за картофопроизводство, ливадите и пасищата - за паша на добитъка от лич-
ните стопанства. 
 
Горските имоти в обхвата на планираната територия са също маломерни и не служат за дър-
водобив, а за странични ползвания – паша на добитък, добив на сено и листников фураж, до-
бив на билки, горски плодове и гъби. 
 
Село Горни Окол 

Категорията на село Горни Окол е 7-ма – много малко село. По административен статут е 
кметско наместничество. Населението му при последното преброяване през 2011 г. е било 197 
чов. и е намаляло към 31.12.2013 г. на 190д. 
Брутната гъстота на обитаване е 2.87 ч./ха. 
Жилищната изграденост на селото е добра – разполага с 1106 жилища. По възраст, преобла-
дават жилищата, построени в периода 1946 - 1960 г. съставляват 24.6 % от наличния фонд. По 
вид на конструкцията, най-висок е делът на тухлените жилищни сгради – 97.37 %. Жилищата 
със стоманобетонна конструкция са 1.8 %. По броя на стаите, най-голям е делът на дву- и три-
стайните жилища. Всички жилища са електроснабдени, а около 90 % са осигурени със сградна 
водопроводна инсталация. 
Социалната инфраструктура е оскъдна. Селото не разполагат с действаща детска градина и 
училище. Няма и лекарски и стоматологични практики. Има действащо читалище – „Искра-
1928”. Отредените за спортни игрища терени са неблагоустроени и практически неизползва-
еми. 
Селото е добре осигурено с техническа инфраструктура.  
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Водоснабдено е от две водоснабдителни системи. Едната включва група от седем каптирани 
извора с общ дебит около 0.8 л/с и пет напорни резервоара с общ обем от 191 куб.м. Водо-
източниците са с променлив дебит. Втората система се захранва от водопровода Рила – София, 
чрез водовземна шахта. От нея с поредица от съоръжения водата се довежда до напорен 
резервоар с обем 300 куб. м. Водата се обеззаразява в помпената станция.  
 
Селото не е канализирано. Има само изграден единичен канализационен клон, който отвежда 
отпадъчните води от сградите с обществено обслужващо предназначение и се зауства в р. 
Околска. 
 
Електроснабдяването се осъществява от въздушен електропровод 20kV „Околите“, който е 
захранен от преобразователна подстанция „Самоков“ в гр. Самоков. В селото е изградена 
въздушна мрежа ниско напрежение с трафопостове от селски тип. 
 
На планираната територия всички мобилни оператори имат покритие. Осигурен е и широко-
лентов интернет.  
Нивото на благоустроеност и комунално обслужване на селото е относително добро и е 
представено от:  

o действащата система на транспортно обслужване осигурява връзка на селото с общин-
ския център, но честотата на следване на курсовете е недостатъчна; 

o степента на изграденост на уличната мрежа е сравнително висока, но голяма част от 
улиците са без тротоари и поддържането им е незадоволително; 

o осигурено е организирано сметосъбиране; 
o по действащия регулационен план са предвидени озеленени площи за широко общест-
вено ползване, но не са практически реализирани. 

 
4.4.4 Почви  

Територията, предмет на планиране – част от землището на с. Горни Окол, е разположена в 
границите на Плана планина и е ограничена от върховете Кръста /1172 м.н.в./, Редова чука 
/1065 м.н.в. /, Околска могила /1140 м.н.в./, Женска могила /1127 м.н.в./, Мулежакова могила 
/1102 м.н.в./, Жарков камък /997 м.н.в. /, Градище /967 м.н.в./, Ржана /1068м.н.в./, Орловица 
/1065 м.н.в/.  
В близост до планираната територия, в посока север-юг протича р. Вуйна. Наблюдава се 
съчетание от равнинно-платовидно-хълмист до нископланиски релеф. Разнообразната 
надморска височина, експозиция, растителна покривка, хидрология и др., представляват 
основните фактори, спомогнали за формирането и разпространението на разнообразно 
почвено покритие с характеристики, както следва: 

- кафяви горски почви – върху разпределението на различните видове кафяви почви  
съществено влияние оказват изложението и надморската височина; като правило, 
тъмнокафявите горски почви са разпространени предимно по северната експозиция, докато 
светло кафявите почви заемат ниските южни и относително сухи планински склонове; 
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тъмнокафявите горски почви се характеризират със сравнително мощни хумусни хоризонти, 
средно 20-40см, при светлокафявите хоризонта е 15-30 см; кафявите горски почви имат най-
голямо значение за горското стопанство т. к. върху тя се развиват бук и всички иглолистни;  

 - канелени горски почви – срещат се по ниските склонове и долинната част, където се 
редуват с алувиално-ливадните почви; морфологичните особености на тези почви рязко се 
различават от кафявите горски почви; канелените почви имат ясно изразен хумусен хоризонт, 
вариращ от 20 до 60 см и добре представен уплътнен глинест хоризонт; в зависимост от 
релефа и почвообразуващите материали те показват значително разнообразие по механичен 
състав; почвеният им профил се характеризира със силно уплътняване и слаба 
водопропускливост; най-типична разновидност са еродираните оподзолени канелени горски 
почви в комплекс с еродирани излужени канелени и кафяви горски почви;  

- алувиално-ливадни почви – представляват алувиално-делувиални наноси и се намират 
във фаза на почвообразуване, при която няма напълно оформен генетичен профил; отличават 
се с голямо разнообразие в механичния състав, като преобладаващо разпространение имат 
относително по-леките разновидности; редуват се с ливадно канелени почви, за които е 
характерно по-високо подпочвено овлажняване.  
От деградационните процеси, засягащи почвите, най-съществен за екологичното състояние на 
района е ерозията. Почти всички почвени различия във високите части на територията са 
засегнати в слаба или средна степен от ерозия - водна ерозия в нейните разновидности - 
плоскостна и ровинна (струйчеста и браздова). Причините за тези прояви обикновено са 
генетични, релефни и/или антропогенни.  
Не са налични условия за замърсяване на почвите с тежки метали. 

Няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и 
нефтопродукти.  
 
Няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита. Не е констатирано 
засоляване и вкисляване на почвите.  
 

4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

4.5.1 Земни недра 
● Геоложки строеж 
Разглежданият район в землището на с. Горни Окол е в обхвата на Маришката неоинтрузивна 
зона, изградена от докамбрийски и горнокредни скали и кватернерни образувания. (фиг.13). 
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1 2 3 4 5 6 
Кватернер:1-Алувиални образувания (чакъли, пясъци, глини);2-Делувиални образувания (песъчливи глини и 
чакъли);3-Пролувиално-делувиални образувания (чакъли, пясъци и песъчливи глини); Горна креда:4-Гранодиорити (II наставка);5-Кварцмонцодиорити (II наставка);6-Докамбрий:Неразчленена Арденска група 
(мигматизирани, ивичести и очни гнайси с неиздържани прослойки от амфиболити и гнайсошисти) 

Фиг.13. Фрагмент от геоложка карта на България. М 1:100 000. Картни листове Перник и Ихтиман 
/по Загорчев Ив. и др., 1991, Илиев К. и др., 1990/ 

 
Докамбрият е представен от метаморфните скали на неразчленената Арденска група, 
изградена основно от двуслюдени мигматизирани ивичести и очни гнайси. Като тънки и 
неиздържани прослойки се установяват биотитови и мусковитови гнайси (на места с гранат), 
амфибол-биотитови гнайси, амфиболити и гнайсошисти. 
 
Горната креда включва кварцмонцодиорити и гранодиорити на Планския плутон. 
 
Кварцмонцодиоритите са средно до едрозърнести скали, с масивна текстура и преобладаващо 
монцонитова и хипидиоморфнозърнеста структура.  
 
Гранодиоритите представляват жилни скали, изграждащи централните части на Планския 
плутон.  
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Кватернерът в регионален аспект е представен от делувиални и пролувиални образувания и 
от алувиалните отложения на реките Палакария и Искър, а в локален план (т.е. в обхвата на 
разглежданите землища) - от делувиални и пролувиално-делувиални образувания. 
 
Алувиалните образувания изграждат терасите на реките Искър и Палакария в Самоков-
Палакарийската котловина югоизточно и южно от землището на Горни Окол. Представени са 
от чакълесто-песъчливи отложения и от прахово-песъчливи до песъчливи глини. Сумарната 
дебелина на отложенията на р. Палакария достига до 23,6 m, а на р. Искър - 112 m. Река 
Палакария е образувала две акумулационни тераси - заливна, с широчина до 100 m и 
незаливна с широчина до 1,5 km. Незаливната тераса на p. Искър е още по-широка и достига 
до около 3,0 km. Реките от северните склонове на Плана планина (Егуля, Планщица и Вуйна 
река) не са формирали алувиални отложения и нямат речни тераси. 
 
Делувиалните образувания от песъчливи глини със скални включения са със спорадично 
разпространение върху денудираната повърхност на докамбрийските и долнокредните скали. 
 
Пролувиално-делувиалните образувания се установяват само в долината на Вуйна река - в 
участъка й между селата Горни Окол и Долни Окол. Представени са от заглинени до силно 
заглинени песъчливи, прахово-песъчливи и чакълесто-песъчливи отложения, както и от 
седименти с чисто глинест фациес. 
 
Маришката неоинтрузивна зона, в пределите на която попада разглеждания район, 
представлява ивица (с широчина 10÷20 km) на интензивно разломяване и магматично 
насищане и е повърхностна изява на Маришкия дълбочинен разлом (Маришкия шев) по тези 
места. Характерно за Маришката зона е серията от стръмни субпаралелни разломи с генерална 
посока 110÷1300, като по един от тях със същата ориентировка (1200) е внедрен Планския 
плутон. В регионален план Планският плутон представлява конкордантно и конформно тяло, 
като негов характерен морфоложки белег е удължената му форма.  
 
● Физико-геоложки процеси и явления 
От физико-геоложки процеси и явления, по-съществено развитие в разглеждания район имат 
изветрянето на скалите и ерозионно-акумулационните процеси и явления с характеристики, 
както следва: 

- изветрителните процеси са засегнали всички скали. Техен продукт са неориентираната 
напуканост  и песъчливо-глинестия слой (грус) в приповърхностната хипергенна зона; 

- ерозионно-акумулационните процеси и явления са способствали развитието на площна 
и линейна ерозия. Техен резултат е съвременния релеф на разглеждания район с 
развитата речно-овражната мрежа, пренасянето и акумулирането в на разрушен 
материал до състояние на песъчливо-глинеста маса с разнокъсови скални включения. 

 
Според „Карта на свлачищата“, изготвена от „Геозащита Перник“ и „Национална програма за 
превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и 
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абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.“, в землището на с. Горни 
Окол не са регистрирани свлачища, но по стръмните участъци на склоновете вероятно са 
проявени малки по размер обрушвания и сипеи. 
 
● Сеизмичност 
Според Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони, централната и южната част на разглежданата територия е в район с 
очаквани земетръсни въздействия с интензивност IX степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,27. 
Съгласно БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 (Еврокод 8), разглежданата 
територията попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,11 g за период 
на повторяемост от 475 години. 

 
● Инженерно-геоложки условия 
Територията в обхвата на Горни Окол се характеризира с разнообразни инженерно-геоложки 
условия, обусловени от геолого-тектонският строеж и различните физико-механични, 
филтрационни и миграционни свойства на литостратиграфските единици, изграждащи 
геоложката среда. По отношение на условията за изпълнение на строителна дейност се 
диференцират различни литоложки разновидности (строителни почви), които се 
класифицират като земни и скални почви, както следва: 
 - строителни почви с кватернерна възраст - пролувиално-делувиални прахови, 
песъчливи и чакълести глини. Категория на изкопните работи – земна. По табл. 1 към чл. 7 на 
„Наредба № РД-02-20-2/ 27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според 
почвеният профил се отнасят към земна основа тип D; 

- строителни почви с горнокредна възраст, към които се отнасят:  
� напълно изветрели кварцмонцодиорити и гранодиорити до състояние на прахов 

до чакълест пясък и песъчлива глина. Категория на изкопни работи – земна до слаба скална. 
По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/ 27.01.2012 г и Еврокод 8 (БДС EN-1998-
1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният профил се отнасят към земна 
основа тип D; 

� силно изветрели кварцмонцодиорити и гранодиорити до състояние на прахов 
пясък, песъчлив чакъл и песъчлива глина. Категория на изкопни работи – земна до слаба 
скална. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/ 27.01.2012 г и Еврокод 8 (БДС EN-
1998-1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният профил се отнасят към земна 
основа тип С; 

� слабо изветрели кварцмонцодиорити и гранодиорити. Категория на изкопни 
работи – средна скална. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/ 27.01.2012 г и 
Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според почвеният профил 
се отнасят към земна основа тип А. 

 
● Подземни богатства 
В района на с. Горни Окол не са проучвани и няма установени запаси на подземни богатства.  
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4.5.2 Подземни води 
● Хидрогеоложки условия 
В геоморфоложко и хидрографско отношение землището на с. Горни Окол,  
е разположено в източната част на Плана планина, край малката Вуйна река (наричана още 
Околска река), ляв приток на р. Искър.  
 
Според писма № 3150/25.05.2015 г. и № 1875/03.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски 
район“ и информацията, съдържаща се в „План за управление на речните басейни в Дунавски 
район за басейново управление 2010-2015 г.“ и  „План за управление на речните басейни в 
Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г.“ (проект) този район в хидрогеоложко 
отношение попада в част от подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. 
Искър“ с код BG1G00000K2038 /вж. долната фигура/. Подземните води  са безнапорни, със 
спорадично разпространение и плитка циркулация в хипергенната зона на горнокредния 
Плански плутон (напукани и изветрели горнокредни диорити, кварцдиорити 
кварцмонцодиорити и гранодиорити) и докамбрийските метаморфити (мигматизирани 
ивичести и очни гнайси с прослойки от амфиболити и гнайсошисти).  
 
Пукнатинните подземни води се подхранват изключително от инфилтрация на валежни и 
повърхностни води. Дренират се в речно-овражната система от низходящи извори с малък 
дебит.  
 
Филтрационните свойства на водоносните колектори са твърде променливи, но като цяло 
ниски. В „Инженерно-геоложки доклад за обект: ПУП-ПРЗ по чл. 124а, при прилагане на чл. 
16 от ЗУТ - за част от землището на с. Горни Окол“ на „Хидро Глобал Груп“ ЕООД - 
Ботевград са определени (макар и твърде непредставителни по данни от възстановяване на 
водното ниво след желонково водочерпене с дебит 0,073 l/s в един сондаж) коефициент на 
филтрация К = 0,10 m/d и проводимост Т = 9,6 m2/d. В проучвателни изработки, водно ниво е 
установено само в пет от тях. Дълбочината на водното ниво е от 1,10 до 8,50 m. Посоката на 
потока е от север на юг, като при връх "Мулежова могила" се разделя в две посоки - към с. 
Горни Окол и към вилна зона „Щъркелово гнездо“.  
 
Естествените ресурси на подземното водно тяло в регионален аспект съставляват 816 l/s, 
разполагаемите ресурси са 692 l/s и свободните водни количества - 646,6 l/s. На разглежданата 
територия обаче ресурсите са малки. Химичното и количественото му състоянието са добри. 
Според „План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 
2016-2021 г“ (проект),  подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. 
Искър“ с код BG1G00000K2038 не е в риск за непостигане на добро химично състояние.  
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� Водовземни съоръжения с разрешителни за водовземане 
Фиг. 14. Карта на част от подземно водно тяло BG1G00000K2038 с оценка на  натиска за 

количествено състояние  /ПУРБ 2016-2021 г./ 
 

Резултатите от изследване на една водна проба, отразени в „Инженерно-геоложки доклад за 
обект: ПУП-ПРЗ по чл. 124а, при прилагане на чл. 16 от ЗУТ - за част от землището на с. 
Горни Окол“ на „Хидро Глобал Груп“ ЕООД - Ботевград, показват, че подземните води в 
обсега на инвестиционното предложение са хидрокарбонатно-калциево-натриеви и отговарят 
на изискванията за питейни води. 
 
На около 2,5÷3,0 km югоизточно от с. Горни Окол, в кватернерните образувания и в неогенски 
седименти под тях, изпълващи Самоковската котловина, е формирано подземно водно тяло 
„Порови води в Неоген-Кватернера-Самоковска долина” с код BG1G00000NQ031 /вж. 
следващата фигура/. 
 
Водоносният колектор е представен от алувиални, пролувиални и речно-ледникови чакъли и 
валуни с песъчливо-глинест запълнител и от неогенски пясъци, конгломерати и пясъчници. 
Филтрационните свойства в регионален аспект се изразяват чрез средни стойности за 
проводимостта 175 m2/d и за коефициента на филтрация 35 m/d. Подхранването се 
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осъществява от атмосферни валежи и от реките при високи водни стоежи в тях. Дренира се в 
реките при ниски водни стоежи и чрез водовземни съоръжения.  

 
 

 
 

Фиг. 15. Карта на част от подземно водно тяло BG1G00000NQ031 с оценка на  натиска за 
количествено състояние  /ПУРБ 2016-2021 г/ 

 
Количественото  състояние на подземното водно тяло е добро, а химичното му състояние се 
оценява като лошо, поради съдържание на манган до 4,3÷6,6 пъти повече от допустимата му 
стойност по стандарта за качество в Приложение № 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, 
проектиране и опазване на подземните води в мониторингов пункт „ШК Николай Пенев-
Самоков“ с код BG1G00000QNQМP164. 
 
Подземно водно тяло BG1G00000NQ031 не присъства в землището на село Горни Окол, но 
приповърхностната зона около р. Вуйна, в участъка й между Горни и Долни Окол е изградена 
от пролувиално-делувиални песъчливи, прахово-песъчливи и чакълесто-песъчливи глини и 
силно заглинени пясъци с ниски филтрационни свойства. В тях са акумулирани порови 
подземни води със свободно водно ниво и незначителни ресурси. 
 
●Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони 
Питейно-битовото водоснабдяване на с. Горни Окол се осъществява от седем каптирани 
извора (КИ) с общ дебит около 0,8 л/с. Водоизточниците са с малък, сезонно променлив дебит 
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(от 0,12÷0,13 l/s на КИ-2 и КИ-3 до 0,50-0,63 l/s на КИ-4 и КИ-1 през водообилни периоди до 
по-малко от 0,10 l/s през сухи периоди). 
 
Тази водоснабдителна система, изградена през 1963÷1972 г., се стопанисва от 
„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - София без разрешителни за водовземане и учредени 
санитарно-охранителни зони около каптираните извори, съгласно изискванията в Закона за 
водите и Наредба №3/16.10.2000 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. 
 
Тъй като дебитът на каптираните извори е крайно недостатъчен за задоволяване на питейно-
битовите нужди на населението, община Самоков изгражда допълнително водоснабдяване за 
с. Долни Окол и с. Горни Окол чрез връзка с водопровода Рила - София, който се стопанисва 
от „Софийска вода” АД. Строителството му продължава от 1993 г. до 2008 г. През този период 
са настъпили редица изменения в българското законодателство, не са завършени процедури по 
отчуждаване и учредяване право на преминаване, поради което към момента тази система не е 
въведена в експлоатация и не е предадена за стопанисване на „Водоснабдяване и канализация“  
ЕООД-София. 
 
В сайта на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ се съдържа 
информация за: 

� регистрирани 325 кладенци (163 броя в с. Долни окол и 162 броя в с. Горни Окол) с 
нормативно водовземане до 10 m3/d (0,116 l/s) за задоволяване на собствени 
потребности; 

� наличие на разрешително за водовземане от два тръбни кладенеца (ТК) с титуляр 
„Кохоферм“ ООД в с. Горни Окол от подземно водно тяло BG1G00000K2038, данните 
от което са отразени в следващата таблица: 
 

Таблица 4 Информация за тръбните кладенци в с. Горни Окол 
 

№ По ред 
 Водовземно съоръжение 

Разр. за водовзе-мане 
№/дата 

Геодезични координати Разрешен дебит  
Q l/s 

Допустимо понижение 
S m 

Статично водно ниво 
Х У от  

п-та 
прибл. 
кота 

1 ТК1-Кохо-
ферм 

 
11520150/ 
15.04.2013 

4578254,29 8513912,71 2,10 9,99 1,60 987,0  

2 ТК2-Кохо-ферм 
4578180,26 8513933,35 2,10 9,99 1,60 987,5 

 
 
В землището на село Горни Окол няма находища на минерални води.  
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4.6  ЛАНДШАФТ 

4.6.1 Структура и устойчивост на ландшафта  
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена 
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”. Състоянието на 
ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”. Това е категория, 
която отразява тяхното постоянство във времето като цяло. Тя се разглежда като 
неподатливост спрямо проявили се въздействия, които биха повлияли върху структурата на 
ландшафта, както и върху способността му към продължително еднопосочно развитие при 
респектиране на естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.   
 
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е: 

� потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за 
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория се 
отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи, 
горските територии, териториите, намиращи се под защита на специални закони;      

� конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на 
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура, толкова по-
податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят територии, 
които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на натоварване 
могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите. 
 
Ландшафтът на територията, предмет на планиране се изгражда от 3 основни групи 
ландшафти според степента им на устойчивост: 

� ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат 
горските територии, водните площи, териториите за отдих, естествени природни комплекси 
/скални, пясъчни, защитени зони и др./; 

� ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските ландшафти, 
които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се обработват, притежават 
и по-висока естествена устойчивост; 

� ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят 
урбанизираните територии и терените, заети от депа за отпадъци и други нарушени земи. 
 
Характерът и степента на натовареност на ландшафтите в разглежданата територия  
принадлежат изцяло към тези с висока естествена устойчивост.                                              
 
Съществуващият ландшафт на проучвана територия е носител на собствена специфика, 
формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната класификация на 
ландшафта по принадлежност: 

� по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с  
основна принадлежност – преобладаващи земеделски ландшафти; 

� по степен на континенталност на климата – умерено-континентален;  
� по макрорелефни форми -  платовидно- нископланински; 
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� по водещ ландшафтообразуващ фактор – преобладаващо генетичен; 
� по стадии на формиране и развитие – хомеостаз; 
� по генезис на антропогенните въздействия – смесен; 
� по интензивност на антропогенните въздействия – ниски до много ниски; 
� по мащаб на антропогенни въздействия – локални; 
� по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив; 
� по степен на антропогенно изменение – много слабо антропогенно трансформиран; 
� по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и 

регулируемо със средствата на планирането и проектирането. 

4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта  
Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на четири основни 
компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/ и почви. 
Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка: 

� по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент 
определя значително разнообразие от възможности за разпространение на вредности по 
въздушен път в пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във 
въздуха на планираната територия са налични, но източниците на вредни емисии липсват; 

� по пътя на повърхностните води – по отношение на повърхностните води, 
миграцията на замърсители се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по 
директен – чрез вливането на непречистени отпадъчни води в речните води; веригата е 
сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води, а във 
втория – от техническата обезпеченост за пречистване на отпадъчните води;  

� по пътя на подземните води – миграция на вредни вещества е възможна т.к. 
подхранването на водоносния комплекс е резултат от инфилтрацията на атмосферни валежи, 
повърхностни води, вкл. недостатъчно пречистени отпадъчни и подземни води;  

� чрез почви – пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна, предвид 
наличието основно на нерегламентирани и нерекултивирани депа за отпадъци.  
 
От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът на планираната 
територия се характеризира със сравнително висока степен на естествена устойчивост на 
ландшафтите и много ниска степен на общо  антропогенно натоварване.  
 

4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично 
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид, 
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към 
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид. 
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4.7.1. Флора 
Съгласно геоботаническото райониране (по Бондев, 1997. г) България се поделя на три 
области- Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна област и 
Средиземноморска склерофилна горска област, с 5 провинции, 28 окръга и 80 района. В 
разглеждания район може да се направи следната класификация на флората: 
 
Илирийска (Балканска) провинция 
• Витошки окръг 
Този окръг обхваща планините Витоша, Лозенска, Плана, Верила и Люлин. Растителната 
покривка е твърде разнообразна. В най-високата част са налице алпийски и аркто-алпийски 
елементи като качулатата гъжва, броловата власатка, скалната полевица и други видове, които 
заедно с ценозите на синята боровинка (Vaccinium uliginosum) формират и фитоценози с 
алпийски характер. Ясно изразен алпийски пояс обаче не е формиран. В повечето случаи 
алпийските растения образуват фитоценози и с видове от субалпийския пояс, например с 
мощната власатка, разпространена главно в този пояс. 
 
Субалпийският пояс е по-добре очертан, но потенциалната му растителност, която е била от 
клек, е почти унищожена и на нейно място се е формирала вторична растителност от сибирска 
хвойна, боровинки и тревни формации от мощна власатка и др.  
 
Иглолистният пояс е представен фрагментарно от формацията на смърча, а в по-ниските 
райони на Плана – от формациите на белия бор. По-добре е развита формацията на бука, която 
заема най-големи пространства. По-слабо е представена ксеромезофитната растителност от 
горун, габър и най-слабо, в най-ниските участъци, е представена фрагментарно от 
ксеротермната растителност с преобладаване на благуна и цера, както и около 50 вида 
балкански ендемити и няколко вида български ендемити, каквито са рилската класица 
(Alopecurus riloensis), разперената светлика (Luzula glabrata ssp. deflexa), българската 
мишовка, урумовият карамфил и българското вятьрче (Jasione bulgarica). 
 

• Плански район 
Обхваща Плана и Самоковското поле по поречието на р. Палакария. Основната растителна 
покривка е изградена от букови и бялборови гори и по-слабо от горунови гори. Сравнително 
голяма територия е заета от вторични ценози, изградени от леска (Corylus avellana). В 
Самоковското поле в миналото вероятно са били разпространени иглолистни гори или гори от 
дръжкоцветен дъб, а сега в района на р. Палакария са налице главно влажни ливади и 
обработваеми земи. 
 
Територията, предмет на ПУП, представлява предимно земеделски земи, заети основно от 
тревна и храстова растителност. На  места се срещат групи от самозалесили се фиданки от бял 
и черен бор. Ограниченият видов състав на горската дървесна растителност, който се 
наблюдава на място, се изчерпва с няколко вида - бук, бял бор, смърч и черен бор. По-слабо са 
представени видове като дъб, глог, дива круша, смрика, къпина и др.  
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При проучването на съществуващата растителност на територията, обхваната от ПУП, 
извършено от ланд. арх. Н. Димитрова,  установено следното: 

- на територията на обекта, има спорадично разположена дървесна растителност, 
която се е развила от отделни индивиди, като на места формира и отделни групи 
или малки масиви от висока растителност; 

- в обхвата на проекта се наблюдават и големи масиви от храсти, разпространили се 
на случаен принцип, върху земи, които не са стопанисвани и обработвани в 
последните десетилетия. 

- има и масиви от самонастанили и самозасели се малки фиданки на бял и черен 
бор, които също са се случили в следствие на  нестопанисване на отделните частни 
терени; 

- има и преобладаващо присъствие на тревна покривка формирана от местни 
видове, която заема около 80% от цялата територия на обекта.  

 

Така разделени и обособени на видове растителност, която се среща на територията на обекта, 
може да се каже, че обема на съществуващите дървесни видове е незначителен на фона на 
огромните открити пространства, заети от тревиста или храстова растителност. 
 
При проведените допълнителни огледи на терена не са установени защитени растителни 
видове. 
 
4.7.2 Фауна 
Територията на България е разположена в две зоогеографски подобласти – Евросибирска и 
Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и 
многообразна фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България се 
разграничават седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към 
Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт. Фауната в разглеждания 
район попада в Рило-Родопски район. 
 
Тук спадат планините Рила, Витоша и Люлин, а също така и разположените между тях 
котловини и долинни понижения. Тук евросибирските и европейските видове преобладават 
значително над средиземноморските. В по-северните планини (Витоша, Люлин) видовете от 
северен тип на разпространение са повече от видовете с южен тип. Птиците във фауната на 
Витоша от тези два типа са съответно 62 и 7%, а във фауната на Люлин - 65 и 5%. 
Евросибирските и европейските видове от установените там гризачи са 75%, а 
средиземноморските - само 19%. На север това южно влияние постепенно намалява.  
 
Този район е с най-много реликтни безгръбначни. Във Витоша те са 85 вида. Повечето от тях 
са глациални реликти, като всички са типични аркто-алпийски елементи. Значителен е броят и 
на редките видове безгръбначни: във Витоша са около 300 вида. Интересен е и фактът, че по 
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отношение на гнездящите птици като цяло в този район процентът на евросибирските видове е 
най-голям за цяла България - 27,7%. 
 
Характерна отличителна черта на района е неговият висок ендемизъм. Докато при пеперудите 
той е на ниво подвид, то при охлювите и бръмбарите е на подродово и родово ниво. Най-
много ендемични безгръбначни са познати от Рила - 225 вида и подвидове и от Витоша - 145. 
При надземните представители на сухоземните мокрици (Oniscoidea) ендемизът е само 5%, 
докато при бръмбарите-бегачи от Trechinae е над 50%. По отношение на ендемитите сред 
подземната фауна районът е на второ място в България: балканските ендемити са 6, а 
българските - 28.  
 
Всички земноводни са с висок природозащитен статус и попадат в едно от Приложения ІІ и ІІІ 
на Бернска конвенция. Голяма част от тях са защитени и от Закона за биологичното 
разнообразие. В Червената книга на България попадат двата глациални реликта - алпийският 
тритон и сирийската чесновница. В Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие са 
включени - големия тритон (Triturus cristatus), големия  гребенест тритон (Triturus karelinii), 
жълтокоремната бумка (Bombinavariegata), червенокоремната бумка (Bombinabombina), а в 
Приложение 4 на същия закон са включени трите вида водни жаби. 
 
Животинският свят е представен от средноевропейски видове. В горски пояс се срещат сърни, 
глигани, елени, вълци. От птиците се срещат редките видове белогръб кълвач (рядък реликтен 
вид), черен кълвач, а от защитените видове – осояд, черен щъркел, трипръст кълвач 
(застрашен реликтен подвид), орел змияр, сокол скитник, и др. 
 
В територията, предмет на ПУП, не са установени защитени видове от фауната при 
извършения теренен обход. 
 
4.7.3. Защитени територии и защитени зони 
4.7.3.1 Защитени територии 
В обхвата на територията, предмет на ПУП, няма защитени територии, обявени по реда на 
закона за защитените територии. 
 
В близост до землището на с. Горни Окол се намират следните защитени територии: 

1. Природна забележителност „Юруковото“ , землище с. Ковачевци, общ. Самоков, област 
Софийска, обявена със заповед № 707 от 09.03.1970 г. на Министерство на горите и горската 
промишленост (ДВ бр.34 от 1970 г.); 

2. Природен парк „Витоша” е обявен през 1934 г. и е най-старият природен парк на 
Балканския полуостров. Във времето многократно е изменяна площта и границите на парка.   
През 2005 г. е приет първия план за управление на парка с РМС № 305 от 22.04.2005 г. 
Понастоящем се актуализира планът  за управление на парка.  
 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 53 

Посочените защитени територии са отдалечени на доста голямо отстояние от територията, 
предмет на ПУП. 
 
4.2.3.2 Защитени зони 
В обхвата на ПУП няма защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположените до територията, предмет на ПУП защитени зони са 
следните: 
• Защитена зона BG0000617 “Река Палакария” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 
Защитената зона е своеобразен мост между югоизточните склонове на Витошкия биотичен 
комплекс и аналогичния комплекс на Рила. Зоната е развита териториално по долното течение 
на р. Палакария и по този начин осъществява връзката с коридора на р. Искър и разширява 
територията на приоритетния хабитат 91E0 (Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). Заема обща площ от 3006.73ха. Зоната 
не попада в землището на с. Горни Окол и е разположена на 3,7 км югозападно от 
територията, предмет на устройствено планиране. 
 
В предмета и целите за опазване на защитената зона “Река Палакария” BG 0000617 са 
посочени следните природни местообитания от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 6430 
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 
Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински сенокосни ливади, 9170 Дъбово-габърови гори от 
типа Galio-Carpinetum, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91W0   Мизийски букови гори. За защитената зона не 
са посочени консервационно значими растителни видове. 
 
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими животински 
видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra lutra); пъстър пор 
(Vormela peregusna); трицветен нощник (M.emarginatus); широкоух прилеп (Barbastella 
barbastellus); жълтокоремна бумка (Bombina variegata); обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis); голям гребенест тритон (Triturus karelinii); черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); балканска кротушка (Gobio kessleri); обикновен щипок (C.taenia); балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus); европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); балкански 
щипок (Sabanejewia aurata); ручеен рак (Austropotamobius torrentium); обикновен сечко 
(Cerambyx cerdo); бисерна мида (U.crassus); бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко 
(Morimus funereus); алпийска розалия (Rosalia alpina). 
 
Тревните съобщества са вторично появили се на мястото на интензивно обработвани в 
миналото земеделски земи. По течението на река Палакария има растителност от елша и ясен, 
както и крайречна растителност в различни фази на деградация, което се дължи на 
постоянното изсичане и активните пасищни дейности. По-голяма част от територията е 
земеделска земя, която не е била използвана активно през последните 15 години. Качеството 
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не е високо защото естествената растителност не се е възстановила напълно. Синурите все 
още са забележими в някои райони. Има също и останки от инфраструктурни елементи 
(бетонни и земни пътища, сметища, резервоари за химикали, стари напоителни канали) и др.  

 
• Защитена зона “Плана” BG0001307 за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна 

Защитената зона е одобрена с Решение на МС №122/02.03.2007г. Разположена е върху площ 
от 27857.20 дка. Попада в административните граници на София, Югозападен район на 
планиране. Защитената зона е разположена на около 3 км северно и на около 4,1 км 
северозападно по права линия от територията, предмет на ПУП. 
 
Целите на опазване в зоната са: 

� 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 в зоната са следните местообитания: 8230 Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 91СА Рило-
Родопски и Старопланински бялборови гори, 6520 Планински сенокосни ливади, 91WO 
Мизийски букови гори, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9130 Букови 
гори от типа Asperulo-Fagetum, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91E0* 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae). Освен тях в зоната се опазват пет вида бозайници - Видра (Lutra lutra) Европейски вълк 
(Canis lupus) Кафява мечка (Ursus arctos) Пъстър пор (Vormela peregusna)  Широкоух прилеп 
(Barbastella barbastellus), три вида земноводни - Жълтокоремна бумка (Bombina variegate) 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 
четири вида риби - Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis 
taenia), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) и 
9 вида безгръбначни - Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Ценагрион (Coenagrion 
ornatum) Кордулегастер (Cordulegaster heros), Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena 
dispar), Полиоматус (Polyommatus eroides), Bolbelasmus unicornis, Обикновен сечко (Cerambyx 
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus). 

По степен на уязвимост, зоната се намира под заплаха от планирано строителство на 
малки ВЕЦ, които ще разрушат крайречни хабитати, ще променят естествения 
хидрологичен режим и ще окажат негативно влияние на видовете риби, свързани с реките. 
Плановете за изграждане на ветропаркове могат да повлияят значително на тревни, 
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скалисти и храстови местообитания. В случай на разширяване на пътя София-Самоков, 
трябва да се предвидят мерки за предотвратяване загубата на хабитати и фрагментация на 
популациите на големите бозайници. Предотвратяването на увеличението на 
антропогенните дейности и човешко присъствие в горските хабитати е важно условие за 
постигане на опазване на хабитатите на мечката. Събирането на костенурки е основен 
проблем. Вековни гори много редки за България са подложени на сеч. Включването на 
земи преди повторно залесяване също е заплаха. 
 

4.8  ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

4.8.1 Отпадъци  
Понастоящем, в обхвата на разглежданата територия няма източници, генериращи отпадъци. 
При провеждане на огледите на място беше установено, че не се наблюдава наличие на 
изхвърлени от недобросъвестни граждани отпадъци или нерегламентирани депа.       
 
Основен източник на битови отпадъци е с. Горни Окол, разположено в непосредствена 
близост до територията, предмет на планиране. Съгласно данни от ГРАО, през 2015г. 
населението на селото по настоящ адрес възлиза на 208 души. Съгласно данни от Програма за 
управление на отпадъците на община Самоков. В Методика за определяне на морфологични 
състав на битовите отпадъци, МСОВ, 2012г. за периода 2012-2015г. е предложена норма на 
натрупване от 241,7 кг./жител за населени места под 3 000 души население. На тази база, 
генерираните количества отпадъци от населеното място за 2015г. възлизат на 50,2 тона. 
 
Село Горни Окол е включено в системата за сметосъбиране и сметоизвозване на община 
Самоков. Графикът на сметосъбиране е един път седмично. Транспортирането на битовите 
отпадъци се извършва със специализирана техника – самонатоварващи автомобили. 
Депонирането се извършва на регионално то депо за неопасни отпадъци, което обслужва 
общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман. Депото е изградено на терен от 330 дка 
в местността Катранджията, която се намира в съседство със старото сметище на община 
Самоков. До съоръжението се достига по новоизградена пътна връзка - отклонение от пътя 
Самоков - Ихтиман. След входа на депото е изграден общински пункт за безвъзмездно 
предаване на отпадъци. В него са налични контейнери за едрогабаритни, опасни и 
производствени отпадъци. Поставени са и малки контейнери за събиране на специфични 
отпадъци като батерии, луминесцентни лампи и други. Изградени две инсталации – за 
сепариране на постъпващите в системата твърди битови отпадъци, и за компостиране на 
разделно събрани "зелени" отпадъци от паркове и градини. 
 
На територията на населеното място не се генерират производствени отпадъци.  
 
Строителните отпадъци са в незначителни количества, основно от ремонтни дейности, и се 
депонират на регионалното депо.  
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Опасните отпадъци, които се генерират в обхвата на населеното място са предимно свързани 
с бита.  
 
Съгласно Програма за управление на отпадъците на община Самоков 2010-2020г., в с. Горни 
Окол не е въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. 
 
 
4.8.2 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
В обхвата на проучваната територия използването на вещества с опасни свойства е свързано 
основно с гориво-смазочни материали за строителната и селскостопанска техника, както и 
препарати за растителна защита. С опасни свойства се характеризират и мазут и нафта, 
използвани за отопление в населеното място.    
 
Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл.104, ал. 1 и на отказите по 
чл. 112б, ал.1 и 2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г.,  изм. и доп.), 
актуален към м.09.2015г., в близост до територията, предмет на устройствено планиране 
няма предприятия, включени в регистъра. 
Към м.09.2015г. няма предприятия и/или съоръжения, включени в Списъка на 
предприятията с нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи 
на Закона за опазване на околната среда. 
Във връзка с горното не е необходимо местоположението на такива предприятия да се 
съобрази в ПУП от гледна точка осигуряване на съответните безопасни отстояния.  
 

4.9  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ  

4.9.1 Шум 
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници, 
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци на различните видове 
транспорт и локалните източници на шум - промишлени, комунално–битови, спортни и други 
обекти. 
 
Планираната територия се обслужва от полски пътища. Няма източници на транспортен шум. 
 
Като правило, шумовите характеристики на потока на разстояние 7,5 m. от оста на близката 
лента за движение, в зависимост от класа на пътя са :  

� ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h; 
� ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h; 
� ІV и V клас – до 60 dBA в зависимост от конкретното натоварване и скорост на 

движение. 
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Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани 
в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ. бр.58/2006 г.) и са 
дадени в следващата таблица. 

 
Таблица 5 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии                     

 

№ Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум, dBA 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 
2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик 60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на железопътен и трамваен транспорт 65 60 55 

5. 
Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 

65 65 65 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
9. Зони за научно-изследователска и учебна дейност 45 40 35 
10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
*Източник: Наредба №6/26.06.2006 за показателите за шум в околната среда /МЗ и МОСВ/  
 

4.9.2 Други вредни физични фактори 

Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на къси, средни 
и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и ретранслатори, 
подстанции за високо напрежение – открити и закрити, електропроводи, трафопостове, 
захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни комуникации на 
транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и 
други сателитни връзки, лични системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). За 
посочените предаватели няма експертни оценки, не е определяна хигиенно-защитна зона 
спрямо жилищната и работната среда. Не съществува информация доколко интензитета на РЧ 
полетата е в границите или над нивата на пределно допустимото ниво (ПДН) – 3 V/m за 
жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). 
Липсата на данни от измервания, информация за експертизи и други проучвания показва, че 
източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол както по време на 
проектирането и изграждането, така  и при експлоатацията им.   

 

4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Съгласно справка от Исторически музей - Самоков, в землището на с. Горни Окол са 
идентифицирани 11 обекта, 7 седем от които попадат в границите на територията, предмет на 
планиране, както следва.: 
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� късноантична крепост в м. „Градище“; 
� селище с площ над 5 дка в м. „Градище“, късна Античност; 
� селище с площ над 5 дка в м. „Киечица“, Късноримска епоха; 
� могилен некропол в м. „Мулежова могила“, включващ четири единични могили; 
� единични могили - 3 бр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.16 Местоположение на обектите на КИН в землището на с. Горни Окол.  (Източник: „Научен доклад  
за издирване на археологически обекти в инвестиционна площ в землището на с. Горни Окол, 

община Самоков“, 11.2015г., Лещаков, П., Вагалински, Л., Нехризов, Г.) 
 

По време на специализирано археологическо издирване, поръчано за целите на ПУП, са 
регистрирани три нови обекта – два археологически и един исторически. Двата 
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археологически обекта представляват недвижими културни ценности с национално значение 
по реда на чл.146 от ЗКН: 

- обект № 1 - селищен обект от късния неолит (втора половина на VI хил. пр. Хр.), 
Възрожденски период с. Горни Окол; локализира върху терасиран склон със 
западно/югозападно изложение, непосредствено до съвременното селище с 
предполагаемата площ около 22-23 дка; 

- обект №2 – надгробна могила слабо изразена на терен; разположена върху 
билото на височината Мулежова могила.  

- обект №3 – каменен оброчен кръст - локализира на около 40 м югоизточно от 
билото на възвишението Женската могила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.16 Местоположение на новорегистрираните обекти.  (Източник: „Научен доклад  за издирване на 
археологически обекти в инвестиционна площ в землището на с. Горни Окол, община Самоков“, 

11.2015г., Лещаков, П., Вагалински, Л., Нехризов, Г.) 
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В село Горни Окол се намира недвижима културна ценност от национално значение – цър-
квата „Свети Пророк Илия” , строена на два етапа, вторият през 1857 г. Отвътре е изогра-
фисана богато от един от най-видните представители на Самоковската художествена школа  – 
Никола Образописов. 

 

4.11. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

Подробният устройствен план (ПУП) касае част от територията на община Самоков - част от 
землището на с. Горни Окол. Постоянно живеещото население от селото е малка част от 
населението на цялата община, а близостта до гр. София и чистата природа определят високия 
дял временно пребиваващи жители в с. Горни Окол, главно за отдих и почивка през неработни 
дни. Поради тази причина, демографското и здравно състояние на населението на селото е 
силно повлияно от столицата и само частично е представително за обкръжаващата социално-
икономическа среда в населените места на община Самоков, професионално-трудовата и 
обществено-битовата среда, а също и системата на здравеопазване в района. Поради това, 
проследяването на демографските процеси и здравното състояние на района е специфично, 
като е извършена съпоставка със здравно-демографските данни за София област, вкл. община 
Самоков, а също и с данните за цялата страна. Следва да се има предвид, че значима част от 
населението на с. Горни Окол ползва здравни услуги в гр. София.  

 
Здравното състояние на населението от района е една от важните предпоставки за определяне 
съдържанието и приложимостта на ПУП при одобряване на нова жилищна устройствена зона. 
Проучването на здравното състояние на населението на община Самоков, вкл. с. Горни Окол, 
се извърши чрез демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с 
показателите за цялата Софийска област. Проучени са основните демографски показатели 
отделно за населението на община Самоков и общо за цялото население на Софийска област и 
страната.  
 
Възрастовата структура на населението (данни от последното преброяване 2011 г.) и 
разпределението по пол за община Самоков, е стационарен тип, при най-широко 
представителство на населението в активна трудоспособна възраст и възраст над 65 години 
(вж долните таблици). Структурата на населението на с. Горни Окол по постоянно 
местожителство е силно застаряващ тип. 
 
Таблица 6 Разпределение на населението на община Самоков и с. Горни Окол  

            

Обект и признаци Брой 

Население на община Самоков към 01.02.2011г., 
включително  
с. Горни Окол 

38 089 
 
 

197 
от тях                      мъже 
                               жени 

18 552 (48,7%) 
19 537 (51,3%) 
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Възрастово разпределение Община Самоков с. Горни Окол 

до 19 години 
20-64 години над 65 години 

7 323 (19,2%) 
23 184 (60,9%) 
7 582 (19,9%) 

12 (6,1%) 
61 (31,0%) 
124 (62,9%) 

 
Таблица 7 Разпределение на населението на Република България            
         

Обект и признаци Брой 

Население на Република България към 01.02.2011г. 7 364 570 
от тях                      мъже 
                               жени 

3 586 571 (48,7%) 
3 777 999 (51,3%) 

до 19 години 
20-64 години над 65 години 

1 352 857  (14,4%) 
4 650 316 (63,1%) 
1 361 397  (22,5%) 

 
Обобщените показатели за детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и естествен 
прираст за община Самоков и за цялата страна са показани в таблицата по-долу. Показателите 
за раждаемостта не се различават значимо между населението на община Самоков и това на 
цялата страна. Смъртността е с различни показатели, като тя е по-висока за общината спрямо 
средната за страната, при влошаваща се тенденция.  
 
Таблица 8 Демографски показатели за община Самоков и цялата страна                

 
Година Показатели на 1000 жители Община Самоков Република България 

2013г. 
Раждаемост 9,2 9,2 
Смъртност 16,9 14,4 

Естествен прираст -7,7 -5,3 
Детска смъртност до 1г. 8,9 7,3 

2014г. 
Раждаемост 9,0 9,4 
Смъртност 18,5 15,1 

Естествен прираст -9,5 -5,7 
Детска смъртност до 1г. 6,1 7,6 

2015г. 
Раждаемост 9,2 9,2 
Смъртност 18,8 15,4 

Естествен прираст -9,6 -6,2 
Детска смъртност до 1г. - 6,6 

 
Естественият прираст, като резултативен показател между двата основни демографски 
индикатора - раждаемост и обща смъртност, за 2013, 2014 и 2015г. е значимо по-
неблагоприятен и с по-ниски отрицателни стойности за населението на община Самоков, 
главно поради по-високата смъртност в общината, в сравнение с цялата страна.  
 
Може да се обобщи, че демографската характеристика на общината е неблагоприятна, но не 
значимо по-различна от тази за цялата страна. Тенденцията към застаряване на населението 
влияе неблагоприятно на демографския облик. Относно с. Горни Окол, поради повишения 
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интензитет на механично движение на населението и близостта до столицата, е възможно в 
перспектива да се очаква демографски прираст.  
 
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини от 
някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус на 
населението, като данните са налични общо Софийска област, в която се намира и община 
Самоков. 
 
Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на околната среда са:  

II клас: Новообразувания; 
IV клас: болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и разстройства на 

имунитета; 
IX клас: болести на органите на кръвообращението; 
X клас: болести на дихателната система; 
XI клас: болести на храносмилателната система; 
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; 
XIV клас: болести на пикочо-половата система; 
XVII клас: вродени аномалии. 
 

Таблица 9 Гранични Умрели по причини за смъртта (класове болести), Софийска област и страната 
(на 100 000 души от населението). 

 
Клас 
болести 

2012г. 2013г. 2014г. 
Софийска 
област 

страната 
 

Софийска 
област 

страната 
 

Софийска 
област 

страната 
 

Обща 
смъртност 

1708,4 1495,8 1641,7 1436,2 1776,0 1508,2 

II 214,4 250,5 302,0 251,5 282,7 250,7 
IV 20,5 23,6 31,4 19,9 21,3 21,3 
IX 1281,7 980,6 1068,7 934,8 1216,9 993,4 
X 52,8 54,4 38,8 48,3 36,7 54,5 
XI 36,4 48,6 46,7 49,9 53,3 61,0 
XII - 0,4 0,8 0,6 - 0,7 
XIV 17,2 18.5 29,7 17,7 40,5 18,7 
XVII 1,2 2,0 3,3 2,1 1,7 1,7 

 
 
Основна причина за умиранията в Софийска област през 2014г. са болестите на органите на 
кръвообращението, чиито интензитет е 1216.9 на 100 000 или 68.5 % относителен дял. Същите 
показатели за страната за 2013 г. са съответно 1068.7 на 100 000 или 65.1 % от причините за 
смъртността. На второ място по причини за умирания в Софийска област и страната са 
новообразуванията, чиято честота за областта е 282.7 на 100 000 или 15.9 %, при честота от 
302,0 на 100 000 през 2012г.. На тези 2 класа болести се дължат 84.4 % от всички смъртни 
случаи в областта за 2014г.  
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Здравни индикатори за Софийска област  
Заболеваемостта /болестността/, измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по 
обращаемостта на населението, дава представа за честотата и структурата на заболяванията по 
повод на които населението търси здравна помощ. Заболеваемостта в Софийска област, в 
която е разположена община Самоков, е проследена за специфични групи заболявания за 
2012г., 2013г. и 2014г. /вж. долната таблица/. Представени са и други здравни индикатори, 
характеризиращи здравното състояние на населението и здравната осигуреност в областта. 

 
      Таблица 10 Гранични Избрани здравни индикатори за Софийска област и страната 2011-2013г. 

 
Показатели 
(на 100 000 души) 

2012г. 2013г. 2014г. 
Софийска 
област 

страната 
 

Софийска 
област 

страната 
 

Софийска 
област 

страната 
 

Регистрирани новообразувания по 
локализация (на 100 000 души) 

Общо: 
 

2521,3 
 

3702,4 2674,9 3819,0 2902,7 3867,7 
Храносмилателна с-ма: 440,6 548,2 459,0 562,6 528,7 573,1 

Дихателна с-ма: 146,5 210,3 157,4 218,4 175,4 214,6 
Кожа: 647,4 800,8 410,6 818,7 431,8 820,2 

Млечна жлеза: 899,3 1286,7 945,1 1326,8 995,2 1344,1 
Кръвотворна с-ма: 107,6 146,9 109,9 151,3 123,6 153,8 

Новооткрита туберкулоза (на 
100 000 души) 29,0 26,6 34,3 23,8 34,2 23,2 

Психични и поведенчески разстройства (на 100 000 души) 
1766,1 1858,6 1632,0 1867,5 1620,6 1737,4 

Брой легла и осигуреност на 
населението в лечебните заведения 
(на 10 000 души) 

63,5 57,7 63,6 59,4 65,1 62,4 

 
 

Данните за регистрираните новообразувания по локализации за значимо по-добри от средните 
за страната. Показателите за осигуреност от болнична помощ са над средните за страната 
спрямо брой обслужвано население. Наличната в областта мрежа от болнични лечебни 
заведения е в състояние да задоволи най-масовите потребности на населението.  
 
Обобщената оценка на здравно-демографските показатели показва, че причините за 
смъртността и основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от 
заболявания, свързани със застаряването и със широкото разпространение на рисковите 
фактори, породени от стила на живот. Болестите на органите на кръвообращението са водещи 
в структурата на смъртността от десетилетия.  
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4.12  МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

В обхвата на планираната територия няма налични материални активи. 
 
 
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

5.1.1. Предполагаемо развитие на територията без прилагане на плана 
Ако Планът не бъде реализиран, планираната територия ще запази трайното си предназначе-
ние на земеделска и горска територия и ще се използва за паша и епизодично за производство 
на селскостопанска продукция. Нивото на съоръженост на село Горни Окол със социална 
инфраструктура и на благоустроеност не ще претърпи промяна. 
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 11 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на 
плана 

        
Аспекти  Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана 

Климат и КАВ Не се очакват промени 
Повърхностни води Не се очакват промени 

 
Геоложка основа,  подземни води  

Възможна проява и активиране на ерозионно-акумулационните процеси 

Земи и почви, земеползване Ще намалява агроекологичната стойност на земите като ценен природен ресурс 
Зелени площи, спорт и отдих, биоразнообразие Не се очаква развитие 
Ландшафт Възможно намаляване относителния дял на ландшафтите с естествена устойчивост 
Отпадъци, опасни вещества Възможно формиране на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци  
Шум  Не се очакват промени  
Културно наследство Потенциала на археологическото наследство като обект на познавателния туризъм ще остане нереализиран 
Устройствени параметри Липсата на териториално-устройствен инструментариум е възможно да се наруши 

сравнително добрата устойчивост на компонентите на околната среда 
   

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ 

По-долу е направен кратък анализ на характеристиките на някои компоненти на околната 
среда, които могат да бъдат подложени на въздействие и в частност подземните води и 
земните недра.   
 
5.2.1. Територии, свързани с опазване на водите 
● Подземни води 
Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ПУП устройствени условия за 
реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед намаляване 
до минимум загубата на питейна вода, за изграждане и/или доизграждане на канализационни 
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мрежи, за жилищно, транспортно и друго строителство, за въвеждането на режим на 
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията и 
пр., територии и зони, които има вероятност да бъдат значително засегнати ще са: 
 

� Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация: 
В изпълнение изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС  за качеството на 
водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона за водите: 
• подземните водни тела BG1G00000K2038 и BG1G00000NQ031, описани по-горе, са 

определени като зони за защита на водите с кодове съответно BG1GGW00000K2038 и 
BG1DGW00000NQ031, от които се извлича вода за консумация от човека със средно 
денонощен дебит над 10 m³ или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 
7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. Състоянието на 
зоната BG1GGW00000K2038 е добро, а на BG1DGW00000NQ031- лошо. Екологични цели на 
зоната са: 

-  „Запазване на добро химично състояние на зоната до 2021 г и до  2027 г“ - за  зона 
BG1GGW00000K2038; 

- „Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показателя Mn 
и запазване на добро химично състояние по останалите показатели  до 2021 г и 
постигане и запазване на добро химично състояние на зоната до 2027 г“ - за зона 
BG1DGW00000NQ031. 

• предстоящи за учредяване санитарно-охранители зони около съществуващите и 
евентуално нови водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подемни води, 
посочени по-горе, в които нормативно са въведени ограничения и забрани за опазването им, 
съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Закона за водите. 
Необходимо е осъществяване на процедури за получаване на разрешителни за водовземане, 
съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/2007 г., и за учредяване на СОЗ за 
всички съществуващи и предвиждани за изграждане водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване, съгласно изискванията понастоящем в Наредба №3/16.10.2000 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, впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6, изготвянето на 
която е предстоящо. 
 

� Води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници и уязвими зони 

Подземни водни тела „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“ с код 
BG1G00000K2038 „Порови води в Кватернера - Самоковска долина“ с код BG1G00000NQ031 
не са определени като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 
източвици по Заповед № РД-146/25.02.2015 г на МОСВ. 
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Територията на община Самоков, в това число и землището на Горни Окол не са определени 
като уявима зона за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.  
 
На посочените землища няма пунктове за мониторинг на подземните води по Програмите за 
мониторинг на водите, утвърдена със Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на министъра на 
околната среда и водите.  

 
● Земни недра 
Територии за добив на подземни богатства: 
Понастоящем, в землището на Горни Окол не се осъществява добив на подземни богатства и 
няма определени концесионни площи в съответствие с изискванията в Закона за подземните 
богатства.  
 
Локални територии, поразени от гравитационни процеси – в землището на Горни Окол не 
са идентифицираните свлачища. 
 
На територията, предмет на устройствено планиране не са установени редки или застрашени 
растителни и животински видове. Не се засягат границите и целостта на защитени територии и 
зони.   
 

5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Анализът на съществуващите екологични проблеми показа следното: 
� По отношение на подземните води съществуващите екологични проблеми произтичат 

от обстоятелството, че приповърхностния слой на подземните водни тела не е защитен от 
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното им състояние. 
Основни от тях са:  

- заустване на отпадъчните води от единичния канализационен клон в с. Горни  Окол 
без  пречиствателно съоръжение; 

- земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на торове и препарати 
за растителна защита; 

- инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци; 
- нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване; 
- състоянието на водовземането: сезонен недостиг на питейна вода, загуби на питейна 

вода преди достигане до потребителите; използване на питейна вода за  напояване и други 
нужди. 

� По отношение на земните недра, съществуващите екологични проблеми произтичат 
от обстоятелството, че земните недра са подложени както на естествени, така и  на 
антропогенни въздействия, включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от 
ерозия, изкопни и насипни работи, замърсяване с отпадъчни води от канализационния 
колектор на с. Горни Окол и утечки от септични ями, с нефтопродукти и други опасни 
вещества при пътно-транспортни произшествия и пр. 
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6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ПУП-ПРЗ С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ 

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи /споразумения, 
конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от Реп. България, респ. основните им 
изисквания са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда, 
тук ще бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2 основни документа, които 
в най-голяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране: 

� Национална програма за развитие на България 2020, приета от МС през декември 2012; 
� Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.  

 
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран 
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ 
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и 
националните приоритети на България.  
 
Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и 
качествените характеристики на работната сила. 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал. 
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси. 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка степен всички 
формулирани в програмата приоритети имат отношение към разглеждания план, и в частност 
следните подприоритети: 
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Таблица 12 Гранични Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 
използване на местния потенциал     
                        

Подприоритети на Приоритет 3 Предвиждания на ПУП за постигане на 
националните приоритети 

3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на 
туристическия потенциал на регионите и развитие 
на културните и креативни индустрии в регионите 
 

Разнообразните ресурси мотивират формирането на 
регионални туристически продукти 

3.5 Създаване на условия за опазване и подобряване на 
околната среда в регионите, адаптиране към 
настъпващите климатични промени и постигане на 
устойчиво и ефективно използване на природните 
ресурси 

Планът съдейства за постигане на устойчиво еколого-съобразно развитие чрез изграждане на среда за отдих 
и обитаване с характеристики, създаващи условия за подобряване качествата на околната среда 

 
От посочените приоритети, с особено значение е подпироритет 3.5 - Създаването на условия 
за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите 
климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ре-
сурси, включващ: 

– подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и 
населението в регионите; 

– устойчиво управление на водните ресурси чрез изграждане и модернизиране на 
канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

– превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии; 
– опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от 

природния потенциал за устойчиво развитие; 
– повишаване качеството на атмосферния въздух. 

 
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-спе-
циално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на 
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски 
центрове в съседните страни, респ. мерките: 

- подобряване на пътната инфраструктура; 
- подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 

 
6.1.2 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018 г. 
Съгласно раздел II.3 от стратегията - “Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа цел на 
страната в областта на околната среда е “Към по-добро качество на живот и устойчива околна 
среда”. 
 
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ПУП-ПРЗ, които съдействат за 
постигане на националните стратегически цели за опазване на околната среда. 
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Таблица 13 Приоритети и мерки на ПУП, които съдействат за постигане на националните                                            
стратегически цели за опазване на ОС                          

 
Стратегическа цел, специфични цели Приоритети и мерки на ПУП, които съдействат за 

постигане националните цели 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците 
от изменението на климата и чиста енергия - със специфични цели: намаляване растежа на емисиите от 
парникови газове, адаптиране към промените на кли-мата, постигане на устойчиво екологосъобразно разви-тие на енергетиката в страната 

Планът предвижда ползване на енергия от 
възобновяеми източници – соларни колектори  

2. Осигуряване на достатъчно по количество и с по-
добро качество вода със специфични цели: 
осигуряване на добро състояние на повърхностните води, на добър екологичен потенциал на изкуствените 
и силно модифицирани водни тела, осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населе-нието; възприемане на водите като елемент от националната сигурност, въвеждане на интегрирано управление на водите  

С предвидената нова водоснабдителна система, включваща сондажни кладенци, довеждащ 
водопровод, напорен резервоар и разпределителна водопроводнда мрежа, Планът ще съдейства за 
постигането на тази национална цел. 

3. По-здравословна околна среда за по-добро 
качество на живот – намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда; достигане на 
общоевропейските норми за КАВ; прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновия слой, намаляване рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите; предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества, предотвратяване и намаляване на шума в населените места; подобряване 
на контрола върху източниците на шум в населените места, устойчиво управление на почвите; ; възстановяване на увредени почви 

Предвидените в Плана ниски гъстоти на обитаване и богатото озеленяване на планираната територия осигуряват високо качество на селищната среда 

4. Насърчаване на устойчивото потребление и 
производство със специфични цели: ……устойчиво 
управление на отпадъците, устойчиво развитие на транспортната система, на селското стопанство, на 
горите, намаляване натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм 
  

За постигане на тази цел Планът съдейства чрез предвижданията си за развитие на балансирана среда 
за обитаване и развитие на устойчив туризъм и отдих  

5. Ограничаване  и спиране на загубата на 
биологично разнообразие – със специфични цели: 
устойчиво управление на биологичното разнообразие, опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от НЕМ и извън нея 

Планът съдейства за постигане на тази цел с предвижданията си за специализирано обилно 
озеленяване, вкл. зелени спортни площи  

 

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 но околната среда 

Предвидените обществени консултации по плана и ЕО към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа 
до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения касаещи околната среда 

 

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ПУП-ПРЗ С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ    

Предвижданията на Плана спомагат за постигане на международните цели за опазване на 
природното наследство и околната среда, през призмата на НАТУРА 2000 и изпълнението на 
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различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за 
изграждане на ПСОВ, Дунавската програма и др./. Рамковата Директива за водите 
например, въвежда нов подход в управлението на водите чрез екологични норми и цели за 
качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми. Съгласно 
тази директива, основните принципи при опазване на водите са:  
• недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – 

изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез: 
- чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на 

околната среда 
- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и 

прекратяване на замърсяванията 
- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и 

заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени 
- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни 

съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените норми 
-  спазване условията в разрешителните 

• усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол, 
гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се 
постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и повишен 
капацитет на екологичния статус; 
• реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ, като 

основен планов документ за интегрирано управление на водите.  
 

Изпълнение на различни Директиви като например изграждане на ПСОВ, реконструкция на 
водопроводната и канализационна мрежа в населеното място, екологосъобразно третиране на 
отпадъци, съгласно предвижданията на Националната програма за управление на отпадъците, 
подобряване условията за транспортен достъп и др. подобни предвиждания, спомагат и за 
решаването на глобални екологични проблеми.  
 
 
 
7.  ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 
Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са 
непосредствено свързани с предвижданията на ПУП-ПРЗ и ПП, наричан по-долу за краткост 
“плана” и подхода на планирането към проблемите на околната среда.   
 

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ и ПП  

7.1.1. Обща концепция на плана 
Същността на концепцията на Плана е създаването на висококатегориен резиденциален и 
спортен комплекс в природна среда, наричан по-нататък за краткост КОМПЛЕКСА. Формират 
се три зони:  
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- жилищна зона със застрояване с ниска етажност,  
- зона за спорт с голф игрище и  
- централна зона с ограничени размери, за застрояване с висока етажност. 

 
Планираната територия се свързва със съществуващото село Горни Окол посредством две 
улици. Предвижда се Комплексът да се обитава постоянно от 4 650 човека, временните 
обитатели да бъдат 868 човека, а работещите да са 250д. 
 
Брутната гъстота на обитаване е  21.47 ч./ха, а нетната – 47.61 ч./ха. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Неблагоприятното за околната среда обстоятелство е, че Комплексът се реализира изцяло 
върху земеделски земи, които обаче в огромната си част в момента не се използват като 
такива. По отношение екологичните качества на средата, благоприятни са ниската плътност на 
обитаване и значителният относителен дял на откритите озеленени пространства за обществе-
но ползване – 11% градини и паркове и 25 % голф игрище.  
 

7.2 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на 
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на съставящите функции и 
предназначения, които в качеството им на предмет на ПУП, представляват в по-малка или по-
голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им върху качествата на 
климата и атмосферния въздух. 
 

7.2.1. Развитие на селищната мрежа 
7.2.1.1. Планираната територия на Комплекса се разпределя по елементи в следните 
съотношения: 
   - Терени за обитаване 45.0 % 
   - Терени за обществено обслужване 3.9 % 
   - Терени за транспортна инфраструктура 13.8 % 
   - Зелени площи за широко обществено ползване 11.9 % 
   - Терени за техническа инфраструктура 0.4 % 
   - Голф игрище 25.3 % 
 
 
7.2.1.2. Устройствено зониране 
Планът предвижда територията на Комплекса да се устройва с прилагане на следните видове 
устройствен зони със съответни устройствени параметри: 

- Зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона, обозначена 
като Ц: 

o макс. кота корниз – 18 м;  
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o макс. плътност на застрояване – 60 %; 
o макс. Кинт – 3.6;  
o мин. озеленена площ – 20 %; 

 
- Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, обоз-
начена като Жм1: 

o макс. кота корниз – 10 м;  
o макс. плътност на застрояване – 40 %; 
o макс. Кинт – 0.6;  
o мин. озеленена площ – 40 %; 

 
- Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване, обозначена като Жм2: 

o макс. кота корниз – 10 м;  
o макс. плътност на застрояване – 60 %; 
o макс. Кинт- 3;  
o мин. озеленена площ- 20%; 

 
- Зона с конкретно предназначение за спорт и атракции, за голф игрище, обозна-
чена като Од. Допуска се само застрояване, обслужващо основната функция на зоната: 

o макс. кота корниз – 10 м;  
o макс. плътност на застрояване – 1 %; 
o макс. Кинт – 0.05;  
o мин. озеленена площ – 85 %; 

 
- Зона за паркове и озеленяване, обозначена като Оз. Паркове за ежедневен отдих, в 
които се допуска само застрояване, обслужващо основната функция на зоната: 

o макс. кота корниз – 5 м;  
o макс. плътност на застрояване – 1 %; 
o макс. Кинт – 0.02;  
o мин. озеленена площ – 80 %; 

 
- Зона за спорт и атракции, обозначена като Ca; Предимно за обособени зона за 
спорт и атракции в рамките на зони за паркове в отдалечени територии: 

o макс. кота корниз – 10 м;  
o макс. плътност на застрояване – 10 %; 
o макс. Кинт – 0.15;  
o мин. озеленена площ – 70 %. 

 
7.2.1.3. Социална инфраструктура 
Планът предвижда изграждане на разгъната номенклатура от обекти на социалната инфра-
структура - търговски обекти (магазини, кафенета, ресторанти, химическо чистене, банков 
клон), училище, детска градина, библиотека, многофункционална зала, паркинг, медицински 
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център, полиция, пожарна служба, супермаркет, хотел, клуб хаус и др. В почти всеки от 
кварталите се оформят детски площадки, кътове за възрастни хора и спортни съоръжения за 
жителите. Спортната инфраструктура предлага възможности за тенис, волейбол, баскетбол, 
колоездене, катерене и др. Централно място в спортната инфраструктура на Комплекса заема 
голф игрището, комплектувано с необходимите обслужващи обекти. 
 
7.2.1.4. Благоустойство 
Планът предвижда Комплексът да бъде осигурен с развита техническа инфраструктура с 
високо ниво на благоустроеност. Предвидени са значителни озеленени площи – 30.7 ха, чието 
устройство съхранява изцяло наличната едроразмерна растителност, подробно 
инвентаризирана за целите на ПУП. Осигурява се организирано отвеждане на отпадъците на 
общинското депо-Самоков. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
Предвиденото с Плана функционално разпределение на територията, устройствено зониране,  
изграждане на обекти на социалната инфраструктура и благоустройство отговаря на градоус-
тройствените нормативни изисквания и осигурява формирането на една хармонична и с добри 
екологически качества урбанизирана среда. Предложеното функционално зониране и 
режимиране не съдържа предпоставки, които биха се отразили неблагоприятно върху 
климатичните условия и качествата на атмосферния въздух. 
 
7.2.2 Прогноза за въздействие върху качеството на атмосферния въздух  
 
В етапа на строителство на обектите, предвиден в Плана, вероятните източници на вредни 
емисии във въздуха ще бъдат обусловени от: 

� извършване на земни и земекопни работи; 
� доставка на материали, заготовки, елементи и други;   
� складиране и разтоварване на суровини и материали; 
� строителната техника и механизация, работеща с двигатели с вътрешно горене. 

В периода на строителство на предвидените по плана обекти, атмосферния въздух се 
натоварва с нетоксична прах и в по-малка степен с отпадъчни газове от работата на 
строителните машини. Прахът се отлага обикновено на няколко метра от източника, като 
дребните фракции се разнасят от въздушните течения  и се разсейват. По съществен източник 
на респирабилни частици са дизеловите двигатели на строителните машини и транспортната 
техника. Не се очаква те да предизвикат съществено замърсяване на въздуха, най-вече поради 
наличието на значителен и разнообразен ветрови пренос, който като правило е мощен 
самоочистващ фактор на околната среда. 
 

Прахът от строителните работи не е респираторен, поради което се счита, че той не е опасен за 
работещите на строителната площадка.     
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Главен източник на респирабилни частици са дизеловите двигатели на строителната техника и 
транспортните средства. Не се очаква те да допринесат съществено за замърсяването на 
въздуха не само поради общо времеви и пространствено ограниченият обем строителни 
работи, но и поради благоприятна ветрова характеристика, подпомагаща разсейването на 
вредности във въздуха. 
 

Съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от вредни вещества по балансови методи – 
CORINAIR-94, замърсителите от отпадъчни газове от двигателите с вътрешно горене на 
строителната техника и механизация са разделени в 4 групи: 

� SOx, NOx, ЛОС, CH4, CO, CO2, N2O, NH3; 
� тежки метали; 
� устойчиви органични замърсители; 
� сажди. 

 

Във фазата на подробното устройствено планиране не се разглеждат детайли, свързани с 
определяне вида и броя на строителната техника и механизация, които ще се използват при 
строителството на Комплекса, както и вида и количествата на горивата, които ще бъдат 
необходими, поради което количествени показатели не могат да бъдат изведени.  
 

На този етап може да се направи допускането, че в периода на строителство ежедневно ще 
бъдат ангажирани около 20 товарни МПС. 

 

За моделиране на емисиите е използван софтуерния продукт TRAFFIC ORACLE – модул 
EMISSIONS – опростена методика. Модулът ЕМISSIONS изчислява емисията на определени 
вредни вещества в отработилите газове от двигателите с вътрешно горене на моторните 
превозни средства (МПС). В методиката се приема, че емисиите от МПС при движението им 
по автомагистрали или сложна улична мрежа, могат да се апроксимират като непрекъснато 
действащи линейни или площни източници. В конкретния случай, няма наличие на сложна 
улична мрежа или магистрала с постоянен интензивен трафик. В допълнение, трафикът на 
тежки МПС се концентрира само в периода на строителството. На тази база, методиката е 
използвана, за да се определят ориентировъчно емисиите от ДВГ по време на строителството. 
Резултатите от моделирането са показани в следващата таблица:  
 

Таблица 14 Резултати от моделиране на емисии от транспорта       
               

ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ ЗАМЪРСИТЕЛ ЕМИСИЯ 
G/(M.S) 

Парникови газове Азотни оксиди (изчислени като NO2) 2,54E-06 

ЛОС 4,85E-07 

Метан 1,49E-08 

Въглероден оксид 2,03E-06 

Въглероден диоксид 0,0001864 
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Двуазотен оксид 7,13E-09 

Тежки метали Кадмий 5,94E-13 

Устойчиви органични замърсители 
Полицикл. Ароматни въглеводороди 8,91E-10 

Диоксини и фурани 9,17E-16 

Полихлорирани бифенили 9,15E-13 

Твърди частици Прах (сажди) 2,73E-07 

 

Получените резултати от моделирането дават обща представа за очакваното състояние на 
атмосферния въздух в следствие транспортната дейност по време на строителството. Данните 
показват, че няма основание да се очаква надхвърляне на определените с нормативни 
документи норми (съгласно Наредба №12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба 
№11/2007г. за норми на арсен, кадмий, никел и ПАВ във атмосферния въздух.)  
 

Преминаването на товарните МПС през с. Горни Окол ще предизвика слабо замърсяване на 
въздуха в района, като емисиите на вредните вещества не се очаква да бъдат в нарушение на 
нормативните изисквания основно поради сравнително благоприятната ветрова 
характеристика на района.  
 

В етапа на експлоатация не се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух, т.к. 
функционалната принадлежност на обекта не е свързана с формиране на вредни емисии във 
въздуха. Предвиденото с Плана значително като процент озеленяване се оценява с 
положителен знак по отношение качеството на атмосферния въздух. 
 
Обобщено, оценката на въздействието на предвижданията на плана върху качеството на 
атмосферния въздух се определя както следва: 

� вид – пряко и по време на строителството и по време на експлоатацията; незначително 
натоварване с вредности основно от транспорта по време на реализацията на предвидените 
обекти; при експлоатацията, въздействието върху КАВ е позитивно;  

� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 
експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; процесът е 
управляем; 

� честота – по време на строителството въздействието е с постоянна честота; по време на 
експлоатацията ще се прояви променлива честота, обусловено от наличие на пикови дни и 
периоди - край на седмицата, национални празници, ученически ваканции, свързано с 
повишена транспортна активност; 

� обратимост – процесът е обратим и управляем; 
� степен на въздействие – незначително; 
� кумулативен ефект – не се очаква;   
� пространствен обхват – като правило, ограничен в обхвата на Комплекса. 
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7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

С Плана се цели да се създадат устройствени предпоставки за изграждане на нова жилищна 
структура, спортен комплекс за голф и допълваща инфраструктура за отдих, като разширение 
на с. Горни Окол.  
 
Територията, предмет на настоящия ПУП заема площ от 257 ха и попада в границите на 
санитарно-охранителен пояс III на язовир Искър. Тя е антропогенно неусвоена до момента, 
като по-голямата част от нея се състои от земеделски земи по възстановена частна 
собственост, обслужени от нисък клас общински (земеделски) пътища.  
 
За нуждите на плана, за да се оразмерят правилно обслужващите терени, както и мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура и да се осигури пълноценно покриване на 
приетите стандарти, е съобразен предложеният от ПУП капацитет на територията към крайния 
етап на изграждане, както следва: 
• постоянно население – 4650 души 
• временно пребиваващи – 868 души 
• работещи - 250 души 

 
С Парцеларен план е предвидена нова връзка с пътя, свързващ селата Долни и Горни Окол, 
която ще представлява основен транспортен подход към комплекса. Освен това, тя ще 
осигурява пространствено връзките на необходимата нова инженерна инфраструктура - 
водопровод и електропровод със силнотокови кабели за захранване на планираната  
територия.  
 
В ПУП се предвиждат следните устройствени зони: 

� Ц - Зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона; 
� Жм1 - Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност; 
� Жм2 - Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване; 
� Од - Зона с конкретно предназначение за спорт и атракции, за голф игрище; 
�  Оз - Зона за паркове и озеленяване; 
� Ca- Зона за спорт и атракции. 

Всички разглеждани имоти, обхванати от новия ПУП-ПРЗ са извън регулацията на с. Горни 
Окол. За тях се предвижда изцяло нова стратегия за водоснабдяването им с питейна вода и 
отвеждането на отпадъчни води от различен произход. 
 
ПУП разделя условно планираната територия на шест зони, в зависимост от теренно 
нивелетното разположение, отводняването на всяка една зона и бъдещото пречистване на 
отпадъчните води – Зона А, Зона В, Зона С, Зона D, Зона Е и Зона F. 
 
Предвижда се естествените повърхностни и пречистени води от зони F, E и части от D да се 
насочат към яз. “Искър“ чрез няколкото дълбоки дерета, естествено оформени в ландшафта на 
разглежданата територия. 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 77 

Естествените повърхностни води от части на зона D ще се отводнят към р. Черни Искър чрез 
три ясно изразени дерета, протичащи към посочения воден обект. 
 
Естествените повърхностни и пречистени води от зони А, B, C и части на зона D ще се 
отводнят към р. Околска /р. Вуйна/ чрез основно дере под името “Цигански дол“ и няколко 
други по-малки  дерета. 
 
7.3.1. Водоснабдяване 
Очакваното максимално водопотребление за нуждите на обектите по ПУП е: 

 Qср.d=851,70 dm /3  

 Qmax.d= dm /00,56,1647 3  

 Qmax.h.= 103,60 m3/h или 28,78 l/s 

За осигуряване на това водно количество се предвижда водоснабдяване от водовземни 
съоръжения чрез изграждане на сондажни кладенци с дълбочина 50÷60м, изградени в един 
или в два участъка между селата Горни Окол и Долни Окол: 

- участък № 1, намиращ се на около 1,5 km от с. Горни Окол - на четири кладенеца, 
разположени при върховете на квадрат със страна равна на 50 m; 

- в участък № 2 - намиращ се на около 1,0 km от с. Горни Окол - на три кладенеца, 
разположени в линия на разстояние 16,37 m и 17,16 m между тях.  
 
Местоположението на тези участъци е в обхвата на подземно водно тяло BG1G00000K2038, с 
географските координати на Участък 1 -  N 420 28′ 37,2″, E 230 30′ 16,0″, а на Участък 2 - N 
420 28′ 26,6″, E 230 30′ 29,9″  

 
Съоръженията ще усвояват водата от подземно водно тяло с код BG1G00000К2038 
Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър. Максималния дебит на черпене за питейно-
битовото водоснабдяване ще е 12,00 л/сек и 26,3 л/сек за напояване на голф игрище и други 
цели, необходими за функциониране на комплекса, но не повече от 1 208 000 куб.м/годишно. 
 
Водоснабдителната план-схема към ПУП-ПРЗ предвижда захранване на напорния водоем чрез 
външен водопровод, частично преминаващ през новите урегулирани улици и квартали, с 
начало о.т.352, Зона В и край суха камера водоем. Тласкателния водопровод е с дължина 1652 
м„ в разширената регулация на с. Горни Окол. 
 
Трасето на тласкателя извън регулацията е с дължина 1593 м и е предвидено да бъде изцяло по 
съществуващи общински и новопроектирани пътища с минимално засягане на частни имоти. 
За тази част от тласкателя е изготвен парцеларен план със заложени необходимите сервитутни 
разстояния от двете страни на водопроводната тръба. 
 
Предвидената в ПУП-ПРЗ новопроектирана вътрешна водопроводна мрежа на новите 
жилищни квартали, част от землището на с. Горни Окол, изцяло се основава на изискванията и 
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нормативните на Наредба № 2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи. Предвиждат се два главни клона и второстепенни 
консумативни улични водопроводи, доставящи вода до всеки предвиден урегулиран 
поземлен имот според проекта за ПУП-ПРЗ за територията. Водопроводната мрежа е 
сключена – тип пръстен и е предвидена за транспортиране на водни количества за питейно-
битово водоснабдяване и противопожарни нужди. За следваща фаза на проектиране е 
необходимо по мрежата да бъдат предвидени достатъчен брой спирателни кранове и пожарни 
хидранти – надземен монтаж. 
 
Разглежданата територия може да се определи като част от водоснабдителната мрежа на с. 
Горни Окол, като заедно с новоприсъединените квартали обслужваното постоянно население 
ще нарасне до 4839 жители. За двата главни водопроводни клона противопожарното водно 
количество, за което трябва да бъдат оразмерени е 5,0 л/с. За второстепенните водопроводни 
клонове се приема оразмерително противопожарно водно количество от 2,5 l/s. 
 
План-схемата по частта „Водоснабдяване“ е разработена със следните приети 
водоснабдителни норми в зависимост от вида на бъдещите потребители: 

� 150 l/ж.ден – водоснабдителна норма за постоянен жител; 
� 10 l/ж.ден – водоснабдителна норма за служител/работник, пребиваващ 8 часа на 
работното си място в бъдещата новоурегулирана територия; 

� 40 l/ж.ден – водоснабдителна норма за спортист/посетител на бъдещия спортен и голф 
комплекс; 

� 300 l/ж.ден – водоснабдителна норма за легло (турист) в бъдещия SPA хотел; 
 
Изчислената отводнителна норма за хидравличното изчисляване на оразмерителните 
отпадъчни водни количества на следваща фаза на проектиране е 90% от приетата 
водоснабдителна норма за даден вид потребител. 
 
Предвижда се проектирането и изграждането на нов напорен водоем за новопроектираните 
жилищни квартали с общ изчислен обем от 1500 м3. Котата, на която се предвижда 
разположението на напорния водоем е КТ=1115,00 м,  която се приема за кота водно ниво за 
първоначалните изчисления за предварителния проект за ВиК схемите към ПУП-ПРЗ. Така 
избраното място на новия резервоар осигурява водното количество по гравитачен път да се 
подава към новопроектираната вътрешната мрежа за всички квартали и имоти. На следваща 
фаза на проектиране, при изготвянето на хидравличния модел за водопроводната мрежа на 
новите територии, ще се прецени необходимостта от зониране на мрежата предвид голямата 
денивелация за обследваната територия (най-висока кота – 1115,00 м‘ и най-ниска кота за 
територията – 980,00 м. 
 
Общият обем на вкопания резервоар се определя като сума от регулиращия обем и обема за 
пожарни и аварийни нужди – чл.172 на Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителни системи. Приета е трета категория водоснабдителна 
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система за питейно-битово водоснабдяване на населено място според степента на 
обезпеченост на средно денонощното водно количество. Според Наредба №2/22.03.2005г.,чл.6 
- обезпечеността на необходимото средноденонощно водно количество е 85%, а според чл.172 
регулиращия обем за вкопани резервоари е 70 % от максимално денонощното водно 
количество. 
 
Избраната възможност за водоснабдяване сочи, че за осигуряване на необходимите проектни 
водни количества се разчита на водовземане чрез нови сондажни кладенци, оборудвани за 
експлоатация в подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“ с код 
BG1G00000K2038  между селата Горни Окол и Долни Окол.  
 
Поради ниските филтрационни свойства на пукнатинните колектори, изграждащи подземно 
водно тяло BG1G00000K2038, предложеното техническо решение за водоснабдяване на 
обекта може да се окаже  проблематично. Като алтернативен, по-значим, със сравнително по-
високи филтрационни свойства източник за водоснабдяване се откроява подземно водно тяло 
„Порови води в Неоген-Кватернера-Самоковска долина” с код BG1G00000NQ031. Тази 
потенциална възможност по отношение осигуряването на необходимото водно количество 
може да се възпрепятства от качеството на водата, която не е изключено да се окаже 
неподходяща за питейно-битови цели, тъй като подземното водно тяло е в лошо химично 
състояние.  
 
От изложеното произтича, че към настоящия момент няма достатъчна яснота по избора на 
надежден източник на вода за осигуряване на питейно-битовите и други нужди на  
новопроектираните с ПУП-ПРЗ жилищни квартали и зони. За решаването на този проблем 
следва да се задействат процедури за получаване на разрешителни за съответни проучвания и 
изследвания в потенциални участъци за водовземане от повърхностни и/или подземни води, 
впоследствие и за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони на 
съществуващите и новопроектирани водовземни съоръжения. Местоположението, видът и 
броя на водовземните съоръжения ще се уточнят след получаване на разрешително от 
Басейнова дирекция Дунавски район и провеждане на допълнителни хидрогеоложки 
проучвания в съответните райони, каквито са и заключенията на Инженерно-геоложкия 
доклад към ПУП.  
   
7.3.2 Канализация 
За новите жилищни територии, което се явява разширение на съществуващото селище, се 
предвижда проектиране на разделна канализационна система. Новопроектираната 
канализационна мрежа представлява цялостна система с разсредоточени като разположение  
локални пречиствателни съоръжения. Битовите отпадъчни води чрез тръбна мрежа и сградни 
канализационни отклонения ще се транспортират до вход ЛПСОВ за всяка зона. След 
пречистване до степен, отговаряща на изискванията за приемника, пречистените отпадъчни 
води ще се заустват в близки дерета. При достигане на битовите отпадъчни води до ниска 
точка в дадена улица се предвижда монтаж на модулна канализационна помпена станция 
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/КПС/ за препомване на отпадъчните води до по-висока кота. Модулната КПС ще се състои от 
събирателен резервоар (черпател), потопяеми канализационни помпи (работна и резервна) и 
суха шахта, арматури с ел.табло за управление на помпените агрегати. Всички КПС се 
предвиждат за монтаж в улица. За отводняването на територията по ПУП /разширение на 
жилищната територия на с. Горни Окол/ са предвидени общо 26 бр. модулни канализационни 
помпени станции с различен оразмерителен дебит. 
 
Някои единични имоти, разположени в най-ниските части за даден квартал и улица са 
предвидени да се отводнят чрез индивидуални тласкатели и помпени уредби, разположени в 
двора на конкретния имот. 
 
Повърхностните дъждовни води ще се провеждат чрез комбинирани отводнителни 
съоръжения (бетонови регули, линейни отводнители, канавки (открити и закрити), дъждовна 
вкопана тръбна канализация и др.) до най-ниските точки според вертикалната планировка на 
бъдещите улици. След задължително третиране и пречистване, дъждовните води ще се 
изпускат в прилежащите, най-близки  дерета. 
 
7.3.2.1 Локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ) за отделните зони 
и технологични схеми на пречистване 
В ситуационната план-схема на ПУП са отразени предвидените места за ЛПСОВ и КПС за 
всички квартали. В следващата таблица са дадени базовите изходни оразмерителни параметри 
за всяка ЛПСОВ: 
 
Таблица 15 Оразмерителни параметри за всяка от 5-те ЛПСОВ съгласно ПУП. 
 

 

ЛПСОВ 

 

Оразмерителен 
капацитет 

Средноденонощно 
отпадъчно водно 
количество на вход 

ЛПСОВ 

 

Видове потребители 

ЛПСОВ Зона А 724 ЕЖ Qср.д= 98,0 m3/d жители 

ЛПСОВ Зона  В 556 ЕЖ Qср.д= 75,0 m3/d жители 

ЛПСОВ Зони  C и 1/2D 927 ЕЖ Qср.д= 119,0 m3/d 
жители плюс училище, 

администр. и др. 
ЛПСОВ Зони  E и 1/2D 1321 ЕЖ Qср.д=178,0 m3/d жители 

ЛПСОВ Зона F 1761 ЕЖ Qср.д= 295,0 m3/d 
жители плюс хотел и голф 

клуб 
 
Заустванията на пречистените отпадъчни води са предвидени да бъдат в дерета, които се 
явяват естествени отводнители за територията по време на дъжд. Към тези дерета ще се 
насочат също разсредоточено (на различни места в ниските точки на новоурегулираната 
територия) акумулираните и събрани повърхностни дъждовни води, които след пречистване 
ще бъдат изпускани към прилежащите територии. 
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7.3.2.2. Кратко техническо описание на предвидената за реализация технологична схема 
на пречистване за всяка ЛПСОВ 
Заповед №РД-970/28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите определя територията 
като чувствителна зона по отношение на биогенните елементи. Поради строгите норми на 
заустване, особено по отношение на азота, са предвидени две степени на денитрификация – 
предденитрификация и следденитрификация, които ще гарантират достигане на нормите по 
азот на изход ЛПСОВ. За достигане и гарантиране на нормите на пречистената вода се 
предвижда монтирането на мембранен биореактор (МБР), който представлява комбинация от 
биологично третиране на потока с активна утайка и мембранни процеси за отделяне на 
замърсяващите компоненти чрез микро- и ултрафилтрация под налягане. 
 
Мембраните, използвани в тези реактори, ще са с размер на порите обикновено от 10nm до 
0.5μm, за да осигурят отделяне и на най-малките свободни органични и неорганични частици 
от отпадъчните води. Ще бъде необходимо периодично да се промиват и подменят. 
Отделената активна утайка ще се връща обратно в процеса, като ще се поддържа 
необходимата възраст на активната утайка. 
 
Физическата бариера, наложена от мембранните системи в MБР ще осигурява пълна 
дезинфекция на пречистваните отпадъчни води. Те ще позволяват експлоатация при по-високи 
концентрации на активната утайка (обикновено до 20g/l, вместо максималното 6g/l при 
конвенционалните системи). MБР ще осигуряват по-високи норми на пречистване на 
отпадъчните води чрез физическата бариера – мембраните. Освен това ще имат много добра 
приспособимост към промени в замърсяването на водите. 
 
MБР технологията елиминира вируси, бактерии и всякакъв вид вредни микроорганизми, с 
което премахва необходимостта от дезинфекция на водата и намалява разходите за 
обеззаразяване.  
 
Редуцирането на фосфора до достигане на нормите ще се извършва по два начина - част от 
фосфора ще се редуцира в следствие на биологичните процеси, протичащи в биосистемата, а 
останалата част ще се редуцира химически - в биосистемата ще се дозира неорганичен 
коагулант, който химически свързва фосфора до неразтворими съединения, които ще се 
отделят с излишната утайка.  
 
От втория денитрификатор, денитрифицираната вода ще постъпва в бетонен резервоар, където 
е монтиран МБРа. МБРа служи за сепариране на пречистената вода от активната утайка. 
Отделената активна утайка с помощта на помпа, монтирана в резервоара на МБРа ще се връща 
обратно в процеса (в началото на нитрификатора), като ще се поддържа необходимата възраст 
на активната утайка. 
 
От резервоара на МБРа пречистената вода ще прелива към шахта за пречистена вода, от 
където по канализационната система ще постъпва в точката на заустване. Отделената излишна 
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утайка ще постъпва в резервоар за стабилизация на утайка в аеробни условия. Аерацията ще 
се извършва през аерационна система.  
 
Стабилизираната утайка ще постъпва в утайкоуплътнител, където ще се утаява и уплътнява. 
Утайковата вода през преливниците на уплътнителя ще се връща за повторна обработка  в 
ЛПСОВ. Уплътнената утайка периодично ще се източва от фекална машина към по-голяма 
пречиствателна станция за дообработка и обезводняване.  
 
Процесите в пречиствателната станция ще са автоматизирани. Управлението на всички помпи 
ще се извършва по водни нива и/или по време. Всички машини и агрегати ще имат 
възможност за пускане в ръчен/автоматичен и режим изключено. Ще бъде необходимо  
Експлоатацията на пречиствателните станции следва да бъде поета от служител с подходящо 
образование.  Това лице трябва да бъде обучено за експлоатацията и поддръжката на 
пречиствателните станции още по време на пуска и настройката. 
 
7.3.2.3. Експертна  оценка  на предложеното развитие на ВиК инфраструктурата 
Към настоящия момент за разглежданата територия не са разработвани общи или подробни 
устройствени планове, третиращи въпросите на водоснабдяването и отводняването на цялата 
територия или отделни зони и имоти. Всички разглеждани имоти, обхванати от новия ПУП-
ПРЗ са извън регулацията на с. Горни Окол, за които се предвижда изцяло нова стратегия за 
снабдяването им с питейна вода и отводняването им от отпадъчни води с различен характер. 
 
Настоящата план-схема разделя условно територията, включена към ПУП на шест зони в 
зависимост от теренно нивелетното разположение, отводняването на всяка една зона и 
бъдещото пречистване на отпадъчните води – Зона А, Зона В, Зона С, Зона D, Зона Е и Зона F. 
 
7.3.2.3.1  Водоснабдяване 
Предвид липсата на достатъчно количество вода за питейно-битови цели е правилно 
решението да се потърси възможност за изграждане на нова водоснабдителна система за с. 
Горни Окол и новите територии, за които се разработва ПУП. В разработката е представена 
само една възможност - чрез изграждане на система от водовземни съоръжения за подземни 
води в землището на селото. Цялата територия и отделните новопроектирани жилищни 
квартали и зони се предвиждат да бъдат водоснабдени централно от новопроектиран напорен 
водоем с достатъчен обем да осигури нуждите от питейна вода. Правилно е определена 
категорията на  водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване на населено 
място, според степента на обезпеченост на средно денонощното водно количество, съгласно 
чл.6 от Наредба №2 от 22.03.2005г. Правилно е разработена План-схемата по частта 
„Водоснабдяване“ и приетите водоснабдителни норми в зависимост от вида на бъдещите 
потребители. 
 
В следващата фаза на проектиране е необходимо да се представят детайлни оразмерителни 
параметри на сключената водопроводна мрежа, съответните съоръжения по нея свързани с 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 83 

евентуалната необходимост от зониране на територията, диаметри на главни и второстепенни 
водопроводни клонове, уличните отклонения към съответните имоти и местоположението на 
противопожарните хидранти съгласно нормите. Правилно е приложена Наредба № 2 от 
22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 
 
Препоръчително е, при проектирането на голф-игрището да се предвиди възможност за 
изграждане на изкуствено водно огледало (езеро), което принципно се използва за 
препятствие при играта на голф, и което да осигурява необходимите водни количества за 
напояване на терена на игрището.      
 
7.3.2.3.2 Канализация 
За новите жилищни територии, което се явява разширение на съществуващото населено 
място, правилно се предвижда проектиране на разделна канализационна система. 
Новопроектираната канализационна мрежа е една цялостна система с разсредоточени като 
разположение  пречиствателни съоръжени- 5бр. ЛПСОВ. Битовите отпадъчни води чрез 
тръбна мрежа и сградни канализационни отклонения се транспортират до вход ЛПСОВ за 
всяка зона. Предложението за големия брой ЛПСОВ се мотивира със сложната конфигурация 
на терена и голямата денивелация между отделните зони. Тези съоръжения ще се обслужват 
от още по-голям брой КПС. В следващата фаза на проектиране, при окончателното нивелетно 
решение на уличната мрежа, трябва да се прецизира това първоначално виждане за развитие 
на канализационната система. Това решение би могло да затрудни бъдещата експлоатация, 
като обслужване, като енергоемкост и в крайна сметка като цена на пречистената отпадъчна 
вода и цена за потребителите на услугата. 
 
7.3.2.3.3. Пречистване на  отпадъчната вода 
В ситуационната план-схема на ПУП са отразени предвидените места за ЛПСОВ и КПС за 
всички квартали. Заповед №РД-970/28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите 
определя територията като чувствителна зона по отношение на биогенните елементи. В тези 
зони за населените места с над 10 000е.ж.2, които заустват канализационните си системи във 
водоприемници, определени като чувствителни зони се изисква освен биологично 
пречистване на отпадъчните води и допълнително третиране за отстраняване на биогенните 
елементи-азот и фосфор с цел предотвратяване на еутрофикация на водните тела и 
подобряване на екологичното им състояние, а тези от 2000-10000 е.ж. следва да имат 
биологично третиране на отпадъчните води при изградена канализационна система за тяхното 
събиране и отвеждане до пречиствателната станция. Планираната територия освен това попада 
и в Пояс III на СОЗ на яз. Искър, като самия язовир е определен като зона за защита на водите 
в ПУРБ на Дунавския район за басейново управление на водите у нас. Всичко това ще 
определи степента на пречистване на отпадъчната вода от територията, като компетентния 
орган постанови индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, които ще залегнат в 
                                                 
2 1 е.ж.–означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 
денонощия (БПК5) 60 г кислород 
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Разрешителното за заустване съгласно Наредба №2/2011г. за издаване на разрешителни за 
заустване на  отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсявания. Издаването на такова разрешително 
следва да се заяви още във фазата на проектиране на канализационната система за територията 
и ще се отнася както за битово-фекалните отпадъчни води, така и за дъждовните. ЛПСОВ ще 
следва да докажат с избраната технологична схема възможността да осигурят на изхода на  
съоръжението постигане на определените ИЕО. 
 
Предложеният вид на ЛПСОВ предполага една висока степен на пречистване на отпадъчната 
битово-фекална вода, включително дезинфекция, в крайната фаза на пречистената вода. 
Предвижданото монтиране на мембранен био-реактор (МБР), ще осъществи комбинация от 
биологично третиране на потока с активна утайка и мембранни процеси за отделяне на 
замърсяващите компоненти чрез микро- и ултрафилтрация под налягане. Това предполага 
много висока степен на пречистване на отпадъчната вода. Процесите в ЛПСОВ ще са 
автоматизирани, което ще облекчи експлоатацията, но ще изисква и сериозна подготовка на 
обслужващия персонал. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като правило, предвиденото с Плана изграждане на техническата инфраструктура на Ком-
плекса е с благоприятно въздействие върху околната среда - на обитателите се осигурява не-
обходимата питейна вода, отпадъчните води се пречистват съгласно нормативните изисква-
ния. Довеждащите проводи се провеждат предимно по съществуващи полски пътища, с което 
се минимизира неизбежното отнемане на земеделска земя. Необходимо е обаче, с окон-
чателния проект на Плана да се разгледа въпроса с осигуряване на условно чиста вода за 
поливане на озеленените площи и особено на голф игрището, а защо не и на градините в 
частните дворове, както и за миене на уличната и алейна мрежа.  
 
Оценката на въздействието на предвижданията на плана върху качествата на водите се 
определя както следва: 

� вид – пряко и по време на строителството и по време на експлоатацията;  
� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; процесът е 
управляем; 

� честота – по време на строителството въздействието върху водите е с ограничена  
честота; по време на експлоатацията честотата е постоянна, управляема, контролируема; 

� обратимост – процесът е обратим и управляем; 
� степен на въздействие – незначително; 
� кумулативен ефект – не се очаква предвид сериозните предвиждания на плана по 

отношение характера на водоснабдяване и пречистване на отпадните води;  
� пространствен обхват – като правило ограничен в обхвата на Комплекса. 
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7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

7.4.1. Обща структура и баланс на планираната територията 
Проектните решения, заложени в Плана в частта му ПРЗ променят изцяло структурата на 
територията. По трайно предназначение, земеделската територия и горската територия се 
трансформират в урбанизирана територия. По начин на трайно ползване, в разпределението на 
територията се въвеждат елементите на урбанизираните територии /вж. долната таблица/.  
 
Таблица 16 Баланс на територията     
                                  

Елементи на територията Проект 
ха %  

1. Терени за обитаване (жилищно предназначение) 115,9 45,0 

      1.1 Жилищно строителство в зона Жм1 112,2 43,6 

      1.2 Жилищно строителство в зона Жм2 2,9 1,1 

2. Терени за обществено обслужване в зона Ц 10,1 3,9 

3. Терени за транспортна инфраструктура 35,4 13,8 
     3.1 Обслужващи улици IV клас 30,8 12,0 

     3.2 Алеи 4,6 1,8 

4. Зелени площи за широко обществено ползване 30,7 11,9 
     4.1 Терени за озеленяване в зона Оз 15,5 6,0 

     4.2 Терени за озеленяване и спорт в зона Са 15,2 5,9 

5. Терени за техническа инфраструктура 1,1 0,4 
     5.1 Трафопостове 0,4 0,2 

     5.2 ПСОВ 0,5 0,2 

     5.3 Напорен водоем 0,2 0,1 

6. Голф игрище  65,0 25,3 

Обща площ 257,4 100,00 

 

Планът в частта му План за улична регулация, която осъществява пътна връзка със 
съществуващото село, променя частично структурата на територията, тъй като следва трасето 
на съществуващ полски път. Променя трайното предназначение от земеделска територия на 
територия на транспорта на засегнатите части от поземлените имоти, прилежащи на съще-
ствуващия полски път. Общата площ на новия път е 4.980 дка.   
Планът в частта му „Парцеларни планове“  съдържа следните парцеларни планове: 

o План за нова пътна връзка от общински път SFO2579 до границата на планираната 
територия на Комплекса, обхващащ територия от 22.532 дка; 

o План за електрическа подстанция и подземен електропровод кабел 110kV и 20kV, об-
хващащ територия от 6.346 дка; 

o План за довеждащ водопровод от [и] сондажни кладенци до границата на планираната 
територия на Комплекса, обхващащ територия от 18.885 дка. 
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Общата площ, обхваната от парцеларните планове е 47.763 дка. От тях земеделски земи, чието 
предназначение подлежи на промяна са 41.881 дка. Останалите 5.882 дка са съществуващи 
пътища и водни течения, които се премостват. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Промяната на  предназначението на 255.320 ха земеделски земи е загуба на поземлен ресурс, 
която се оценява с отрицателен знак. Смекчаващо обстоятелство е фактът, че почвената си 
покривка ще загубят само около 40 % от планираната територия, докато останалите ще бъдат 
озеленени площи. 
 
Оценката на въздействието на предвижданията на плана върху земите, почвите и 
земеползването:  

� вид – пряко и по време на строителството и по време на експлоатацията; 
� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; процесът е 
управляем; 

� честота – по време на строителството и експлоатацията въздействието е с постоянна 
честота;  

� обратимост – процесът е обратим и управляем; 
� степен на въздействие – висока; 
� кумулативен ефект – възможен при осъществяване на други мащабни инвестиционни 

намерения в общината;   
� пространствен обхват – като правило ограничен в границите на ПУП и конкретните 

строителни петна. 
 

7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

7.5.1 Земни недра 
Въздействие върху земните недра по време на евентуално бъдещо строителство ще бъде 
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на село Горни Окол, 
пътната, водоснабдителната, канализационната мрежа и пр. То ще се изрази главно в изкопни 
и насипни работи за изграждане на Комплекса - жилища, обслужващи съоръжения, 
транспортна, водоснабдителна, канализационна и социална инфраструктура и пр. 
 
Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно и необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на 
конкретните строителни петна. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само малка 
част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се 
възстановява. 
 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 87 

Освен от механично нарушаване, геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени 
изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други отпадъци, 
отпадъчни води от попивни ями, разливи на нефтени продукти от строителните машини, 
моторните превозни средства и пр. Ако бъдат допуснати, тези изменения обикновено са 
дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците на 
замърсяване. Предмет на добра технологична дисциплина е недопускането на подобни 
нарушения. 
 
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 

� природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и 
селскостопанските територии и др.; 

� аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 
� разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 
други произшествия; 

 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

 
7.5.2 Подземни води 
При бъдещата строителна дейност по изграждане на предвижданите в ПУП обекти е възможно 
въздействие върху подземните води, както следва:  

- отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на 
съществуващите водовземни съоръжения и евентуално изградени нови водовземни 
съоръжения от подземни води, допустимите понижения в които да се ограничават до около 10 
m. Това въздействие ще бъде постоянно, дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване 
на водовземането. По обхват се ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от 
водовземните съоръжения. Оценява се като незначително, поради обстоятелството, че 
водовземането следва да се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на подземни 
водни тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното им състояние; 

 - намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на предвиденото 
изграждане и рехабилитация на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни 
станции за отпадъчни води. Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и 
необратимо, с териториален обхват в обсега на селищата в общината.  

 
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на: 

� природни бедствия – земетресения, наводнения и др.; 
� аварии във водопроводна и канализационна мрежа; 
� разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 
други произшествия.  

 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
В ПУРБ 2010-2015 са заложени следните мерки по подземните води (и посочени в писмо 
№1875/03.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“): 
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- мярка BG1MB002 - Определяне и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) 
около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване; 

- мярка BG1MB004 - Забрана за експлоатация на водоизточник и/или съоръжение без 
установена СОЗ; 

- мярка BG1MB008 - Забрана за изграждане и/или разширяване на селищни територии за 
постоянно и сезонно ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения в 
зоните за защита на питейните води; 

- мярка BG1MB011 - Забрана за пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни 
вещество, в зоните за защита на подземните води; 

- мярка BG1MB027 - Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото 
водовземане превишава експлоатационните ресурси на ПВТ; 

- мярка BG1MS016 - Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други 
дейности върху повърхността и подземния воден обект, които могат да доведат до непряко 
отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 

- мярка BG1MS017 - Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни 
вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при 
които се осъществява или е възможен контакт с подземни води и от които могат да бъдат 
замърсени подземните води; 

- мярка BG1MB107 - Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване 
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 
 
Освен посочените, в ПУРБ 2016-2021 г, са предвидени и следните мерки, които следва да се 
прилагат от собствениците или операторите на съоръженията: 

- мярка К91- Изпълнение на собствен мониторинг и измерване на водните нива във 
водовземните съоръжения и на количеството на черпените води; 

- мярка К112 - Оборудване на съоръженията за подземни води със стационарно монтирани 
във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво. 
 
Оценката на въздействието на предвижданията на плана върху земните недра и подземните 
води  се определя както следва: 

� вид – пряко и по време на строителството и по време на експлоатацията; 
� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; процесът е 
управляем; 

� честота – постоянна;   
� обратимост – процесът е управляем; 
� степен на въздействие – значително; 
� кумулативен ефект – възможен, при реализация на други мащабни инвестиционни 

предложения, свързани с ползване на подземни води;  
� пространствен обхват – конкретен по отношение на земните недра и значителен по 

отношение на подземните води. 
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7.6 ЛАНДШАФТ 

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, че ландшафтът на 
планираната територия се определя като антропогенно сравнително слабо трансформиран като 
състояние и хомеостаз като стадии на развитие, оценката на въздействието върху него се 
извършва на база предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа и 
жилищното строителство, на териториалната организация на зоните за рекреация и спорт и по 
отношение на териториите, предвидените за прилагане на ландшафтно-устройствени 
мероприятия и естетическо оформяне.  
 

7.6.1 Обща структура и баланс на общинската територията 
Планираната територия на Комплекса се разпределя на елементи в следните съотношения: 

� терени за обитаване 45.0 % 
� терени за обществено обслужване 3.9 % 
� терени за транспортна инфраструктура 13.8 % 
� зелени площи за широко обществено ползване 11.9 % 
� терени за техническа инфраструктура 0.4 % 
� голф игрище 25.3 % 

 
Планът предвижда територията на Комплекса да се устройва с прилагане на следните видове 
устройствен зони: 

� Зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона /Ц/; 
� Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност /Жм1/: 
� Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване /Жм2/; 
� Зона с конкретно предназначение за спорт и атракции, за голф игрище /Од/.  
� Зона за паркове и озеленяване /Оз/.  
� Зона за спорт и атракции /Ca/.  

 
Проектните решения, заложени в Плана водят до определени промени в общата структура на 
общинската територия /вж. следващата таблица/. 

 
Таблица 17 Обща структура на територията 

 

Елементи на територията Проект 
ха %  

1. Терени за обитаване (жилищно предназначение) 115,9 45,0 

2. Терени за обществено обслужване в зона Ц 10,1 3,9 

3. Терени за транспортна инфраструктура 35,4 13,8 

4. Зелени площи за широко обществено ползване 30,7 11,9 

5. Терени за техническа инфраструктура-трафопостове, ПСОВ, напорен водоем 1,1 0,4 

6. Голф игрище  65,0 25,3 

Обща площ 257,4 100,00 
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С ПУП-ПРЗ и ПП се променя изцяло характера на съществуващият ландшафт. Създава се 
рекреационно-селищен тип ландшафт, в който 37% са площите, осигуряващи генетичната 
устойчивост на ландшафтите. Свободните площи, които осигуряват необходимата естествена 
вентилация възлизат на 23% от планираната територия. Посочените характеристики показват, 
че 60% от планираната територия осигуряват наличието на ландшафти с висока устойчивост, 
което се разглежда като положителен аспект на околната среда в тази част на община 
Самоков.  

 

7.6.2 Потенциал за самоочистване и самовъзстановяване 
Факторите, определящи потенциала на самоочистване и самовъзстановяване са свързани с 
експозицията, надморската височина, с влажността на въздуха, разнообразните посока и 
скорост на ветровия пренос, продължителността на  слънчево греене. 

    

По отношение устойчивостта на ландшафта към натоварване, основен оразмерител е 
капацитетът на ландшафта спрямо рекреационното натоварване. Коефициентът на 
издръжливост (наситеност) на натоварване на природната среда се диференцира в зависимост 
от структурата на такива елементи като геоложка основа, хидрология, растителна покривка и 
др. и отразява “съпротивлението” на елементите на природната среда към рекреационното 
въздействие. Изчислението става по формулата (Станев, 84г.):   
 

 
 
където: 

К – максимален капацитет на природния комплекс (брой ползватели); 
S – обща площ на природния комплекс (м2) = 2570000 м2 ; 
К0 – коригиращ коефициент, който варира от 0.6 до 1.0 в зависимост от 

хипсометричните особености, инженерно-геоложки, хидроложки, ландшафтни и др. 
съображения, вкл. степен на деградация на ландшафта – в случая е използван коефициент = 
1,0; 

N – нормативна площ за един посетител (м2/човек). която варира от 500 до 800 кв. м., в 
случая е използван нормативна площ от 500 м2/човек.   
 

На основание на горното, максималния капацитет на едновременно пребиваващи на 
територията възлиза на 5140 души, което е близо до предвижданията на ПУП. Определенията 
за устойчивост, базирани на различни автори (Станев, П., Еврев, П., Жечев, В., Стоилов, Д.) 
показват, че в този случай говорим за капацитет, при който ландшафта се намира в ситуация 
на “закрит баланс”, при който експлоатацията на ресурсите протича нормално.    

 

Обобщено, оценката на въздействието на предвижданията на плана върху характеристиките на 
ландшафта е както следва: 

� вид – пряко по време на строителството и по време на експлоатацията; 
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� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 
експлоатацията; 

� честота – постоянна честота;  
� обратимост – процесът е управляем; 
� степен на въздействие – значително; 
� кумулативен ефект – позитивен в условията на подходящо поддържане и управление;  
� пространствен обхват – като правило ограничен в границите на Комплекса. 

 
 

7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА  

Предвижданията на Плана няма да окажат отрицателно въздействие върху предмета и целите 
на опазване (природни местообитания, популации и местообитания на видове) в защитените 
зони „Плана“ и „Река Палакария“, поради следните мотиви: 

� планираните устройствени зони не попадат в границите на защитените зони и са 
значително отдалечени от тях; 

� не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да 
окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания 
на видове, предмет на опазване в зоните; 

� не се очаква косвено влияние върху популации на видове, както по отношение на 
евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментации; 

� не се очаква безпокойство на видовете от бозайната фауна и орнитофауната.  
� не се очаква кумулативен ефект.  

 

Изискването към Плана за висок относителен дял на озеленените и благоустроени площи, 
представлява позитивен елемент по отношение качествата на околната среда и в частност 
биоразнообразието. Съществуващите горски територии в границите на ПУП запазват площта 
и вида си и реално не представляват предмет на планиране от ПУП.    

В Решение №СО-29-ЕО/2016 РИОСВ-София уведомява, че: 
1. Съгласно модела на потенциалните територии с подходящи местообитания, 
позволяващи съществуването на вида Кафява мечка (Ursus arctos) в България, 
разработен към одобрения от МОСВ през 2008г. План за действие за опазване на 
кафявата мечка в България, обхватът на ПУП-ПРЗ и ПП попада частично в 
местообитания със слаба степен на пригодност (вж. долната фигура); 

2. Съгласно Модел на потенциалните територии с подходящи местообитания, 
позволяващи съществуването на мечката в България, разработен към План за действие 
на кафявата мечка от Zlatanova, D. V. Racheva, W.Fremuth (2009) и Златанова, Д. 
(2010), обектът на ПУП-ПРЗ и ПП попада почти изцяло в клас 7 (няма присъствие на 
вида), като малка част от обекта попада и в класове 5 и 6 (местообитание с ниско 
качество и се избягва от него).  
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Фиг.17 Територии с подходящи местообитания за вида Кафява мечка (Ursus arctos), 1- максимална 

пригодност…, 7- няма присъствие на вида; Източник: НСЗП 
 
 
Обобщено, по отношение на растителността, при реализацията на предвижданията на плана не 
се очаква значително отрицателно въздействие, тъй като територията, предмет на планиране 
се характеризира с частично деградирали тревни фитоценози, където не се срещат 
местообитания на видове с природозащитен статус. Оформянето на новите растителните 
композиции ще доведе до създаване на разнообразни пространствени акценти и ориентири, ще  
създаде среда за отмора, красиви гледки и пейзажи, усещане за дълбочина, преграда срещу 
вятъра, буфер срещу шума или визуална преграда. Видовете, използвани за озеленяване, 
трябва да отговарят на конкретните условия в района. 
 
По отношение на животинския свят, при реализацията на предвижданията на плана не се 
очаква значително отрицателно въздействие. Ще се създадат условия за нови местообитания 
на животински видове, предвид наличието на озеленени площи. Тъй като повечето от 
характерните за района видове са с различна степен на синантропизация се очаква 
възстановяване и увеличение на числеността на популациите им. 
 
 
 

Местоположение на ПУП 
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7.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
 
7.8.1 Отпадъци  
Очакваните видове отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и 
експлоатацията на обектите, предвидени с ПУП-ПРЗ и ПП, категоризирани съгласно Наредба 
№2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66, 2014г.), са следните: 
 

� строителни отпадъци – формират се само в периода на строителството на 
предвидените в ПУП обекти и обхващат: 

 
Таблица 18 Строителни отпадъци     
                                                           

КОД НАИМЕНОВАНИЕ  
17 01 01 Бетон 
17 01 02 Тухли 
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
17 02 01 Дървесен материал 
17 04 05 Желязо и стомана 
17 04 11 Кабели  
17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 
17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 
17 06 04 Изолационни материали 
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне  

 
Строителните отпадъци ще се генерират от новото строителство. На етап “Подробен 
устройствен план” няма информация за очакваното количество строителни отпадъци, които 
ще се образуват от строежа на предвидените с ПУП обекти. Точна представа за този 
компонент ще дадат работните проекти и плановете за организация и изпълнение на 
строителството към тях. Управлението, рециклирането и оползотворяването на които е 
предмет на План за управление на строителните отпадъци. Планът се изготвя от Възложителя 
по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (ДВ, бр.89/2012 г.) 
 
Предвижданията са строителството да се извърши етапно за около 24-26 месеца. С 
приключване на строителните работи ще се преустанови и генерирането на строителни 
отпадъци освен в случаите, когато се налагат ремонтни работи на вече изградените обекти и 
съоръжения. Очакваните количества отпадъци в този случай са незначителни и отдалечени 
като поява.  
 
Основната част от отпадъците с код 17 05 06 – изкопани земни маси, ще се формират при 
подготовката на изкопите за фундиране на сградите и изграждане на инженерната 
инфраструктура. Това е материал, по-голямата част от който ще послужи при изграждане на 
обектите и съоръженията в обхвата на плана – за обратна засипка и за моделиране на терена 
при изграждането на игровите полета на голф-игрището и моделирането на терена. 
Некачествените и излишни изкопани земни маси ще се депонират на места, съгласувани с 
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общината. Ако е необходимо, ще се доставят допълнително количество земни маси, които 
трябва да не са били подложени на антропогенно въздействие, т.к. могат да бъдат причинени 
неблагоприятни въздействия върху ландшафта. Преди започване на строителните работи е 
необходимо хумусният пласт да се отдели, складира в границите на площадката, но отделно от 
останалата изкопана земна маса и в последствие отново да се използва при изграждане 
специфичните елементи на игрището. 
 

Управлението на изкопаните земни маси е предмет на Плана за управление на строителните 
отпадъци, неделима част от строителната документация на обекта.  
 

� битови отпадъци – образуват  се както по време на строителството, така и в периода 
на експлоатация на обектите, предвидени с ПУП. Според класификатора на отпадъците, 
генерирането на битови отпадъци е свързано с бита на работещите по време на строителството 
на комплекса и както и с бита на обитателите при експлоатацията му, и ще бъде предимно: 

 

Таблица 19 Битови отпадъци, генерирани по време на строителството и експлоатацията      
                                                              

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА 
20 01 01 Хартия и картон1 

20 01 02 Стъкло1  
20 01 08 Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене1 

20 01 11 Текстилни материали  
20 01 25 Хранителни масла и мазнини 
20 01 30 Перилни и почистващи препарати 
20 01 36 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
20 01 39 Пластмаси  
20 03 01 Смесени битови отпадъци 

Забележка: 1 Ако  посочените под тези кодове отпадъци попадат в общия поток отпадъци същите следва да се разглеждат като 20 03 01 - смесени битови отпадъци, до момента на въвеждане на разделно събиране   
 

Предполагаемият брой заети по време на строителството ще възлезе средно на около 20 души 
на ден. При норма на натрупване 120гр/човек/ден, за целия период на строителство се очаква 
да се генерират общо около 1800кг. битови отпадъци. 
По време на експлоатацията на обектите в обхвата на Плана, количеството битови отпадъци е 
обусловено от капацитета на базата за настаняване, който, съгласно обяснителната записка  
възлиза на:  
• постоянно пребиваващи – 4650 души 
• временно пребиваващи – 868 души 
• работещи – 250 души 

 
За определяне на приблизителното количество генерирани отпадъци от постоянно 
пребиваващите на ще приемем норма на натрупване от 300 кг/ж/год. или очакваното 
количество битови отпадъци ще възлезе на около 1 400 тона.  
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Съгласно Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 
събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ’2004 е посочено, че нормата на натрупване на 
битови отпадъци от едно легло в хотел е 80 кг/годишно. На тази база може да се направи 
допускането, че от временно пребиваващите на територията на комплекса ще се генерират 
около 70 тона отпадъци годишно.  
 
По отношение работещите – в Ръководството е упомената норма от 50 кг/год. от работно 
място или с други думи очакваното количество генерирани битови отпадъци ще възлезе на 
около 12 тона.   
 
На база горното, общото количество отпадъци, генерирани на територията, предмет на 
устройствено планиране по време на експлоатацията на обекта ще възлезе на около 1480 тона 
или около 4 230 м3. 
 
Събирането на битовите отпадъци ще се извършва в контейнери, осигурени от инвеститора и 
поставени на подходящи места на територията на комплекса.  

 
Приблизителният брой необходими съдове за събиране на отпадъци може да се определи на 
база Ръководство на МОСВ’2004г., според което изчислението става по следната формула: 

 

Nc =
2..365

1..

KVc

KtB
  (бр.) 

където: 
Nc – брой съдове; 
Vc – обем на съда - 0,11м3; 
К1 – коефициент, отчитащ съдовете, които не могат да се използват; приема се 1,05 до 1,2-  

в случая 1,05; 
К2 – коефициент на напълване на съдовете от 0,7 до 0,95; в случая 0,7;  
В – максимално годишно количество отпадъци - 4230м3; 
t – периодичност на извозване –  през три дни. 

 
Необходимото количество съдове с обем 0,11м3 възлиза на 316 броя, разположени на 
подходящи места на територията на голф-комплекса. В заведенията за хранене е 
целесъобразно да се поставят съдове, позволяващи разделно събиране на отпадъци. 
Подходящи са съдовете с вместимост от 240 л., по един за всяка фракция, в т.ч. и за разделно 
събиране на биоразградимите отпадъци, с цел последващото им компостиране. 
 
Точният вид и обем на контейнерите, местоположението им, периодиката на отвеждане и 
мястото на депониране и/или последващо третиране, ще бъдат предмет на уточняване с 
обслужващата дейността фирма.  
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� отпадъци от опаковки – вероятните видове отпадъци, които се очаква да се генерират 
на територията на комплекса са:    

 

Таблица 20 Отпадъци от опаковки  
                                                        

 КОД НАИМЕНОВАНИЕ  

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки  
15 01 02 Пластмасови опаковки 
15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
15 01 04 Метални опаковки 
15 01 06 Смесени опаковки 
15 01 07 Стъклени опаковки 
15 01 09 Текстилни опаковки 

 

Количеството им на този етап е неопределимо поради изключително голямата 
диверсификация на номенклатурата от стоки, които ще се доставят за нуждите на комплекса. 
Същественото е че, количеството на отпадъците от опаковки е включено в средногодишната 
норма на натрупване на отпадъци от строителството и експлоатацията на комплекса. 
Препоръчително е въвеждането на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 
 

� растителни отпадъци – към тази група принадлежат растителните отпадъци, получени 
от поддържането на тревните площи и растителността на комплекса и които се класифицират 
като биоразградими отпадъци от паркове и градини (код 20 02 01). Количеството им е 
неопределимо на тази фаза. Съгласно Националната стратегия за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, е препоръчително 
градинските отпадъци от поддръжката на комплекса да се събират на определено място за 
угниване и последващо вторично използване като естествен почвен обогатител, каквато е и 
световната практика при поддръжката на голф-игрища. Възможно е това да става в дървени 
компостери или метални мрежи, както е показано по-долу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Компостиране в дървен компостер3                                                   Компостиране в метална мрежа1 

                                                 
3 Източник: Национална стратегия за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 
 



                                                                                                                 Екологична оценка                                                
ПУП-ПРЗ, земл. на с. Горни Окол 

 97 

� производствени и опасни отпадъци – Те се генерират както по време на строителството, 

така и по време на експлоатацията на комплекса и биват:  
 

Таблица 21 Производствени и опасни отпадъци      
                                             

КОД НАИМЕНОВАНИЕ  

02 01 08* Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества 
02 01 09 Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08 
08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители 
08 01 12 Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 
15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 
16 01 03 Излезли от употреба гуми 
16 01 06 Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни 

компоненти  
16 06 05 Други батерии и акумулатори 
19 08 01 Отпадъци от решетки и сита 

19 08 02 Отпадъци от пясъкоуловители 

19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 
19 08 09 Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и 

мазнини 

 

Съгласно предварителните разчети, препаратите за растителна защита ще се внасят на 
територията на комплекса непосредствено преди употребата им в точно определени 
количества, с цел закупените препарати да бъдат свежи и да се сведат до минимум рисковете 
от аварии при разливи, складиране или изтичане на гаранционен срок. По отношение на 
почвените подобрители също не се предвижда съхранението им на територията на комплекса. 
Същите ще се доставят непосредствено преди употребата, като на тази база генериране на 
отпадъци от група 02 01 08 и 02 01 09 не се очаква.  
 
Отпадъците от група 16 на класификатора са свързани основно с излезлите от употреба 
електромобили или части от тях, използвани за придвижване по голф-игрището и в обхвата на 
комплекса. Като цяло те не се характеризират с опасни свойства, но имат характер на обемист 
отпадък.  
 
На този етап не може да бъде определен броя на необходимите електромобили и свързаните с 
това негодни за употреба акумулатори, гуми и др., поради което количествени параметри не 
могат да бъдат представени.  
 
Отпадъци от каломаслоуловител ще се генерират в помещенията за измиване и поддържане на 
обслужващата техника (за пръскане, косене, торене, електромобили и др.). Най-често това е 
вода, замърсена с пръст и кал вследствие работата и придвижването в тревните площи.   
 
Отпадъците от решетката (сито) са с характера на битови отпадъци, са свързани с работата на 
ЛПСОВ. Събират се в контейнери и заедно с другите генерирани на обекта твърди битови 
отпадъци се депонират на регионалното депо за неопасни отпадъци.  
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Отделената излишна утайка постъпва в резервоар за стабилизация на утайка за стабилизация в 
аеробни условия. Аерацията се извършва през аерационна система, като въздуха се осигурява 
от въздуходувката за нитрификатора.   
 
В стабилизираната утайка минералната част нараства до над 60%, а това води до намаляване 
на обема й с около 20-30 %. Освен това се избягва развитието на гнилостни процеси и 
отделянето на неприятни миризми.  
Стабилизираната утайка постъпва в утайкоуплътнител, където се утаява и уплътнява. 
Уплътнената утайка периодично се източва от фекална машина към по-голяма пречиствателна 
станция за дообработка и обезводняване, и след специализиран тест може да се оползотворява 
за рекултивация на нарушени терени, в селското стопанство и др.  
 
Оценката на въздействието на отпадъците върху околната среда се определя както следва: 

� вид – пряко и по време на строителството и по време на експлоатацията; 
� продължителност - постоянна, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията, но с различни количествени и качествени характеристики; процесът е 
управляем; 

� честота – по време на строителството формирането на отпадъци е с постоянна честота; 
по време на експлоатацията ще се прояви променлива честота, обусловено от наличие на 
пикови дни и периоди - край на седмицата, национални празници, ученически ваканции; 

� обратимост – процесът е обратим и управляем; 
� степен на въздействие – незначително; 
� кумулативен ефект – очаква се по отношение по-големия обем отпадъци, които ще 

трябва да се депонират на регионалното депо ако не се въведе задължително разделно 
събиране на отпадъците;  

� пространствен обхват – като правило ограничен в обхвата на Комплекса. 
 
Степента на въздействие на фактора „Отпадъци” върху компонентите на околната среда се 
определя като:   
 
Таблица 22 Степен на въздействие на фактор „отпадъци”      
                                      
Компонент/Степен на 
въздействие   

Ви
со
ка

 

Ср
ед
на

 

Ни
ск

а 

Не
 се

 оч
ак

ва
 

Коментар 

Климат     √  
Атмосферен въздух                         √   Евентуално неконтролирано изгаряне на отпадъци и части от тях, най-вече РЕТ-опаковки и композитни многослойни опаковки 
Повърхностни води   √  Разпиляване на отпадъци в обхвата на водните течения 
Подземни води    √  
Земи и почви    √  Евентуално замърсяване със нерегламентирано депониране  
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Земни недра    √  
Ландшафт    √  Влошаване на визуалния ефект в резултат от разпиляване на отпадъци  
Растителност     √  
Животински свят   √  При разпиляване на отпадъци се осигурява свободен достъп на животни и птици до тях и това може да доведе до разнасянето на 

болести и зарази на неопределено разстояние и негативно влияние върху животински видове  
Културно наследство     √  

 

От горната таблица е видно, че при строителството и експлоатацията на предвидените с ПУП  
обекти и съоръжения е възможна проява на въздействие върху някои компоненти на околната 
среда при най-вече върху почвите, животинския свят и ландшафта, ако не се съобразяват 
изискванията на нормативната уредба, технологичната дисциплина и мерките, предложени в 
настоящата оценка.   
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
Третирането на отпадъците е проблем, подлежащ на управление, който не е лимитиращ по 
отношение реализацията на предвижданията на ПУП-ПРЗ и ПП. При условие, че се 
съобразяват нормативните изисквания, прилагат се мерките за намаляване или отстраняване 
на вредното въздействие, негативно въздействие на фактора „отпадъци” върху околната среда 
не се очаква. 
 
 
7.8.2 Опасни вещества 
Опасните вещества се класифицират по отношение на здравния и екологичен риск според 
изискванията на Директива 67/548/ЕЕС за класификация, опаковка и маркировка на опасни 
вещества и Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на 
рисковете за хората и околната среда на опасни вещества.  
 
Според чл.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества, препарати 
или продукти (ДВ, бр.10/2000г.), веществото или материала се класифицират като опасни ако 
попадат поне в една от следните категории: 

1. Експлозивни                                               9. Корозивни  
2. Оксидиращи                                               10. Дразнещи 
3. Изключително запалими                          11. Сензибилизиращи 
4. Лесно запалими                                         12. Канцерогенни 
5. Запалими                                                    13. Токсични за репродукция 
6. Силно токсични                                         14. Мутагенни  
7. Токсични                                                    15. Опасни за околната среда 
8. Вредни 

 
Работата на тежката механизация по време на строителството на комплекса е свързано с 
употребата на дизелово гориво, класифицирано като Вредно, „R40 недостатъчни данни за 
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канцерогенно действие”, „Опасно за околната среда” – химично вещество или препарат, което 
като попадне в околната среда, представлява или може да представлява веднага или след 
време опасност за един или повече от компонентите на околната среда. (§1, т.6-п от ДР на 
горецитирания закон)” и „Запалимо” – химически вещества и препарати с ниска температура 
на запалване” (§1, т.6-д от ДР), клас на опасност 3. 
 
Строителните дейности са свързани с допълнително, краткотрайно въздействие на някои 
опасни вещества. Това се дължи на възможно замърсяване с отпадъчни нефтени смазочни 
масла, строителен прах, цимент, употреба на асфалт и въглеводородни смоли, 
хидроизолационни материали, полимерни лепила, бои и лакове, специални настилки.  
 
Таблица 23 Вещества и препарати с неблагоприятни здравни ефекти свързани със строителните дейности 
 
Химично в - во 
или препарат 

 

Знак за 
опасност 

Неблагоприятни здравни ефекти Рискова 
експозиция 

Дизелово гориво  
 

Xn Вредно  Опасност от кумулативни ефекти. Алерген. Уврежда нервната система, кожата, кръвотворенето, черния дроб, бъбреците. 
Мутаген. Опасно за околната среда – особено за водните организми. 

Хронични заболявания при неспазване 
изискванията за безопасен труд. 

Цимент Дразнител Алерген 
Дразнител за кожата, очите и дихателните пътища. Алерген. Съдържа замърсители (Cr-VI, 
Cd, Co, Ni) и се контролира от ПМС №156 от 
2004 г. Възпалителни и алергични увреждания на кожа и лигавици. 

Хронични заболявания при 
неспазване изискванията за безопасен труд. 

Асфалт 
 

Т Токсичен Предизвиква увреждане на нервната система, черния дроб, фотодерматити,  хиперпигментация,  намалена имунна защита, нарушено кръвотворене и ендокринно 
равновесие. Карциноген 2 категория с опасност от развитие на допълнителни ракови заболявания на кожата, белите дробове и 
кръвта. 

Хронични заболявания при неспазване изискванията за 
безопасен труд. 

Бои, лакове лепила Подови покрития Полимери 

Xi  Дразнители 
Xn  Вредни 

Увреждат нервната система, черния дроб, ендокринната система, дихателните органи, кожата и лигавиците. Предизвикват алергични заболявания. 

Хронични заболявания при неспазване изискванията за 
безопасен труд. 

 
 
Експлоатацията  на предвидените с ПУП обекти за обитаване, настаняване и зони за спорт, са 
свързани с употребата на вещества, притежаващи едно или няколко качества, класифициращи 
ги като опасни (дезинфектанти, почистващи и перилни препарати, препарати за растителна 
защита и др.).  
 
В следващата таблица са изброени допълнителните опасни вещества и продукти, които могат 
да представляват риск предимно за здравето по времето на експлоатацията. 
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Таблица 24 Вещества и препарати с неблагоприятни здравни ефекти свързани с експлоатацията 
 
Химично в - во или 

препарат 
САS № 

Знак за опасност Неблагоприятни здравни ефекти Рискова експозиция 

Бензин  F Запалим Безоловните бензини са запалими, експлозивни, 
увреждат нервната система, имат наркотичен ефект, 
дразнят кожата и дихателните пътища. 

Разливи, течове от 
резервоари.  

Дизелово гориво за 
машини за 
поддръжка 
 

Xn Вредно N 
Опасно за околната 
среда 

Дизеловите горива увреждат нервната и дихателната 
система, черния дроб, кожата, имунната защита и 
ендокринния баланс. Няма достатъчно доказателства 
за канцерогенния им ефект. 

Разливи, течове от 
цистерни и 
резервоари. 
Замърсяване на 
околната среда.  

Препарати за 
дезинфекция  

Xn Вредни 
Xi Дразнители 
Алергени 

Препаратите за дезинфекция на обществени 
заведения, спортни съоръжения, санитарни възли в 
хотели и туристически обекти, ПСОВ, дразнят 
кожата, дихателните пътища и очите. Някои от тях в 
концентриран вид са корозивни. 

Съхранение в 
неподходящи 
помещения. Употреба 
без предварителна 
информация от 
етикетите. 

Препарати срещу 
насекоми и срещу 
гризачи 

Xn Вредни Използват се подходящи инсектициди и родентициди, 
които са вредни за здравето на работещите. Някои от 
тях имат кумулативен токсичен ефект (родентициди). 
Опасни за околната среда. 

Употреба без 
предварителна 
информация от 
етикетите. 

Почистващи и 
измиващи 
препарати - 
детергенти 

Xi Дразнители Продуктите за измиване и почистване използвани в 
спортни съоръжения, санитарни възли в хотели, 
туристически обекти дразнят кожата, дихателните 
пътища и очите. 

Употреба без 
предварителна 
информация от 
етикетите. 

Реагенти за ПСОВ Xi Дразнители Предизвикват хронични заболявания на очите, кожни 
увреждания, дразнене на гърлото и носа. 

Пропуски при 
изготвяне на 
разтворите 

Изкуствени торове Xi Дразнители Комбинираните азотни, фосфорни и калиеви торове 
са гранулирани. Нанасят се механизирано. 

Пропуски при дозиране 
или нанасяне 

 
 
Прогноза за въздействие  
Въздействието на фактора „опасни вещества” се определя, както следва:   

� по вид – пряко; 
� по обхват- ограничено; 
� по степен- ниска; 
� по вероятност, честота – малко вероятно, епизодично; 
� по продължителност – краткотрайно; 
� кумулативно въздействие – няма, не се очаква. 

 
Предполагаемо въздействие върху останалите компоненти на околната среда в резултат от 
използването на вещества с опасни свойства, е посочен в таблицата по-долу. Оценката е 
направена по „принципа на предпазването”, съгласно който, когато за дадена ситуация няма 
достатъчно налична информация се приема най-лошия сценарий.   
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Таблица 25 Степен на въздействие на фактор „опасни вещества”  
                    
Компонент/Степен на въз-действие   

Ви
со
ка

 

Ср
ед
на

 

Ни
ск

а 

Не
 се

 оч
ак

ва
 

Коментар 

Климат     √  
Атмосферен въздух                            √  
Повърхностни води √    Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла, 

препарати за растителна защита 
Подземни води √    Замърсяване при разливи на нефтопродукти, смазочни масла, 

препарати за растителна защита 
Земи и почви  √    Замърсяване при разливи на опасни вещества 
Земни недра    √  
Ландшафт     √  
Растителност  √    Неконтролирано използване на 

препарати за растителна защита 
Животински свят √    Неконтролирано използване на препарати за растителна защита 
Културно наследство     √  

        

От горната таблица е видно, че използването на опасни вещества на територията на комплекса 
е свързано с известни рискове за влошаване качествата на средата. Степента на въздействие се 
определя на висока, като върху водите, почвите и растителния и животински свят и може да 
има необратими последици, ако работата с тези материали не се подчинява на съответните 
нормативни изисквания.  
 

7.9  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

Очакваните източници на шум, свързани с реализацията на предвижданията н ПУП, са както 
следва: 
� по време на строителството на предвидените сгради и обекти ще се използват 
традиционни строителни машини и съоръжения – булдозер, багер, фадрома и др., чиито 
технически мотивирани нива на шум са в порядък 80-105 дб/А; очакваните нива на шум по 
време на строителството на отделните обекти, в светлата част на деня ще бъдат около 90 дб/А, 
което ще влоши за кратко шумовият фон в района на комплекса; 
� по време на експлоатацията на комплекса не се очакват наднормени нива на шум или 
други вредни въздействия, т.к. в границите на терена не се предвиждат дейности или 
източници, формиращи високи шумови нива или други вредни физични фактори. Върху 
състоянието на шумовия режим ще окажат влияние предложената с ПУП схема на 
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транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в 
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум. 

 

Външни връзки 

Планът предвижда следните външни връзки на Комплекса: 
      - отклонение от общински път SFO2579, което e основният подход, освобождаващ от 
излишен трафик уличната мрежа на село Горни Окол. Пътят е двулентов, с дължина 731 м, с 
ширина 5.50 м за всяка лента, банкет – 2 м от двете страни на пътя, канавка – 1.20 м. Надлъж-
ният наклон варира от 8 % до 12.2 %. Разработено е като Парцеларен план; 
       - пътна връзка като продължение на една от главните улици на селото от OT 77A до 
OT 395,  която се разработва с ПУР. Пътят е с дължина 332 м и ширина 15 м. Максималният 
надлъжен наклон е 8.5 %; 
       - втора пътна връзка между селото и Комплекса като вътрешна улица от OT 373 до 
OT 351. Разработена е като част от ПУП на Комплекса. Дължината й е 320 м, а ширината 11 м. 
Максималният надлъжен наклон е 14 %. 

 

Вътрешна улична мрежа  
Вътрешната улична мрежа е съобразена с особеностите на терена и осигурява автомобилен 
достъп до всеки урегулиран поземлен имот. Основният й гръбнак е улицата, която обикаля 
голф-игрището и разпределя движението към отделните жилищни квартали. Ширината й е 2 
м, а на останалите улици 9 м. Вътрешната лична мрежа е основният елемент на системата за 
отвеждане на повърхностните дъждовни води. 
 

Пешеходно движение  
Пешеходното движение в Комплекса е решено според изискванията за достъпност на средата. 
Осигурени са тротоари от 1.50 до 3.00 м по основните пешеходни направления. Отделно от 
тях е предвидена мрежа от алеи с ширина 3 и 5 м, които ще се ползват за пешеходно и 
велосипедно движение. 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
Пътищата за достъп и вътрешната улична и алейна мрежа са проектирани в съответствие с 
изискванията на Наредба № 2 на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии и ще осигури нормално провеждане на 
моторизираното и немоторизирано движение без задръствания и конфликти. В този смисъл 
въздействието им върху околната среда ще бъде обичайното за всяка урбанизирана територия 
с ниска плътност на обитаване. 
 

Електроснабдителна система 
За  електроснабдяването на Комплекса с обща изчислителна мощност о т 18 700  kW е пред-
видено изграждане на подстанция 110/20 kV, която да се захранва с кабел 110 kV  от минава-
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щия наблизо електропровод 110kV „Сокол“. Захранването на страна 20 кV се предвижда да се 
осъществи чрез три въвода от подстанцията като на входа на Комплекса се изгради възлова 
станция. От нея са оформят четири кръга с трафопостове, съобразно жилищните групи. 
Предвидени са и възлови трафопостове, които ще осигуряват връзката както между групите, 
така и вътре в тях. Предвидено е кабелите средно напрежение и кабелите ниско напрежение да 
се изтеглят в тръбна мрежа. 
 
Определени са точните места на трафопостовете, като са съобразени с териториалното разпре-
деление на товарите. 
 
Предвиждането е съобразено с препоръките на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, изх. 
№1202043439/23.12.2015г. /вж. приложенията/.  
 
На база горното, не се очаква негативно въздействие от електромагнитни лъчения.  
 
Прогнозата и оценката на предполагаемо въздействие върху акустиката на средата при 
строителството и експлоатацията на комплекса показва следното: 

� вид – по вид въздействието е пряко, независимо в кой от етапите - строителство или 
експлоатация, се проявява; 

� териториален обхват – ограничен;  
� степен- висока по време на строителството, ниска-при експлоатацията; 
� вероятност, честота – значителна по време на строителството, ниска–при 

експлоатацията; 
� продължителност – ограничена; 
� комбиниран, кумулативен ефект – не се очаква. 

 
Посочената оценка показва, че въздействието от фактор шум по време на строителството на 
обекта е приемливо, обективно присъщо и краткотрайно. По време на експлоатацията на 
комплекса, въздействието на фактор „шум” е незначително и управляемо. 
 

7.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

Планът предвижда следните мерки за опазване на недвижимите културни ценности, намиращи 
се в обхвата на планираната територия: 
            - по отношение на Селищен обект от късния неолит - забрана за застрояване в 
територията му в обхвата на Комплекса и формиране на обособен терен с предназначение „За 
озеленяване, опазване и експониране на археологическото наследство“, Устройствена зона Оз; 
            - по отношение на Надгробната могила, разположена върху билото на „Мулежова 
могила“, която попада в устройствена зона Од за голф игрище – предписаната мярка за 
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опазване е пълното проучване на обекта. Издадено е Разрешение с №66/08.04.2016г. от НАИМ 
при БАН и са предприети  реални действия по проучването /вж. приложенията/; 
             - по отношение на Каменен оброчен кръст -  препоръчва се той да бъде възстановен 
и подходящо експониран. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Предвижданията на Плана по отношение на културното наследство са в съответствие с изис-
кванията на нормативната уредба за недвижимите културни ценности и в този смисъл не крие 
опасности за околната среда. 
 
 
7.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 
 
Здравна оценка на ПУП по отношение потенциално въздействие върху населението от 
най-близкото населено място - с. Горни Окол 
Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и 
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда 
от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и 
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени за 
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за 
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации 
в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в 
жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, 
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и 
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух. 
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със 
значение за здравето на човека. 
 
Общото устройствено планиране, а също така и подробното устройствено планиране в 
градоустройствените зони, следва да съобразят всички горепосочени фактори, с оглед 
отсъствие на вредно въздействие върху здравето на населението.  

 
Територията на землището на с. Горни Окол е благоприятна за осигуряване здравословни 
условия на живот. Чистотата на околната среда в много голяма степен предопределя 
създаването на подходяща жизнена среда, като планинският релеф формира специфични от 
хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения.  
 
Потенциалното въздействие на новия ПУП ще е основно върху населението на с. Горни Окол, 
включително в територията, обект на ПУП. Разгледани са комунално-хигиенните особености 
на проекта, представляващ устройствена основа за изграждането на съвременна 
инфраструктура за отдих, спорт и туризъм. От комунално-хигиенни позиции, ПУП се оценява 
и по отношение здравна защита за населението в т.нар. критични зони със специфичен 
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хигиенно-охранителен статут - функционално-планировъчната и устройствена структура на 
територията, режима на устройство, разположението на мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура, регулационно-застроителните особености за всеки от 
поземлените имоти, включени в ПУП.  
 
Разглежданата територия е неурегулирана до момента. В проекта тя е предвидена за жилищна 
зона със застрояване с ниска етажност, зона за спорт с голф игрище и централна зона с 
ограничени размери за застрояване. С проекта се цели, в съответствие със заданието за 
проектиране, одобрено от Възложителя, да се създадат устройствени предпоставки за 
изграждане на нова жилищна структура, спортен комплекс за голф и допълваща 
инфраструктура за отдих, като разширение на с. Горни Окол.  
 
Общият комунално-хигиенен преглед на новия ПУП установи, че в проекта на документа, 
елементите на устройствената среда са подходящо групирани един спрямо друг. Като цяло са 
избегнати отрицателните и са използвани положителните въздействия върху жизнената среда.  
От хигиенни позиции не се установяват противоречия във функционално местоположение и 
съседства на устройствените зони, предвидени в плана. Тяхното разполагане едни спрямо 
други се подчинява на редица хигиенни принципи и норми, които са правилно отразени в 
ПУП.  
 
Проектът на ПУП е в състояние да осигури изпълнение на хигиенните изисквания и нормите 
за най-малко разстояние от „Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населени места“ (ДВ. бр.72/1999г.). Елементите на 
техническата инфраструктура (водоем, помпени станции, ЛПСОВ, ел. подстанция, 
трафопостове) са подходящо разположени, при достатъчна отдалеченост от околните обекти, 
подлежащи на здравна защита. Местата на трафопостовете са съобразени с разработения план 
за регулация и застрояване и са разположени предимно в зоните за обществено обслужване.  

 
Устройствените зони предвидени в плана, са: 
• Ц- Зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона; 
• Жм1- Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност 
• Жм2- Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване 
• Од- Зона с конкретно предназначение за спорт и атракции, за голф 
• Оз- Зона за паркове и озеленяване; Паркове за ежедневен отдих, допуска се само 
застрояване обслужващо основната функция сгради. 

• Ca- Зона за спорт и атракции; Предимно за обособени зона за спорт и атракции в 
рамките на зони за паркове в отдалечени територии; 

 
Отразени са основните цели за подобряване на състоянието на инфраструктурата и 
благоустрояването на територията, обект на ПУП: проектиране на инженерната 
инфраструктура, благоустрояване на района и здравословно развитие на жизнената среда, 
опазване на природната среда и поддържане на екологичното равновесие, развитие на спорта 
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и туристическия отдих посредством зони Од, Оз и Са. Приетият стандарт от средно 140 м2 
разгъната застроена площ на 1 жител е напълно достатъчен от хигиенни позиции. Решението 
основното и допълващо застрояване в УПИ да се разполага на не по-малко от 3м от улично-
регулационните линии гарантира достъпността на средата и създава положителни комунално-
хигиенни предпоставки по отношение слънцеогряване и усещане за по-широки улични 
пространства.  

 
От комунално-хигиенни позиции планираната инвестиция е добре конфигурирана, като 
жилищните единици не са монолитно групирани, а са разположени в отделни „клъстъри“, 
свързани с пътища. Този тип решение е подходящо с оглед съобразяване със спецификата на 
микрорелефа и опазването на околната среда. Разположението на комплекса на североизток от 
настоящата регулация на с. Горни Окол го поставя в надлежащо положение спрямо най-
близките жилищни сгради на селото, които в източната част са разположени на склон, отворен 
на запад. Тази относителна изолация на комплекса ще е положителна от хигиенни позиции, 
както за осигуряване подходящи условия за отмора и комфорт на обитателите му, така и за 
населението на с. Горни Окол, с оглед запазване настоящата конфигурация на населеното 
място.  
 
От здравно-профилактични позиции е важно да се отбележи, че всички горепосочени изводи 
за налични добри условия за интеграция на територията, обект на ПУП, в околната среда на 
района, са валидни единствено при предварително подготвена и подсигурена 
инфраструктурна обезпеченост, включваща достатъчност на водоснабдяването, канализация и 
ефективно пречистване на отпадни води, електрозахранване, телекомуникация и др., проекти 
за които са налични в настоящия ПУП.  
 
С приемането на новия ПУП не се създават условия за осъществяване на комбинирано, 
комплексно, кумулативно и отдалечено действие на вредности.  
 
Положителна от хигиенни позиции е предложената от ПУП структура и баланс на 
територията. Планирани са условията в територията на ПУП за бъдещо развитие, с подходящ 
баланс на жилищни зони и зони за спорт и отдих, вкл. голф. Според ПУП, в средата на терена 
се формира своеобразен център с предимно обществено-обслужващи функции. В тази част се 
предвижда изграждането на редица обекти с обществено предназначение – търговски обекти, 
училище, детска градина, многофункционална зала, паркинг, медицински център, полиция, 
супермаркет, хотел, клуб хаус и др. Тези зони са пространствен акцент на структурата и в тях 
се предвижда високоетажно застрояване с КК до 18м. В останалите части застрояването е 
предвидено като нискоетажно до 10м., което е обосновано според жилищните нужди и 
изпълнява комунално-хигиенните изисквания.  
 
ПУП определя и зони за развитие на спорта и туристическия отдих - Од, Оз и Са. Тези 
територии поемат и основната част от зелената инфраструктура, като са в подходящ 
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териториален баланс с жилищните зони – при 45% терени за обитаване, зелените площи за 
широко обществено ползване са 11,9%, а територията на голф игрището е 25,3%.  
 
Може да се направи извода, че ПУП успешно зонира територията при съобразяване с 
наличните топографски и комунално-хигиенни дадености. 
 
По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще има социално–
икономическото развитие на района, в който се намира територията, обхваната от ПУП. В с. 
Горни Окол няма значими стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно 
със значителния горски ресурс и планинския релеф е предпоставка за здравословни условия 
по отношение чистота на атмосферния въздух. На територията на землището няма 
стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. Съгласно данни от тримесечните 
бюлетини на ИАОС за София област, качеството на атмосферния въздух отговаря на 
санитарно-хигиенните норми. 

 
Автомобилният транспорт е основният източник на шум в с. Горни Окол. Акустичната среда 
за населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на значими източници на шум, 
което няма да се промени съществено по време на експлоатацията на обектите в новия ПУП. 
Единствено е възможно преходно повишаване на шумовите нива при реализиране на 
строителните дейности по изграждане на жилищните обекти, инфраструктурата и оформянето 
на рекреационно-спортните голф терени.  
Понастоящем е необходима цялостна подмяна на пътните настилки в с. Горни Окол, което ще 
понижи експозицията на шум и отделянето на прахови емисии в населените места и обектите, 
подлежащи на здравна защита. 
 
По отношение ВиК, предвидената в настоящия проект за ПУП-ПРЗ новопроектирана 
вътрешна водопроводна мрежа на новите жилищни квартали, част от землището на с.Горни 
Окол,  изцяло се основава на изискванията и нормативните на Наредба № 2 от 22.03.2005г. за 
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, което отговаря на 
хигиенните изисквания. 
 
Основно предизвикателство остава достатъчността на предвидените сондажни кладенци за 
водоснабдяването на комплекса. По проект, цялата територия и отделните новопроектирани 
жилищни квартали и зони се предвиждат да бъдат водоснабдени централно от новопроектиран 
напорен водоем с изчислен обем от 1500 м3, захранващ се от сондажни кладенци. Няма данни, 
достатъчен ли ще е капацитетът на тези кладенци, с оглед захранване на напорния водоем, 
което налага допълнителни теренни проучвания и съгласуване с компетентния орган-БДДР.  
 
Проектът за канализация на отпадните води отговаря на хигиенните изисквания, като е 
предвидено пречистване на водите до изискуемата чистота според действащото 
законодателство - заустване на отпадъчни води в пояс III на санитарно-охранителна зона на яз. 
Искър с категоризация А2 на повърхностните води съгласно изискванията на Наредба №12 от 
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18.06.2002г. Изготвени са калкулации за очакваните генерирани количества и капацитета на 
ЛПСОВ. В няколкото ЛПСОВ ще се използва модерна автоматизирана технология на 
пречистване, която ще изисква редовни мониторинг и поддръжка. Всички ЛПСОВ са 
разположени периферно на жилищните зони и в достатъчна отдалеченост, която е в състояние 
да осигури безопасна експлоатация при спазване на хигиенните норми за урбанизирана среда. 
При условие на правилна технологична експлоатация, от хигиенни позиции може да се 
приеме, че от страна на настоящия проект за ПУП-ПРЗ не съществува риск за замърсяване и 
влошаване качеството на водите на язовир „Искър“ и замърсяване на санитарно-
охранителната зона около водоизточника. 
 

  По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга 
състоянието и планирането на пътната мрежа за външен достъп и вътре в територията, обект 
на ПУП. Основно, пътната мрежа извън населени места е представена от един общински път 
(отклонение от път ІІ-82 на републиканската пътна мрежа София-Самоков), който осигурява 
достъп до новия ПУП. Пътят е значимо амортизиран, с частични ремонти на асфалтовото 
покритие, нуждае се от цялостна рехабилитация. Ще се осигури нова пътна връзка от 
съществуващ път „с. Горни Окол – с. Долни Окол“ до регулация с. Горни Окол. Проектът на 
вътрешната пътна мрежа обхваща всички периферни жилищни групи и централната зона, като 
е в състояние да осигури необходимата функционалност и ергономичност на транспортното 
обслужване. 

 
Транспортно-географското разположение на с. Горни Окол е много добро – достатъчно близо 
е до столицата и в същото време е периферно разположено по отношение на оживените пътни 
артерии, което позволява да се избегнат неблагоприятните здравни последици от 
интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околна среда. Достъпността до 
общинския център гр. Самоков е добра.  

 
Природните и климатични дадености на територията са с благоприятни екологични 
характеристики. Понастоящем отсъстват всякакви производствени замърсители на 
атмосферния въздух, водите и почвата. ПУП не засяга в негативен аспект околните озеленени 
извънселищни терени, като поради характеристиките на плана ще се реализира жилищно и 
спортно урбанизиране, без условия за промишлено замърсяване. Това е с благоприятно 
хигиенно значение, което ще позволи подобряване на привлекателността и благоприятното 
рекреационно въздействие на територията на общината. 
 
В района на новия ПУП не са налични значими обекти на енергетиката и комуникацията, 
които да генерират завишен електромагнитен фон. Наднормени стойности могат да се очакват 
главно в непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, електропроводи, 
трафопостове и др. Понастоящем няма достатъчно данни за “електромагнитното замърсяване” 
в района. Няма данни и за негативно здравно въздействие върху населението. 
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С Писмо изх. №13-81-103/05.08.2016г., РЗИ-Софийска област счита, че реализирането на 
плана няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и 
възникване на здравен риск за населението на община Самоков.   
 
От хигиенни позиции може да се направи извода, че при спазване на изискванията на 
националното и местно законодателство, реализирането на планираните нови устройствени 
предвиждания в проекта за ПУП-ПРЗ и ПП не се очаква да повиши здравния риск за 
населението и не е в състояние  повлияе негативно здравно-демографското състояние на 
населението и бъдещото развитие на общината.  
 
 
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

8.1. По общата концепция на плана и структурата на територията 
По отношение на екологичните качества на средата, благоприятни са ниската плътност на 
обитаване и значителният относителен дял на откритите озеленени пространства за обществе-
но ползване – 11% градини и паркове и 25 % голф игрище. Неблагоприятното за околната 
среда е единствено обстоятелство е, че Комплексът се реализира изцяло върху земеделски 
земи. 
 
По отношение на общата структура на територията, промяната на  предназначението на 
255.320 ха земеделски земи е загуба на поземлен ресурс, която се оценява с отрицателен знак. 
Смекчаващо обстоятелство е фактът, че почвената си покривка ще загубят само около 40 % от 
планираната територия, докато останалите ще бъдат озеленени площи. 
 

8.2. По устройството на територията на Комплекса 
Предвиденото с Плана функционално разпределение на територията, устройствено зониране,  
изграждане на обекти на социалната инфраструктура и благоустройство, отговаря на градоус-
тройствените нормативни изисквания и осигурява формирането на хармонична и с добри 
екологически качества урбанизирана среда. 
 

8.3. По културното наследство 
Предвижданията на Плана по отношение на културното наследство са в съответствие с изис-
кванията на нормативната уредба за недвижимите културни ценности и в този смисъл не крие 
опасности за обектите на КИН в частност и като цяло върху околната среда. 
 

8.4. По транспортната инфраструктура 
Пътищата за достъп и вътрешната улична и алейна мрежа са проектирани в съответствие с 
изискванията на Наредба № 2 на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии и ще осигури нормално провеждане на 
моторизираното и немоторизирано движение без задръствания и конфликти. В този смисъл 
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въздействието й върху околната среда ще бъде обичайното за всяка урбанизирана територия с 
ниска плътност на обитаване. 
 

8.4. По техническата инфраструктура 
Като правило, предвиденото с Плана изграждане на техническата инфраструктура на Ком-
плекса е с благоприятно въздействие върху околната среда т. к. отпадъчните води се 
пречистват съгласно нормативните изисквания. Довеждащата мрежа се провежда предимно по 
съществуващи полски пътища, с което се минимизира неизбежното отнемане на земеделска 
земя. Необходимо е обаче, с окончателния проект на Плана да се решат три въпроса, които са 
пренебрегнати в предварителния проект: 

� осигуряване на условно чиста вода за поливане на озеленените площи и особено на 
голф-игрището, а защо не и на градините в частните дворове, както и за миене на уличната и 
алейна мрежа; 

� установяване на ефективна система за отопление на жилищните и обществените сгра-
ди, която не допуска използването на твърдо гориво, вкл. и газифициране чрез доставка на 
компресиран природен газ в бутилки; 

� използване на възобновяеми енергийни източници и в частност на слънчева енергия за 
редуциране на енергийния разход от конвенционални източници. 

 

8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА  

Резултатите от анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и 
възможните въздействия върху тях са представени в табличен вид по-долу. 
 

 
Таблица 26 Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия върху тях   

 
Компоненти и фактори Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия 

върху тях 
Климат и атмосферен 
въздух 

Предложенията на ПУП за организация на пътната инфраструктура ще имат 
положително въздействие върху състоянието на атмосферния въздух  
Високият относителен дял на зелени и свободни площи подпомага самопречистващата сила на природата 

Повърхностни и подземни води 
Проектните решения на Плана, свързани с изграждане на инфраструктурата за водоснабдяване не са носители на рискове и отрицателни въздействия върху 
околната среда 
С изграждането на канализация на отделните зони ще се гарантират санитарно-хигиенните изисквания и ще се намали миграцията на замърсяващи вещества от 
септични ями и други неорганизирани и неконтролирани източници на замърсяване 

Земи  и почви Предвиденото земеползване и устройство на територията представлява подход, 
насочен към постигане на екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл те не представляват заплаха за околната среда 

Биоразнообразие  Горските територии в обхвата на ПУП са изключени от предвижданията му и 
запазват начина си на трайно ползване 

Зелени площи Предвижданията на плана по отношение развитието на зелената система се базират 
на единодействието на естествени гори и култивирани насаждения във всичките им аспекти, насочено към поддържане и повишаване качествата на околната среда 

Ландшафт Запазването на  висок относителен дял на ландшафти с генетична устойчивост е 
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положително устройствено решение по отношение качествата на околната среда и 
ландшафта 
В преобладаващата си част проектните предвиждания са насочени към запазване 
на ценните естествени характеристики на природния ландшафт и осигуряване 
на условия за управление и контрол върху процесите на антропогенизация  

Отпадъци  Комплексът щ бъде включен в организираната система за сметосъбиране и 
сметоизвозване на общината 

Вредни физични фактори Предложената пътна и алейна мрежа, както и условията за паркиране и гариране  не предполага формиране на наднормени шумови нива и въздушно замърсяване 
Други вредни физични фактори 

Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието на предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с техните ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени вредни въздействия върху обитателите 
Културно наследство   Цялостната концепция на плана за опазване и валоризиране на недвижимото 

културно наследство е съзвучна с постановките на Закона за културното наследство 
Устройствени параметри  Заложените в плана принципи, стимулатори и ограничители за устройствено и 

строително усвояване на територията го определя като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на планираната територия 
Човешко здраве С реализацията на ПУП не се очаква повишаване на здравния риск за населението 
 
 

8.2 ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА  

Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се 
представя характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с 
нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана. 
 
Заложените в общата концепция на ПУП принципи за устройствено и строително усвояване 
на територията, го оформя като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство 
на част от землището на с. Горни Окол. Планът е ориентиран към ограничаване до минимум 
на евентуални неблагоприятни последствия върху околната среда, произлизащи от по-
нататъшното протичане на урбанизационния процес. 
 
С предложенията на Плана се цели формиране на пълноценни устройствени структури, което 
дава основание да се приеме, че промените в общата структура на територията са с минимално 
неблагоприятно въздействие върху околната среда. 
По отношение на земеползването, Плана е насочен към постигане на екологосъобразни 
устройствени решения, адекватни на съществуващият ресурсен потенциал и в този смисъл не 
поражда опасност за околната среда. 
 
Планът свързва по-нататъшното осъществяване и развитие на туристическата и рекре-
ационна функция със съответните устройствени зони за рекреационни дейности.     
 
По отношение на обществено-обслужващи и смесени обслужващи функции, планът 
предвижда необходимите видове обекти, между които няма такива с неблагоприятно 
въздействие върху околната среда.    
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По отношение на  комуникационно-транспортната инфраструктура, предвижданията на 
плана включват съответните транспортни връзки и подходи, развитие и усъвършенстване на 
алейната мрежа.  
 
Като цяло, проектните предвиждания за развитие на мрежите и съоръженията на системите 
на техническата инфраструктура са свързани с изграждането на водоснабдителната и 
канализационна системи, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, развитие 
на системата за електроснабдяване.  
 

8.3 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 
ПЛАНА 

Реализацията на предвижданията на плана ще има благоприятни последици за компонентите и 
факторите на околната среда. Предвижданията на плана се базират на балансиран подход при 
устройството на територията и в този смисъл Планът представлява планова териториална 
основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на планираната територия, 
като част от територията на община Самоков.  
 
 
9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 
Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява 
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен план – 
предварителен проект.  
 
Планът за устройство Комплекса като цяло не предлага концептуални алтернативи. Разви-
тието на планираната територия без прилагане на Плана не би могло да се приеме като нулева 
алтернатива, защото това би означавало да не бъде реализирана инвестиционната инициатива. 
 
Като алтернативи (произтичащи от ЕО) на някои от предвижданията на ПУП,  биха могли да 
се разглеждат направените по-долу в раздел 11 препоръки и предложения към окончателния 
проект на плана.  
 
 
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

� Методически принципи – основните методически принципи, които ръководителят 
на екипа експерти състави и предложи да бъдат използвани при разработване на ЕО са както 
следва  
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o  принцип на териториалност, съгласно който дадената територия е интегрираща 
категория, степента на усвояване на която определя характера на съществуването и развитието 
й вкл. и на съседни и по отдалечени територии; 

o принцип на системност, според който всяко съществуващо и/или предвидено 
явление/процес се разглежда като част от единна система, независимо от това водеща или 
подчинена роля изпълнява то; 

o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са 
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство, 
експлоатация, закриване; 

o 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; 

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

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

� Методически подходи: 
o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда се 

прилагат основно аналитичните подходи; 
o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на 

околната среда; 
o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, 

групирани по съответен начин; 
o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 

възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
 

� Конкретни методики: 
o Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС; 
o Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002; 
o Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,  

Ек.Гюлеметова, 1986г.; 
o Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 2004г. 
o Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц.Цачев, 

част 1 и 2, 1991г. 
o Класификатор на почвите в България; 
o Класификация на ландшафтите по БДС 
o Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ 
o Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти 
o Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие 
o Национална стратегия за екотуризъм. 
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11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 
 
Таблица 27 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици  
 

Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  
Атмосферен 
въздух 

Да се предвиди ефективна система за отопление на жилищните и обществените 
сгради, вкл. и газифициране чрез доставка на компресиран природен газ в бутилки 

Недопускане влошаване 
качествата на  въздушната 

среда 
В окончателния 

проект на ПУП 

Да се предвиди възможност за използване на възобновяеми енергийни източници и в частност на слънчева енергия за редуциране на 
енергийния разход от конвенционални източници 

Недопускане влошаване 
качествата на  въздушната 

среда 
В 

окончателния 
проект на ПУП 

Води Да се потърси възможност за осигуряване на условно чиста вода за поливане на озеленените площи и особено на голф 
игрището, на градините в частните дворове, както и за миене на уличната и алейна мрежа 

Опазване на ресурса 
„вода“ 

В 
окончателния 
проект на ПУП 

Във фазата на работното проектиране на голф-игрището да се потърси възможност за 
изграждане на изкуствен водоем, който да се ползва за поливане на игрището  

Опазване на ресурса 
„вода“ 

При прилагането на 
ПУП 

Евентуалните проучвателни работи за нови водоизточници от подземни води, както и изграждане на нови водовземни съоръжения в 
тях да се осъществява съгласно изискванията в Закона за водите и Наредба № 1/2007 г за 
проучване, ползване и опазване на подземните води  

Опазване на ресурса 
„вода“ 

При прилагането на ПУП 

Узаконяване водовземането от всички  
предстоящи за изграждане съоръжения от подземни води чрез осъществяване на 
процедури за водовземане, както и за учредяване на санитарно-охранителни зони 
около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в съответствие с изискванията в Закона за водите и наредбите към него 

Опазване качествата на 
подземните води 

При 
прилагането на 

ПУП 

Земни недра,  Подземни води 
Проектирането и строителството на нови обекти и съоръжения, произтичащи от 
устройствените предвиждания в ПУП, да се съобразява с регламентираните в чл. 118а на 
Закона за водите забрани за прякото отвеждане на замърсители в подземните води, обезвреждането, включително депонирането 
на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители 
в подземните води, други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води, 
използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се 

Опазване качествата на 
подземните води 

При прилагане 
на ПУП 
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осъществява или е възможен контакт с 
подземни води и от които могат да бъдат замърсени подземните води 
Опазване на водовземните съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване да се осъществява в съответствие с изискванията в 
Закона за водите и Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване, и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водо-източниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, впоследствие в 
Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване и на минералните води по чл. 
135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, изготвянето на която е предстоящо 

Опазване на подземните 
води от замърсяване 

При прилагане 
на ОУПО 

Екологосъобразно събиране и третиране на битовите и строителните отпадъци; Тази 
мярка е адекватна на мярка BG1MB098 - Забрани за изоставянето, нерегламентираното 
изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролируемо обезвреждане на отпадъците, заложена в ПУРБ 2010-2015 г. и посочена в писмо №1875/03.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ 
 

Опазване на земните недра При последващо 
проектиране 

При извънредни ситуации (земетресения, 
замърсяване при аварийно разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се предприемат действия за 
намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, регламентирани в действащите 
законови и нормативни документи и да се сигнализират незабавно службите, пряко 
ангажирани в борбата с бедствия и аварии 

Опазване качествата на 
подземните води 

При 
прилагането на ПУП 

Био-разнообразие  Препоръчително е премахването на масивите от храсти да се направи след изграждане на 
улиците и инфраструктурата. По този начин ще може да се прецени дали е възможно някои по-ценни единични храсти, да се запазят, а в 
последствие и да се интегрират към общия план за озеленяване, след необходимото подрязване и оформяне 

Опазване на биоразнообразието При прилагане на ПУП 

При разработката на зелените площи и голф-игрището може да се запазят територии с естествени местообитания на тревистите 
съобщества, за да се запази до значителна степен естествения изглед на територията 

Опазване на биоразнообразието При прилагане на ПУП 
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Използването на нова растителност при 
озеленяване и паркоустройство трябва да се съобрази с утежнените почвено климатични особености. Това трябва да са видове, които 
издържат на засушаване, на силни ветрове и на ниски температури през зимните месеци. 
Да не се допуска въвеждане на инвазивни видове.  
 

Опазване на 
биоразнообразието 

При прилагане 
на ПУП 

Отпадъци Екологосъобразно събиране и третиране на 
битовите и строителни отпадъци 

Опазване на земите от 
замърсяване 

При прилагане 
на ПУП  

Недвижимо 
културно 
наследство 

В съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство, на всички 
етапи от строителните дейности, свързани с изкопни работи трябва да се осъществи 
наблюдение в зоната на инвестиционната площ 

Недопускане разрушаване 
на археологически обекти 

При прилагане 
на ПУП 

Вредни 
физични 
фактори 

При проектиране и строителство на електропреносната мрежа да се спазват стриктно Наредба №3/06.06.2004г. за 
устройство на ел-уредби и електропроводни линии  и Наредба №16/2004 за сервитутите на 
енергийните обекти и правилата за безопасна работа в близост до действащи ел-съоръжения  
 

Минимизиране на вредно 
въздействие от ЕМЛ 

При прилагане 
на ПУП 

 
 
 
12. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 
 
Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на 
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат 
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за 
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана: 
 
Таблица 28 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана 

 

Мерки Индикатори  Отговорност, 
Периодика 

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

Физико-химични показатели по разрешителни за 
водовземане и Наредба № 9/16.3.2001 г за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели- бр. 
отклонения от нормите 
 
 Контрол за водните нива и количеството на използваната вода от водопроводната мрежа на урбанизираните 
територии и собствени водоизточници 
 
 Промени във водни ниво на кладенци и дебит на 
ползваната вода – бр. 

БДУВДР, общината, 
В и К, титуляр на разрешителни за 
водовземане 

 
 По график 
 
 
 
 На тримесечие 
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Пречистване на отпадъчните води  
 

Процентно съотношение на общото количество отпадъчни води спрямо количеството отпадъчни води, отведени за пречистване  
Ежегодно, 
Инвеститор 

Контрол за нерегламентирано депониране на отпадъци  m2 заети с нерегламентирано депонирани отпадъци площ Периодично Инвеститор, 
Община, РИОСВ 

Опазване на културно-историческото наследство  Брой засегнати и нарушени културни ценности спрямо общия брой културни ценности на територията на 
общината  

Община Регионален 
исторически музей 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А ОТ ЗУТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ 
ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 16, АЛ.1; ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 16, 
АЛ.7 И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ. 110, АЛ. 1, Т.5 ЗА ЧАСТ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНИ ОКОЛ, 

ОБЩИНА САМОКОВ, дава основание за формулиране на следните основни констатации: 
� планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно 

развитие на планираната територия;  
� предвиденото с плана устройство по функционалното си съдържание и правила и 

нормативи за застрояване са насочени към формиране на добре организирана и хармонично 
изградена среда за отдих и обитаване; 

� предвиждането на плана за опазване и социализация на недвижимото културно 
наследство и за развитието на различни форми на туризъм не е свързано с рискове за обектите 
на НКН и околната среда; 

� предвиждането на плана за развитие на пътната и алейна мрежа ще създаде условия за 
дисциплиниране на сумарната транспортна работа, което се оценява като благоприятно за 
околната среда проектно решение;  

� проектните предвиждания за развитие и изграждане на мрежите и съоръженията на 
системите на техническата инфраструктура се очаква да окажат положително въздействие 
върху околната среда.  

� Положителен елемент е защитата и опазването на горските територии в обхвата на 
плана. 
 
Оценката на въздействието върху околната среда от предвижданията на ПУП-ПРЗ и ПП са 
както следва: 

� за опазване на атмосферния въздух планът ще допринесе чрез предвижданията за  
много големият относителен дял на зелени и свободни площи в обхвата на планираната 
територия;   

� за опазване на водите и водните площи ще гарантират предвидените водопроводни и 
канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води; 

� за опазване на биоразнообразието се предвижда много висока концентрация на 
озеленени площи, изпълнени с типични за района растителни видове;  
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� за опазване на ландшафта се предвижда запазване на относителния дял на генетично 
устойчивите ландшафти, чрез респектиране на ценните елементи на природния ландшафт;   

� по отношение на инфраструктурата за обитаване планът предлага разнообразие от 
обекти  и дейности и респектиране на поемната способност на рекреационните ресурси;  

� по отношение на недвижимото културно наследство са въведени устройствени 
режими за опазването и социализирането му. 

 

В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага 
на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-София да приеме следното решение: 
 

СЪГЛАСУВА  
 
предварителния проект на Подробен Устройствен План /ПУП/ на основание чл. 124а от 
ЗУТ; План за регулация и застрояване при прилагане на чл.16, ал.1; План за улична 
регулация при прилагане на чл.16, ал.7 и Парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 за част от 
землището на с. Горни Окол, община Самоков, Софийска област и разрешава 
преминаване към разработването на окончателния проект на плана, като при съставянето му 
се вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка анализи за състоянието 
на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени за 
преодоляването им. 

***   ***   *** 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 
 

І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІ. КАРТИ, СХЕМИ, СКИЦИ 
1) ПУП – част Архитектура 
2) Схема „Електроснабдяване“ 
3) Схема „В и К“ 
4) Схема „Сондажи“  
5) Схема „Паркоустройство“ 

 

       ІІІ. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ 
1) РИОСВ-София, изх.№08-00-10469/26.11.2015г. 
2) РИОСВ-София, изх.№08-00-10469/22.12.2015г. 
3) РИОСВ-София, Изх. № 08-00-10469/05.08.2016г. 
4) БД Дунавски район, Изх.№ 4697/26.08.2016г. 
5) МЗХ, Областна дирекция „Земеделие“, Софийска област, изх. № РД-21-515/09.09.2016г. 
6) МЗ, РЗИ Софийска област,  
7) МЗХ, ИАГ, Изх.№ ИАГ-28519/13.09.2016г. 
8) ЧЕЗ Разпр. България“ АД, изх. № 1202043439/13.12.2015г. 
9) НАИМ-БАН Съвет за теренни проучвания 
10) МК, НИНКН, изх.№0800-516/11.12.2015г. 
11) РИОСВ-София, Изх. № 08-00-10469/16.09.2016г. 
 
 
ІV. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ 
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
І. Законови и нормативни актове 

1) Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.) 
2) Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от 

2.07.2004г. изм. и доп.) 
3) Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.); 
4) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г.,МЗ); 
5) Закон за водите ; 
6) Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/2012г.); 
7) Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 

30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) 
8) Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 4.02.2000г., в сила от 5.02.2002 г.); 
9) Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.); 
10) Закон за здравето (ДВ бр. 70/04). 
11) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г.,МЗ); 
12) Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води; 
13) Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите; 
14     Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води 
15.  Наредба №  9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, (ДВ, бр. 
30/2001 г). 
 16.  Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите; 
 17.  Наредба № 3/16.10.2000 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 
18. . Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
19. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 
райони 
20. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради 
21. Норми за проектиране на плоско фундиране 
22. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, 2014. Състояние на подземните води на 
Дунавски район за басейново управление през 2013 г 
23. ИАОС, 2014. Състояние на качеството на подземните води на  2014 г. 
24. Заповед № РД-930/25.10.2010 г на Министъра на околната среда и водите 
25. Заповед № РД-141/07.03.2011 г на Министъра на земеделието и храните и Заповед  
№ РД 09-189/24.03.2011 г на министъра на околната среда и водите 
26. Наредба № 6 на МОСВ от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, ДВ, бр. 97/2000 г;  
27. Наредба № 10 на МОСВ от 03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти. ДВ, бр.66/2001 г; 
28. Наредба № 14 на МЗ за опазване на курортните ресурси; 
29. Наредба за ползване на повърхностните води, 2011 г; 
30. Наредба №3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците; 
31.  Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 
230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.); 
32. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.); 
33.ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.); 
34. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1999г.). 
35. Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
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методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.) 
36. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони (Обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.) 
37.Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.) 
38.Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 42/2007 г.) 
39.Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.). 
40.Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,  зауствани във водни обекти 
41.Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г.  за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях. 
42.Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. 
43.Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни 
води. 

 
ІІ. Научни и специализирани разработки  

1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002 
2) Климатичен справочник на Република България 
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964 
4) Хидроложки справочник на реките в България 
5) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България 
6) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за 

подземни води към 15.05.2006 г. МОСВ. 
7) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо ръководство), 

1999. 
8) Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства 

и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ’2003; 
9) Почвено-географско райониране на България” (П.Петров, 1997); 
10) „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1999); 
11) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив; 
12) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000 
13) План за управление на водите по речни басейни, 2007 
14) Справочник здравеопазване НСИ, 2007, 2008, 2009. 
15) Население и демографски процеси, НСИ, 2007, 2008, 2009. 
16) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г. 
17) Монография „Растителността на България, карта в М1:600 000 с обяснителен текст, проф. 

И.Бондев, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”; 
18) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г. 
19) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г., 

материали на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на 
здравния риск”, “Характеристика на риска”; 

20)  Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за 
хората и околната среда на опасни вещества;  

21) Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед  
№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите 

22) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др.. 
23) Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015г. 
24) Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2005-2010г. 
25) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската 

комисия /Интернет страницата на Комисията/; 
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26)  ИАОС, 2015. Състояние на качеството на подземните води през 2014 г. 
27) Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. Монография 

БАН.С.1996 г.; 
28) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров.  

София,1989 г.;  
29) Карта на Почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.; 
30) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типовете природни 

местообитания и видове по Натура 2000 в България, Хенк Зингстра-р-л на проект и колектив, 2009 г.; 
31) Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, WWF-

Световен фонд за дивата природа, Зелени Балкани-Федерация на природозащитни сдружения, 
Министерство на околната среда и водите, София, 2009 г.; 

32) Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. Монография 
БАН.С.1996 г.; 

33) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. - В: География на България, БАН, София 
34) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: 

Велчев, В. (ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София 
35) Регионален доклад за състоянието на околната среда-2014г, РИОСВ-София; 
36) План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г. 
37) План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 
38)Филипов Л и др., 1991. Геоложка карта на България. Картен лист Ихтиман,  

М 1 : 100 000,  
39) Регистър на съоръженията за минерални води-публична държавна собственост 
40) Списък на заповеди на Министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-

охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води 
41) Станев, П., Основи на почивното дело, НИИПП „Г.Димитров“, 1984 
42) Бръмбаров, И, Р.Робев, Краткотрайният отдих, „Изд.“Галик“, 1994г. 
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица 
 

Консултирани органи и лица Същност Отразяване в ЕО, мотиви 
 

РИОСВ-София,  
Изх. № 08-00-10469/26.11.2015г. 

Относно входирано в РИОСВ Задание 
за ПУП 

Изисква се внасяне на допълнителни документи за 
определяне на процедура по ЗООС 

РИОСВ-София,  
Изх. № 08-00-10469/22.12.2015г. 

Относно Преценка за необходимостта 
от ЕО 

РИОСВ дава указания за 
допълване на документацията за преценяване необходимостта от ЕО 

РИОСВ-София,  
Изх. № 08-00-10469/05.08.2016г. 

Становище относно ПУП-ПРЗ-ПП за 
част от землището на с. Горни Окол, 

община Самоков 
ПУП подлежи на задължителна екологична оценка; поставените 
изисквания към обхвата и съдържанието на ЕО са съобразени 
напълно при разработването й; съобразени са и мотивите по отношение изискванията на чл.31 
от ЗБР  

БД Дунавски район,   
Изх.№ 4697/26.08.2016г. 

Становище относно Задание за обхват 
и съдържание на ЕО на ПУП-ПРЗ-ПП на част от землището на с. Горни Окол, община Самоков 

Посоченото в становището на БД е 
отразено в доклада за ЕО в раздели 
„Води“ и „Земни недра и подземни 
води“ в подробност, отговаряща на 
компетентността на ПУП  

МЗХ, Областна дирекция 
„Земеделие“, Софийска област, изх. № РД-21-515/09.09.2016г 

Становище относно съгласуване на 
Екологична оценка на ПУП-ПРЗ-ПП на част от землище на с. Горни Окол, 

община Самоков 

Поставените изисквания са 
съобразени при разработването на ЕО 

МЗ, РЗИ Софийска област,  Становище относно Задание за обхват и съдържание на ЕО 
Посочените изисквания са отразени в ЕО - раздели „Води“ и 
„Здравен риск“ 

МЗХ, ИАГ,  
Изх.№ ИАГ-28519/13.09.2016г. 

Становище относно обхвата и съдържанието на ЕО 
Направени са предписаните допълнения към заданието на ЕО; ПУП не предвижда промяна на предназначението на имоти в 
горски територии  

„ЧЕЗ Разпр. България“ АД,  
изх. № 1202043439/13.12.2015г. 

Уведомление относно възможностите 
за електроснабдяване  на планираната 

територия 
Предложените възможности за ел-
снабдяване са отразени в ПУП и 
коментирани в доклада за ЕО  

НАИМ-БАН Съвет за теренни 
проучвания 

Разрешение за спасително 
археологическо проучване, № 

66/08.04.2016г 
Разрешение за археологически 
проучвания със срок до края на 
2016г 

МК, НИНКН,  
Изх.№0800-516/11.12.2015г. 

Становище по Задание за ПУП  МК съгласува заданието за ПУП и 
дава изисквания към плана 

РИОСВ-София,  
Изх. № 08-00-10469/16.09.2016г. 

Становище относно обхвата и 
съдържанието на ЕО 

РИОСВ съгласува представеното 
задание за обхват на ЕО 

 


