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Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
          Възложител на проекта за Подробен устройствен план(ПУП) и на 
свързаното с него инвестиционно намерение за изграждане на “Вили за почивка 
и наблюдение на птици” в имот с №105010, местност „Кадънката“ в землището 
на с. Стоб с ЕКАТТЕ 69261,община Кочериново е дружеството собственик на 
устройвания имот - „СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Фирмата е 
регистрирана в България. 
 
Данните за фирмата възложител са, както следва: 
 
Възложител:                                          „Спа Консулт Инженеринг” ЕООД, 
                                                     ЕИК 201413349  
Седалище: гр. Благоевград, ул.“Страцин“ №6,ет-2 
 
Тел./факс/ел. поща (е-mail):       тел. 0899 912128, 
                                                     e-mail: ggunchev@spaconsultengineering.com  
Лице за връзка: Георги Гунчев (управител)  
Адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул.“Страцин“ №6,ет-2 
 
Тел./факс/ел. поща (е-mail):      тел. 0899 912128, 
                                                    e-mail: ggunchev@spaconsultengineering.com 
 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

2.1. Резюме на предложението 
 

В процес на разработване е ПУП ПЗ за имот №105010 в землището на 
с. Стоб, община Кочериново, който цели урегулиране на имота и промяна на 
неговото предназначение от „Ливада“ за „Индивидуално вилно строителство и 
ландшафтно устройство“ в съответствие с предвижданията на ОУП на 
общината. Сегашното предназначение на имота е земеделска територия (с 
начин на трайно ползване - „ЛИВАДА”) с категория на земята при неполивни 
условия – четвърта. Разработваният ПУП се предвижда да промени това 
предназначение в „Индивидуално вилно строителство и ландшафтно 
устройство“, каквато следва да бъде територията съобразно функционалното 
зониране, заложено в ОУП на общината, а именно - устройствена зона „Ов” 
(вилна зона). 
          Предвидените показатели на застрояване в новообразувания с ПУП 
урегулиран поземлен имот са съгласно нормативите, определени в чл. 29, ал. 1 
на 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 13 
Януари 2004г., изм. и доп.): 

- плътност на застрояване (П застр.) - до 40 на сто;  
- интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8; 
- минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто (като половината от 

нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност).  
В така урегулирания имот след приемането на плана се предвижда да се 

реализира рекреационен обект за целогодишно ползване - тип “Вили за 
почивка и наблюдение на птици”.                                                                  
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В конкретния случай се предвижда това да бъде 6 бр. едноетажни 
дървени вили с веранда, общо помещение с бокс, две стаи за нощувка, със 
собствени санитарни възли и площ от около 65-70м2 и 1 бр. двуетажна дървена 
вила с лятна кухня, навес, обслужващи помещения, общо помещение с 
кухненски бокс , четири стаи със собствени санитарни възли и площ от около 
120м2.  Максималният проектен капацитет на вилите се предвижда да бъде до 
30 души (включително персонала). Реалистичните очаквания на база анализа 
на ситуацията при подобни вили за почивка в страната са в пиковия сезон 
натоварването да достигне до около 70% от максималния проектен капацитет. 
 

2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното 
предложение 
Инвестиционното предложение съответства на приетата визия за 

устройствено развитие на територията на Община Кочериново, отразена в  
разработвания Общ устройствен план на Общината. 

Един от главните приоритети, залегнали в Общинския план за развитие е 
развитие на селски, еко и културен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с 
високо качество на обслужването и предлаганите услуги и създаване на 
материална база за това. Взимайки предвид този главен приоритет на Общината 
и отчитайки липсата на каквито и да е действащи обществено-обслужващи 
сгради предлагащи услуги свързани с отдих и туризъм наоколо смятам, че 
реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за изпълнението 
на поставените цели за развитие на Община Кочериново, ще спомогне за 
растежа на икономиката, както и ще постигне значителен социален ефект, чрез 
създаване на нова материална база за предлагане на услуги в областта на 
туризма, влагане на инвестиции и разкриване на нови работни места. 

Изграждането на проектния обект ще съдейства за подобряване на 
цялостния облик на прилежащата урбанизираната територия на с. Стоб и на 
Община Кочериново, като повиши качеството на обществено-обслужване и 
обитаване за всички жители на общината и съдейства за развитието на туризма 
в района.   

Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ всеки устройствен план се 
съобразява с предвижданията на устройствените планове от по-горна степен. В 
случая разработвания ПУП-ПЗ за имота променя съществуващото 
функционално зониране (Ливада), така че то да съответства на предвижданията 
на план от по-горна степен – ОУП на Община Кочериново. 
 

Отредената съгласно ОУП устройствена зона е от тип „Ов” (Вилна зона). 
Предложените устройствени показатели, съответстват на изискванията на чл. 
29, ал. 1 на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 /2004г., изм. 
и доп.). 

 

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с 
устройствен или друг план дейности в обхвата на 
въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение и кумулиране с други предложения 
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2.3.1. Устройствени планове от по-високо равнище  
Проектът за ПУП-ПЗ на имот №105010 в землището на с. Стоб е в пряка  

връзка с Общия устройствен план (ОУП) на Община Кочериново, тъй като по 
смисъла на чл. 103, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
подробният устройствен план се съобразява изцяло с предвижданията на 
плановете от по-високо равнище (какъвто в случая е ОУП).  

Проектът за ПУП-ПЗ на имот №105010 е съобразен изцяло с 
устройственото зониране и устройствените параметри, предвидени в ОУП за 
територията, в която попада имота. Отредената в ОУП устройствена зона, в 
която попада имота е от устройствен тип „Ов” (Вилна зона-виж извадката от ОУП 
във фиг.3). В изпълнение на това функционално зониране се предвижда ПУП за 
имота да отреди територията като устройствена зона „Ов” (Вилна зона). 

          Градоустройствените показатели, на така предложената зона са, 
както следва: максимална плътност на застрояване - до 40 %; коефициент на 
интензивност (Кинт) – до 0.8; минимална озеленена площ – мин. 50 %.,като 
половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност; височина на вилната сграда - 7,0 м, а до билото на покрива - 10 м. 
Показателите са в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 на Наредба 
7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3/ 2004г., изм. и доп.).  

2.3.2. Други инвестиционни предложения в района   
С оглед анализ на риска от кумулативно въздействие върху околната 

среда с вече процедирани, реализирани и в процес на реализация други 
инвестиционни предложения/планове/програми и проекти (ИП/П/П/П) е 
направена справка за всички такива обекти (ИП/П/П/П), процедирани от 2007 г. 
насам и които засягат в една или друга степен защитена зона за опазване на 
дивите птици „Кочериново“ с код BG0002099, в чийто обхват попада устройвания 
имот. Справката е направена на база на публикувания на интернет страницата 
на РИОСВ Благоевград „Публичен регистър с данни за извършване на 
процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Благоевград“ актуален към 
м. юли 2015 г. Справката е актуализирана през м. юли 2017 с данни за такива 
ИП/П/П/П от публикувания в Информационната система за защитените зони 
Натура2000 (http://natura2000.moew.government.bg) регистър „Процедури по 
оценки за съвместимост”. Ползвани са данни и от официалния Доклад за 
оценка на съвместимостта на ОУП на Община Кочериново с предмета и целите 
на опазване на защитена зона „Кочериново“ с код BG 0002099.  

Информацията включва обекти от различно естество. Основно това са  
подробни устройствени планове и инвестиционни предложения за жилищно, 
вилно и рекреационно строителство, няколко проекта за техническа 
инфраструктура (тръбопровод, ПСОВ и др.), проект за малко предприятие за 
производство на екологични горива, ВЕЦ на промишления водопровод 
захранващ с вода Завода за целулоза и хартия, зеленчукова градина, 
животновъдна ферма-отглеждане на пъдпъдъци, овцеферма и торова площадка 
към нея, овощна градина от орехи, винарска изба, рибарник и др.   

В ползваните регистри не са налични подробни данни за плътността и 
вида на застрояване, предвидени към всеки от обектите, затова за целите на 
настоящия анализ на кумулативното влияние върху защитената зона в повечето 
случаи е използвана цялата площ на имотите, въпреки, че от нея най-вероятно 
ще бъде застроен сравнително малък процент (средно 20-30% при повечето 
вилни, жилищни и рекреационни обекти). 
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                Така, ако се калкулират общо целите площи на процедираните до сега 
и предложените за ново урбанизиране територии в ЗЗ „Кочериново“ се получават  
697,58 дка., за които  е посочено, че попадат в територията на защитената зона. 
 
              Спрямо площта на защитената зона това възлиза на : 
 

• около 2,8768% от общата площ на защитена зона „Кочериново“ с код 
BG 0002099 (24 248,44 дка.) и 3,2408% от площта на зоната в 
границите на община Кочериново (21 525,06 дка.) 

 
 

Площта на новия обект, за който фирма СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД разработва нов ПУП е 7,967 дка – площ на имот №105010 местност 
„Кадънката“ в землището на с. Стоб ,община Кочериново.   

 
Ако калкулираме кумулативно засегнатата площ в защитената зона на 

база цялата площ на имота, то това възлиза на: 
 

• около 0,03285% от общата площ на защитена зона „Кочериново“ с код 
BG 0002099 (24 248,44 дка.) и 0,03701% от площта на зоната в 
границите на община Кочериново (21 525,06 дка.) 
 

 
Както се вижда от тези сметки, площта която ще бъде засегната от 

територията на защитена зона „Кочериново“  е незначителна – около и под 
0.04%. Още повече, че тук се разглежда един хипотетичен вариант, при който да 
се засегне цялата площ на имотите, попадаща в защитената зона. На практика 
въздействието ще бъде многократно по-малко, тъй като плътността на 
застрояване на повечето обекти (жилищни, вилни, рекреационни и др.) в тези 
райони рядко надвишава 20-30%.  

На база на незначителния по площ обхват, общото възможно 
кумулативно въздействие върху защитената зона може да се приеме, че 
няма риск това да окаже влияние върху нейния природозащитен статус.  
  

2.4. Подробна информация за разгледаните алтернативи 
 

Не са разглеждани алтернативи. Местоположението, в което се 
предлага да се развие инвестиционното предложение е определено от 
местоположението на имота, собственост на фирмата. 
 

2.5. Местоположение на площадката, включително 
необходима площ за временни дейности по време 
на строителството  
Проектът е с локален обхват – отнася се за територията на имот 

№105010 в местност „Кадънката“ в землището на с. Стоб ,община Кочериново. 
Всички дейности по строителството и експлоатацията на предвидените вили ще 
се изпълнят в границите на имота.  
           Имотът представлява територия с площ 7,967дка. Сегашното 
предназначение на имота е земеделска територия (с начин на трайно ползване 
- „Ливада”) с категория на земята при неполивни условия – четвърта. Имотът е 
на отстояние /в югозападна/ на 560м от регулацията на с. Стоб   

Територията е неурегулирана. Предложеният план за застрояване следва 
да обособи в територията урегулиран поземлен имот (УПИ), да определи неговия 
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номер, функционалното му предназначение, начина и характера на застрояване 
в него. 
 

2.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), 
капацитет, включително на дейностите и 
съоръженията, в които се очаква да са налични 
опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

 
Предвидена е реализацията на рекреационен обект за целогодишно 

ползване от тип “Вили за почивка и наблюдение на птици”.  
В конкретния случай се предвижда това да бъдат 6 бр. едноетажни 

дървени вили с веранда, общо помещение с бокс, две стаи за нощувка със 
собствени санитарни възли,1 бр. двуетажна дървена вила с лятна кухня, навес, 
обслужващи помещения, общо помещение с кухненски бокс и четири стаи със 
собствени санитарни възли,1бр. вила за спа процедури и био-басейн.  
Максималният проектен капацитет на вилите се предвижда да бъде до 30 души 
(включително персонала). Реалистичните очаквания на база анализа на 
ситуацията при подобни вили в страната са в пиковия сезон натоварването да 
достигне до около 65-70% от максималния проектен капацитет. Обектът ще се 
ползва целогодишно. 

Електрическо захранване на обекта се предвижда да се осъществи чрез 
изграждане на нов трафопост в имота, захранен на страна 20 Kv от ЕП „Рилска 
река“. За целта ще се прокара подземно трасе по общинския път от регулацията 
на с. Стоб до имота с дължина от около 600 м . 

Не е необходимо процедиране на парцеларен план за Ел захранване, тъй 
като пътя е четвъртокласен и представлява урбанизирана територия. Съгласно 
становище на ЧЕЗ, се предвижда схема на трасето с необходимите сервитути, 
изцяло в обхвата на пътя. 

Отоплението и охлаждането на вилите се предвижда да се осъществява 
посредством термопомпа. Топла вода ще се получава от бойлери, като 
подгряването се подпомага от соларни панели, за икономия на ел. енергия.  
            Захранването на имота с питейна вода ще се реализира от собствен 
водоизточник. Необходимите максимални часове водни количества са 
определени от Наредба №4 от 17.06.2005т, Приложение №3 към чл.18,ал.2 т. 
2.2, а отпадъчните води ще се третират в локално съоръжение- изгребна яма, 
които се предвижда да се реализират в имота. 
 

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура 

 
Транспортен достъп до имота ще се осъществява по съществуващата 

пътна инфраструктура граничеща с имота. Промяна на трасетата на 
съществуващите пътища няма да бъдат необходими. 

 

2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, 
експлоатация и фазите на закриване, възстановяване 
и последващо използване  
Предвижда се инвестиционното предложение за изграждане на “Вили 

за почивка и наблюдение на птици” в имот с №105010, местност „Кадънката“ 
в землището на с. Стоб, община Кочериново да се изпълни едноетапно.        
Фазите предхождащи строителството на обекта включват урегулирането на 
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имота и териториално-устройственото му планиране и последващите ги 
етапи на инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството по 
реда на ЗУТ.  

Към настоящия момент е се изготвя проект за ПУП-ПЗ на имота, който 
да урегулира имота и да приведе функционалното му предназначение в 
синхрон с териториално-устройствените предвиждания на Общия 
устройствен план на Общината. Сегашният начин на трайно ползване на 
имота е земеделска територия  (от тип „Ливада”) с категория на земята при 
неполивни условия – четвърта. Разработваният ПУП-ПЗ се предвижда да 
промени това предназначение в устройствена зона „Ов” (Вилна зона), каквато 
следва да бъде територията съобразно функционалното зониране, заложено 
в ОУП (фиг. 3). 

Предложеният план е от устройствен тип (подробен устройствен план – 
план за застрояване). Разработването му е еднофазно. 

Функционално по време на реализацията могат да се разгледат два 
основни етапа: етап на изграждане на обекта и етап на неговата експлоатация. 
Дейностите по изграждането ще включват стандартни строителни работи – 
изкопни дейности, полагане на основи, градеж на стени, монтаж на покривни 
конструкции, полагане на изолационни покрития и др. Етапът на експлоатация 
касае рекреационно-жилищното ползване на обекта.  

Реализацията на плана не предполага необходимост от 
промишлени, производствени или други подобни обекти и дейности с 
вредни отделяния и влияния, за това за етапа експлоатация не се очаква 
да има значими емисии или други въздействия върху околната среда. 
 

2.9. Предлагани методи за строителство 
 

Проектът залага на използването на съвременни технологии във 
вилното строителство с използването енерго-ефективни материали, 
евентуално зелени покриви, но като процеси и методи на строителството, 
реализацията им е свързана основно с конвенционални методи на 
изграждане: изкопни работи, кофраж, изливане на бетон, градеж на дървени 
стени, полагане на изолационни покрития и др. 
 

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване 
по време на строителството и експлоатацията 

 
Прилагането на разглеждания ПУП-ПЗ е свързано с реализацията на 

обект за настаняване от тип “Вили за почивка и наблюдение на птици”, 
съгласно устройствените параметри, описани по-горе.  

Природните ресурси , които ще се използват по време на 
реализацията на обекта включват основно вода - за питейно–битови 
нужди(на работещите),ще бъде закупувана и доставяна, както и за 
строителни нужди (за приготвяне на строителни разтвори ), пясък, пръст, 
чакъл и други строителни материали. Строителните материали (пясък, 
пръст, чакъл и др.) ще бъдат закупувани в подходящ за строителството вид 
и доставяни на място. Водовзимане за нуждите на строителството ще се 
осъществява от близката река, след съответното разрешение, а добив на 
строителни материали няма да бъде необходим. 
 

Реализацията на ПУП-ПЗ и съответния рекреационен обект (Вили за 
почивка и наблюдение на птици) не предполага необходимост от ползване на 
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води за промишлени цели. По време на експлоатацията на обекта основният 
природен ресурс, които ще се използва е вода за питейно-битови цели. 
Необходимите водни количества по водоснабдителна норма се оразмеряват на 
240 l/d на водопотребител, което съгласно максималните оразмерителни разчети 

на база максимален еквивалентен брой на обитателите, възлиза на около 7,2 м3 
на ден. Необходимите водни количества ще се осигурят, както от собствения 
водоизточник, така също във всяка вила ще има закупени и доставени 
диспенсъри за минерална, трапезна или изворна вода. 

 

2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – 
видове, количества и начин на третиране 

 
Реализация на инвестиционното намерение, произхождащо от 

предвижданията на плана (обект с рекреационни функции) предполага 
стандартни строителни операции - изкопни дейности, полагане на основи, градеж 
на стени от дърво, монтаж на покривни конструкции, полагане на изолационни 
покрития и др. При тези дейности се очаква да бъдат генерирани основно 
незамърсени земни маси, почва и камъни, както и съответните количества 
строителни отпадъци.  

Очаква се, че цялото количество изкопани земни маси ще бъдат 
оползотворени на място при вертикалната планировка и възстановяването на 
площадката след строителството. В случай, обаче, че има някакви излишни 
количества (което е слабо вероятно), те ще бъдат използвани също за 
рекултивационни дейности – запълване на негативни обеми и рекултивация на 
обекти (сметища, кариери и др .) или евентуално за депониране в зависимост от 
предписанията на общината в последващите етапи на разрешаване на 
строителството. Такова предписание, следва да бъде получено и по отношение 
на строителните отпадъци, ако бъдат генерирани такива. Строителните 
отпадъци, които биха могли да се генерират са с инертен характер (отломки от 
тухли, остатъци от бетон и др.). Те могат да бъдат оползотворени или чрез 
рециклиране или чрез запълване на негативни обеми, подлежащи на 
рециклиране или да бъдат депонирани по съответния ред, определен от Община 
Кочериново и РИОСВ.  

По-конкретна оценка на количествата отпадъци , които ще бъдат 
генерирани в етапа на строителството и съответно План за тяхното управление, 
ще може да бъде направена, съгласно изискванията на чл. 11 от Закона за 
управление на отпадъците, при разработване на инвестиционния проект, след 
одобряване на разглеждания в настоящата преписка ПУП. 

По време на експлоатацията на произхождащото от ПУП-ПЗ 
инвестиционно намерение (рекреационен обект) ще бъдат генерирани отпадъци 
с битов характер. Те ще се събират в съответните съдове за съхраняване– кофи, 
контейнери и др. и ще бъдат предавани за по-нататъшно третиране към 
общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване в с. Стоб. 
 

 

2.12. Информация за разгледаните мерки за намаляване 
на отрицателните въздействия върху околната среда 

 
Инвестиционното предложение, произхождащо от разработвания ПУП-ПЗ 

за имот 105010 е свързано с изграждането и експлоатацията на рекреационен 
обект от тип “Вили за почивка и наблюдение на птици”. Типът на 
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инвестиционното предложение, функциите на бъдещия обект и характера на 
дейностите, които включва експлоатацията са единствено в сферата на 
обитаването и рекреационното обслужване. Не се предвиждат промишлени, 
производствени или други обекти или дейности, които да предизвикват 
химически, технологични или други вредни емисии.  

Основните рискове за въздействие върху околната среда, в следствие 
рекреационно  ползване на бъдещия обект са тези, свързани с генерирането на 
отпадъци и на отпадъчни води с битов характер.  

Атмосферни емисии не се очакват, тъй като за нуждите си обектът ще  
ползва възобновяеми енергийни източници-слънце, вода, чрез термопомпа и 
соларни панели. Топла вода ще се получава от бойлери, като подгряването се 
подпомага от соларни панели на покрива, за икономия на ел. енергия.  

За събиране, извозване и екологосъобразно третиране на генерираните 
от обекта отпадъци се предвижда бъдещият обект да бъде включен в 
общинската система за сметосъбиране, за което ще бъдат плащани 
необходимите изискуеми такси на Община Кочериново. Територията на имота е 
на достатъчно близко отстояние от село Стоб, поради което включването му в 
общинската система няма да бъде проблем.  

Отпадъчните води, които ще се генерират от рекреационния обект ще се 
третират в локално модулно съоръжение за битови води- изгребна яма, което се 
предвижда да се реализира в имота. Такива модули има вече достатъчно много 
в практиката.  
 

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното 
предложение (например добив на строителни 
материали, нов водопровод, добив или пренасяне 
на енергия, жилищно строителство, третиране на 
отпадъчните води)  
Не се предвижда добив на строителни материали или каквито и да било 

други природни ресурси на територията на имота. За строителството ще се 
използват специално закупени по съответния ред материали.  

Захранването на имота с питейна вода ще се реализира от собствен 
водоизточник. Изграждане на нов водопровод няма да бъде необходимо, ще се 
реализират само съответните локални разклонения в имота от водоизточника в 
имота.  

Електрическо захранване на обекта се предвижда да се осъществи чрез 
изграждане на нов трафопост в имота, захранен на страна 20 Kv от ЕП „Рилска 
река“. За целта ще се прокара подземно трасе по общинския път от регулацията 
на с. Стоб до имота с дължина от около 600 м . 

Не е необходимо процедиране на парцеларен план за Ел захранване, тъй 
като пътя е четвъртокласен и представлява урбанизирана територия. Съгласно 
становище на ЧЕЗ, се предвижда схема на трасето с необходимите сервитути, 
изцяло в обхвата на пътя. 
 

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани 
с инвестиционното предложение 
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Функционално зониране на територията. 
За да бъде реализирано инвестиционното предложение имота трябва да 

има одобрен устройствен план, позволяващ изграждане на предвидения 
рекреационен обект.  

Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ всеки устройствен план се 
съобразява с предвижданията на устройствените планове от по-горна степен. В 
случая разработвания ПУП-ПЗ за имота променя съществуващото 
функционално зониране (Ливада), така че то да съответства на предвижданията 
на план от по-горна степен – ОУП на Община Кочериново. 
 

Отредената съгласно ОУП устройствена зона е от тип „Ов” (Вилна зона). 
Предложените устройствени показатели, съответстват на изискванията на чл. 
29, ал. 1 на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 /2004г., изм. 
и доп.).  

Тази процедура е стартирана, като съгласно изискванията на ЗУТ, има 
издадено Разрешение от Общинския съвет на Община Кочериново за 
изработването на ПУП-ПЗ мотивирано на база на положително Становище от 
Главния архитект на Общината. Част от тази процедура по изготвяне на 
подробен устройствен план за имота е и настоящото съгласуване с РИОСВ, 
която предхожда одобряването на ПУП.  

След приключване на процедурата и одобряване на ПУП-ПЗ за имота, ще 
може да се премине към последващите етапи на инвестиционно проектиране 
(разработване на идеен и на работен проект) и разрешаване на строителството, 
които определят окончателните технически решения и проект и начина на 
тяхното изпълнение. Съгласно чл.142 (1) от Закона за устройство на 
територията инвестиционните проекти, подлежат на съгласуване и 
одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж. Съгласно чл. 
148 (2) от ЗУТ разрешението за строеж се издава от главния архитект на 
общината, а според ал.8 на същия член от ЗУТ, одобреният инвестиционен 
проект е неразделна част от разрешението за строеж. 

Дейности по отпадъците 
По отношение на генерираните при строителството и експлоатацията 

отпадъци, следва да се сключи договор за обслужване на отделните етапи от 
фирми, притежаващи разрешителни за оползотворяването и/или 
обезвреждането им, издадени според изискванията на чл. 12 и чл. 37 от Закона 
за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53/2012г.),. 

Съгласно изискванията на чл. 11 ал.2 от ЗУО за строежа на всички сгради 
с РЗП под 300 кв. м., преди започване на строителните работи не е необходимо 
да се разработи План за управление на строителните отпадъци.   
 

2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
 

Инвестиционното предложение предвижда реализацията на обект за 
рекреационно обитаване с ниски устройствени показатели. Характера на обекта 
не предполага значими въздействия върху качеството на околната среда  

По време на строителството е възможно единствено минимално 
увеличаване на концентрацията на прах във въздуха в района на строителната 
площадка, в резултат от изкопните и строителни дейности и известни 
изхвърляния на отработени газове от транспортните средства и строителната 
механизация (въглеводородни съединения, въглеродни и азотни оксиди и др.). 
Това са незначителни по времетраене и интензитет емисии, които не биха могли 
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да повлияят качеството на въздуха в района, нито до какъвто и да било 
дискомфорт в околната среда на райони извън терена на самото строителство.  

Емисии на замърсители или други отрицателни въздействия 
върху качеството на околната среда по време на експлоатацията не се 
очакват. 

По-подробно възможното въздействие върху различните компоненти на 
околната среда и възможното влияние на различните фактори на въздействие е 
разгледано в Раздел 4. 
 
 

2.16. Риск от аварии и инциденти 
 

Основното функционално предназначение на територията е 
рекреационно обитаване, което като цяло не е свързано употреба на вещества, 
характеризиращи се с опасни свойства. Като се изхожда от характера на 
инвестиционното предложение и от дейностите, които обезпечават неговото 
реализиране и експлоатация, може да се направи извода , че при спазване на 
правилата за безопасност и хигиена на труда, на експлоатационните изисквания 
при работа със съответните машини и съоръжения, не се очаква съществен риск 
от възникване на инциденти.  

Като потенциално рискови могат да се разгледат 2 основни вида аварии 
и инциденти: аварии, причинени от природни бедствия (гръмотевични бури, 
смерчове и урагани, снежни виелици, пожари, земетресения, наводнения, и др.); 
и аварии, причинени от човешка грешка, саботаж или терористичен акт 
(взривове, пожари, и др.). Това са фактори, които характеризират потенциалния 
риск при всички подобни жилищни и рекреационни обекти.  
Характерът на инвестиционното предложение обаче (Вили за отдих и 
наблюдение на птици) не предполага ползването на съоръжения, 
препарати или дейности с опасен или рисков характер, затова и не се 
характеризира с повишено ниво на риск от аварии. 
 

Раздел 3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА  
                        ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
Териториалният обхват на проекта за ПУП-ПЗ, в изпълнение на който ще 

се реализира инвестиционното предложение е локален – отнася се за 
територията на имот “Вили за почивка и наблюдение на птици” в имот с 
№105010, местност „Кадънката“ в землището на с. Стоб, община Кочериново. 
Собственост е на „СПА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 
Имотът, в който ще се реализира обектът представлява територия с обща площ 
7,967 дка. Сегашното предназначение на имота е земеделска територия (с начин 
на трайно ползване - „Ливада”) с категория на земята при неполивни условия – 
четвърта. Разположен е в обхвата на земеделския масив до с. Стоб –  на 
отстояние /в югозападна посока / на 560м. от регулацията на селото. 
               Имот №105010 не засяга защитени територии, обявени по реда на 
Закона за защитените територии (ЗЗТ).   

Устройваният имот, в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не включва територии за опазване на обекти на 
културното наследство и не е разположена в близост до такива 
територии.  
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Имотът граничи непосредствено със съществуващ асфалтов 
път (пътя с. Пороминово-с. Стоб), затова изграждане на нова или 
промяна на съществуващата инфраструктура няма да бъде 
необходима.  

Местоположението на имота е представено визуално върху 
сателитна снимка в Раздел „Фигури” по-долу(фиг.2). 
 
 

3.1. План, карти, снимки, показващи границите на 
инвестиционното предложение, даващи информация 
за физическите, природните и антропогенните 
характеристики, както и за разположените в близост 
елементи от Националната екологична мрежа и най-
близко разположените обекти, подлежащи на здравна 
защита и отстоянията до тях  
Визуализационен материал, показващ устройвания имот, в който ще се 

реализира инвестиционното предложение, даващ информация за физическите, 
природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в 
близост елементи от Националната екологична мрежа и обектите, подлежащи на 
здравна защита е представен в Раздел „Фигури” по-долу. 

 

3.2. Съществуващи ползватели на земи и 
приспособяването им към площадката или трасето на 
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 
планирани ползватели на земи  

Очакваните промени, свързани с реализацията на 
инвестиционното предложение няма да засегнат вида и начина на 
ползване на други територии извън терена на устройвания имот, в 
който ще се изпълни самото инвестиционното намерение. Имотът е 
собственост на фирмата възложител на проекта за ПУП и съответно 
на разглежданото тук инвестиционно предложение. Други ползватели 
на имота няма.  

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, нито някаква друга промяна, която да изисква 
приспособяване или каквато и да било друга промяна на дейностите на 
ползвателите на съседни или други, разположени в близост терени. 
 

 

3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени 
планове 

 
Сегашното предназначение на имота е земеделска територия (с начин на трайно 
ползване - „Ливада”) с категория на земята при неполивни условия – четвърта. 
Разработваният ПУП-ПЗ се предвижда да промени това предназначение в 
устройствена зона „Ов” (вилна зона), каквато следва да бъде територията 
съобразно функционалното зониране, заложено в  ОУП.  

Определяща роля в процесите на планиране на разглежданата територия 
има Общият устройствен план на Община Кочериново, който съгласно 
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разпоредбите на на ЗУТ и Наредба 7 на МРРБ, определя преобладаващото 
предназначение и начин на устройство на територията. 

Проектът на ПУП-ПЗ за имот № 105010 в землището на с. Стоб 
съответства на предвижданията на  Общия устройствен план. 
Отредената съгласно ОУП устройствена зона е от тип „Ов” (вилна 
зона). 

Предложените устройствени показатели (виж по-горе), съответстват на 
изискванията на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство  
на отделните видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13 
Януари 2004г., изм. и доп.): плътност на застрояване (П застр.) - до 40 на сто; 
интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8; минимална озеленена площ (П 
озел.) - 50 на сто. 
 

3.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, 
уязвими зони, защитени зони , санитарно-охранителни зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др.;Национална екологична мрежа 
 

Чувствителни зони. Съгласно изискванията на Наредба № 
6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 
97/2000г.) чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/ 
28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.  

За чувствителни зони се определят тези водни обекти, в които се цели 
защита от еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на 
съдържанието във водите на биогенни елементи – азот и фосфор и съответно 
предизвиква еутрофикация във водите. В случай, че даден водоприемник е 
обявен за чувствителна зона отпадъчните води от всички агломерации с над 10 
000 еквивалентни жители, които се заустват в него следва да бъдат предмет на 
допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот  
и фосфор до определените в разрешителното за заустване индивидуални 
емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се предпазва от 
допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

За Западнобеломорски район с център Благоевград (в който се намира 
обследваната територия) със заповедта са определени, следните чувствителни 
зони(фиг. 7) : 

- Река Струма от изворите до границата; 
- Река Арката от изворите до вливането и в р.Струма; 
- Река Джерман от изворите до вливането и в р.Струма; 
- Река Благоевградска Бистрица от изворите до вливането и в 

р.Струма; 
- Река Струмешница от границата с Р Македония до вливането и в 

р.Струма; 
- Яз.“Пчелина“; 
- Яз.“Пчелина“. 

 
Т.е. устройвания имот не попада на териториите на 

определените с цитираната по-горе заповед чувствителни зони.  
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Нитратно уязвими зони. В Р България са определени водите във водни 
обекти и в части от тях, които са замърсени с нитрати или са застрашени от 
замърсяване и уязвимите зони (райони, в които чрез просмукване или оттичане 
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници). Географските 
граници на тези т.нар. уязвими зони са определени със Заповед № РД-
795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите. За поречието на 
река Струма, към момента, няма определени уязвими зони по горе 
цитираната заповед. В този смисъл и територията на устройвания 
имот №105010 не попада в такава нитратно уязвима зона ( фигура 8). 

Санитарно-охранителни зони. Санитарно-охранителните зони около 
водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води 
се определят съгласно Закона за водите и Наредба №3/16.10.2000 г. 

Най-близките до устройвания имот санитарно-охранителни зони са на 
повече от 10 км. от (фиг. 4). 
Ограниченията в СОЗ не касаят устройвания имот. 

Национална екологична мрежа (защитени територии и зони) 
Имот №105010 не засяга защитени територии, обявени по реда на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ).  
Устройваният имот попада в защитена зона от мрежата Натура 2000: 

Защитена зона „Кочериново ” с код BG 0002099 (за опазване на дивите птици). 
Съгласно наличната информация от извършените проучвания по проекта 

на МОСВ: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове”, и по конкретно от „Доклада от проучване 
на гнездящите птици в защитени зони за птици от Натура 2000“ няма данни 
устройваната територия да засяга природни местообитания, предмет на 
опазване в защитените зони, нито хабитати на видове, които да са от значение 
за опазване на природозащитното състояние техните популации. (въпросът с 
природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване 
е разгледан по-подробно в Раздел 4.2 по-долу). 
 

 

3.5. Качество и регенеративна способност на природните 
ресурси 

 
Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 

района на обекта и възможните въздействия при строителството и 
експлоатацията на обекта са подробно разгледани в Раздел 4 по-долу. 
 
 

3.6. Подробна информация за всички разгледани 
алтернативи за местоположение 

 
Виж Раздел 2.4 „Подробна информация за разгледаните алтернативи”. 
 
 
 

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (кратко описание 
на възможните въздействия вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение) 
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4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, 
земеползването, материалните активи , атмосферния 
въздух, атмосферата, водите, почвата , земните 
недра, ландшафта, природните обекти, минералното 
разнообразие, биологичното разнообразие и 
неговите елементи и защитените територии на 
единични и групови недвижими културни ценности, 
както и очакваното въздействие от естествени и 
антропогенни вещества и процеси, различните 
видове отпадъци и техните местонахождения, 
рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани 
организми. 

  
4.1.1. Климат и атмосферен въздух 
 

 
4.1.1.1. Климатична характеристика 

 
Климатът в Община Кочериново е преходно-континентален със 

средиземноморско влияние, предимно по течението на река Струма. Тази зона 
се характеризира с продължителна пролет и лято, както и с мека зима. В 
района се чувства влиянието на средиземноморския климат, което е 
характерно за селищата, разположени по поречието на река Струма. Снегът се 
задържа предимно в най-високите места. Най-топли са месеците юли и август, 
а най-студени – януари и февруари. Валежите в района са най- обилни през 
месеците април, ноември и декември. Средногодишната температура е 10°С, 
а годишната сума на валежите е около 500 мм. Преобладаващите ветрове са 
западни и северозападни. От описаните характеристики на климата на 
територията на общината може да се направи извода, че климатичните 
условия са благоприятни за развитие на рекреационна дейност и земеделие. 

  
4.1.1.2. Атмосферен въздух 
 
Територията на общината попада в район с постоянно движение на 

въздушните маси поради преминаващите р. Рилска и р. Струма.  
Община Кочериново е отдалечена от регионалните източници на 

замърсяване на въздуха. Тя попада в групата на районите, определени от ИАОС 
съгласно изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на качеството 
на атмосферния въздух, в които нивата на атмосферните замърсители не 
превишават долните оценъчни прагове. Затова на територията на общината 
няма постоянни пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. 
 

Автотранспортът е източник на замърсяване на въздуха в прилежащите 
ивици до пътните артерии. Замърсяването е със серни и азотни оксиди, 
въглероден оксид, олово, полиароматни въглеводороди. Изложени на такова 
замърсяване са основно жилищните територии на гр. Кочериново през чиято 
територия минава оживения път за Рилския Манастир. 
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Атмосферният въздух е с най-добри показатели в югоизточно планинска 
част на общината. За намаляване на замърсяването на въздуха от 
автотранспорта е необходимо да се рехабилитира  зелената система. Наличието 
на дървесна и храстова растителност около пътните артерии предотвратява 
разсейването на вредните газове и праха и блокира миграцията на тежки метали 
в почвата и околната среда. 
 

За намаляване на замърсяването на въздуха от комунално-битовото 
отопление през студения период на годината се предприемат мероприятия за 
повишаване на енергийната ефективност на сградите. 
 

4.1.1.3 Очаквано въздействие върху климата и качеството 
на атмосферния въздух 

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух е разгледано в 
двата основни етапа на жизнения цикъл на проекта, произхождащ от 
разглеждания ПУП-ПЗ: т. нар. „етап на строителство”, по време на който се 
предвижда да бъдат извършени строително –ремонтните дейности по 
изграждането на вилите и съответно последващият етап на тяхната 
експлоатация. 
 

Етапът на строителство ще включва дейности, свързани с 
изграждане рекреационен обект от тип “Вили за почивка и наблюдение на птици”. 
Както при всеки такъв обект, строително-ремонтните мероприятия, разбира се 
ще бъдат източник на известно прахово замърсяване, но с локален характер (в 
района на строителство) и ограничен период на времетраене. Степента на 
запрашеност зависи от много фактори (от състоянието на почвата, от вида и 
състоянието на използваната строителна механизация, интензивността на 
работа и др.). Във всеки случай очакваното замърсяване ще има локален обхват 
(основно в строителната площадка и до около 50 м около нея [Калверт, Инглунд,  
Справочник том ІІ, Защита атмосферы от промышленных загрязнении. М. 
"Металургия"]. В случая топографията на терена, както и характерните за 
района климатични условия не предполагат дълготрайно задържане на 
замърсители в атмосферния въздух. Запрашаването, ще бъде със силно 
ограничен териториален обхват (само в зоната на строителство), с краткотрайна 
продължителност и с ниска честота (изолирани явления) и незначително 
въздействие. Тези емисии ще имат временен характер, тъй като след 
приключване на строително-монтажните работи тяхното възникване ще се 
прекрати . Тук трябва да се отчита, че въздействието ще бъде с непостоянен 
характер и е кратковременно.  

Предвид малкия обхват на потенциалното разпрашаване при 
строителството (в рамките на строителната площадка и радиус до около 50м от 
мястото на строителство), разпространяване на замърсителите и достигане до 
действащи жилищни, вилни или други подобни обекти не би могло да се очаква. 
Независимо от това, за ограничаване емисиите на прахови частици, които ще 
въздействат най-вече върху строителния екип в района на площадката, се 
препоръчва при работа в сухи условия (предполагащи повишено запрашаване) 
пътищата и терените да се оросяват  

Основната част от строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени с 
използване на строителна механизация. На този етап не са налични сведения за 
необходими машини, брой машиносмени, разход на необходимо гориво, поради 
което не може точно да бъдат оценени вредностите в атмосферния въздух. Ще 
се отделят и отработени газове от двигателите – азотни и серни оксиди, 
въглеводороди, въглероден оксид и други. По-значителни изхвърляния може да 
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се очакват при неправилно форсиране на машините, но това са случайни 
нарушения, които могат да се елиминират с организационни мерки. На база 
опита с редица аналогични по тип и обхват обекти се очаква, че влиянието на 
изхвърлените от двигателите на машините изгорели газове няма да повлияят 
състоянието на въздуха в района. Още повече, че районът не е натоварен с 
осезаемо фоново замърсяване. 
 

Като цяло въздействието върху атмосферния въздух по време на 
строителството ще бъде незначително, с малък териториален обхват 
(в рамките на строителната площадка), отрицателно и пряко, 
краткотрайно и възстановимо. Незначителният обхват на 
замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да 
се прогнозира, че строително монтажните работи няма да повлияят 
съществено качеството на въздуха в района. 
 

По време на експлоатацията  
По време на експлоатацията значителни въздействия върху атмосферния 

въздух също не се очакват. Не се предвиждат процеси и съоръжения, които да 
представляват източници на замърсяване на въздуха. 
 

Обектът ще се ползва целогодишно. За регулиране на температурата ще 
се използват термопомпа. Топла вода ще се получава от бойлери, като 
подгряването ще се подпомага от слънчеви панели на покрива, за икономия на 
ел. енергия. 
 

Устройственото зониране, предложено с Плана, а и самото инвестиционно 
намерение на възложителя не предполагат и не допускат реализацията на 
промишлени , производствени и др. подобни обекти и дейности, които да 
предизвикат някакви специфични по вид или значителни по количество емисии.  

Предвид споменатите причини, може да се заключи, че от 
реализацията на Плана, негативно въздействие върху качеството на 
въздуха (в т.ч. и върху климатичните характеристики) на района не 
може да се очаква. 
 

4.1.2. Води и водни обекти 
 

4.1.2.1. Повърхностни води 
 

Най-близкият до устройвания имот воден обект е долното течение на река 
Рилска. Според „Национален доклад за състоянието и опазването на околната 
среда в Република България през 2009 г. (издание 2011 г)“ в частта му 
„Състояние на водните ресурси и качеството на водите“, екологичното състояние 
на реката е класифицирано като добро, с ниско замърсяване на водите.  

Точкови източници на замърсяване на р. Рилска на територията на община 
Кочериново е ПСОВ с. Стоб, който зауства  отпадъчни води в нея.  

Дифузни източници на замърсяване на водите на река Рилска са 
населените места в общината без ПСОВ и канализация, както и депата и 
нерегламентираните сметища, разположени близо до реката.     

4.1.2.2. Подземни и минерални води 
 

Община Кочериново попада изцяло в Рилозападнородопски 
хидрогеоложки район. В района на обекта подземните води са свързани с 
кватернерните отложения – алувиални чакъли, с терциерните седименти- 
пясъчници и конгломерати и с протерозойските гнайси. 
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В терасите на Рилска река и р. Струма водоносният хоризонт е свързан с 
чакълите. Подземните води са порови безнапорни на дълбочина 1,0-3,0м . 

Районът на общината не е известен с наличие на подземни богатства и 
минерални води.  

  
4.1.2.3. Питейни води и санитарно-охранителни зони 

 
Основната част от населените места и населението са осигурени с 

необходимите количества питейни води .   
Значителна част от водопроводната мрежа е амортизирана и това води до 

чести аварии и значителни загуби на вода. Подобряването на качеството на 
водоснабдяването в общината изисква реконструкция, подмяна и доизграждане 
на водопроводната мрежа. 

Най-близките до устройвания имот санитарно-охранителни зони са на 
повече от 10 км от имота. (виж фигура 4). 
Ограниченията в СОЗ не касаят устройвания имот. 
  

4.1.2.4. Отпадъчни води 
 

Характерна за общината е ниската степен на изграденост на 
канализационната система, а там където тя е изградена не отговаря напълно на 
изискванията за опазване на повърхностните и подземните води и поддържане 
на здравословна жизнена среда. Наскоро изградено е локално модулно 
пречиствателно съоръжение за пречистване на битовите отпадъчни води от с. 
Стоб до степен, позволяваща заустване в повърхностен водоприемник – 
р.Рилска. 

 
4.1.2.5 Очаквано въздействие върху води и водни обекти 

 
Реализацията на предложения ПУП-ПЗ на имот №105010 в землището на 

с. Стоб създава устройствени предпоставки за бъдещата реализация на 
рекреационен обект от тип “Вили за почивка и наблюдение на птици”. 
Максималният проектен капацитет на вилите се предвижда да бъде до 30 души 
(включително персонала), а реалистичните очаквания на база анализа на 
ситуацията при подобни хотели в страната са в пиковия сезон натоварването да 
достигне до не повече от 70% от максималния проектен капацитет.  

Ползване на вода ще бъде необходимо основно за питейно-битови нужди. 
Това важи както за етапа на строителството, така и по време на експлоатацията 
на обектите. Не се предвижда ползване на води за промишлени или 
производствени цели. 

Захранването на имота с питейна вода ще се реализира от собствен 
водоизточник. Изграждане на нов водопровод няма да бъде необходимо, ще се 
реализират само съответните локални разклонения в имота от водоизточника в 
имота. Отпадъчните води ще се третират в локално пречиствателно 
съоръжение - изгребна яма, която се предвижда да се реализира в имота.  

Предвид посоченото до тук може да се заключи, че реализацията 
на предложения ПУП-ПЗ и произхождащото от него инвестиционно 
предложение няма да окажат отрицателно въздействие върху водите 
и водните обекти в района, нито в количествено, нито в качествено 
отношение. 
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4.1.3. Земна основа - геология и полезни изкопаеми 
 

4.1.3.1. Геоложка основа 
 

           Макар и малка по площ релефът на община Кочериново е твърде 
разнообразен – от равнинен, през ниско – до средно планински. В средата на 
общината от север на юг, по долината на река Струма и левият ѝ приток Рилска 
река се простира най-южната част на Бобошевското поле, което е южно 
продължение на Долната Дупнишка котловина. Тук, в коритото на Струма, 
западно от село Бараково се намира най-ниската точка на общината – 350 m 
н.в. От изток и от запад полето е оградено от планински масиви. На изток от 
него в пределите на общината попадат крайните северозападни части 
на Югозападния дял на Рила. Тук в най-източната точка на общината се намира 
връх Прашка (1365 m), най-високата кота на община Кочериново. Западните 
части на общината са заети от крайните северни и североизточни разклонения 
на планината Влахина. 

Общината попада в една от лабилните в тектонско отношение части на 
страната. Територията и се характеризира със средна сеизмична активност — 
коефициент на сеизмичност 0,15 и очаквана интензивност 8-ма степен и попада 
предимно под въздействието на външни за общината сеизмогенни райони с 
очакван магнитуд до 8 по скалата на Рихтер.  

4.1.3.2. Полезни изкопаеми 
 
                 Няма данни за наличие на полезни изкопаеми в района на устройвания 
имот. В района няма наличие на рудни изкопаеми 

Геоложките особености са обусловили наличието на находища на 
строителни материали на територията на общината : пясъци и чакъли за бетон.   

Край някои от населените места има разработени малки кариери за пясък 
и чакъл, предимно за задоволяване строителните нужди на населението.  

 
 

4.1.3.3. Геоложка основа и подземни богатства 
 

При реализацията на плана, въздействие върху геоложката основа може 
да се очаква в 2 направления: по време на строителството и по време на 
обитаването на рекреационните сгради.  

При строителството ще бъдат използвани конвенционални методи – 
изкопни работи, кофраж, заливане на бетон, градеж на стени. Имота е 
отдалечени от склоновете на близките хълмове, т.е. отсъства опасност за 
стабилитета на постройките от въздействия със срутищен характер  

Ниската плътност и интензивност на застрояване позволяват да се 
направи извода, че строителството на рекреационните сгради няма да доведе 
до значимо въздействие върху геоложката основа. Въздействията са 
еднократни, малки по обхват и по продължителност и са в рамките на 
строителния срок за изпълнение.  

По време на обитаването/рекреационното ползване, въздействието върху 
геоложката среда ще включва постоянно статично натоварване на терена от 
изградените сгради и съоръжения и инфилтрация предимно на поливни води. 
Това антропогенно въздействие ще бъда постоянно, дълготрайно, необратимо и 
неизбежно, но незначително по степен, тъй като няма потенциал да възбуди 
негативни геоложки промени. По обхват се ограничава в обсега на територията 
на обекта и непосредствения терен около нея. Оценява се като незначително. 
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Разглежданият обект попада в район, където могат да се проявят силни 
земетресения. Дългосрочните прогнози налагат задължително съобразяване 
със сеизмичната опасност при строежи на всякакъв тип сгради.  

В устройвания имот и в непосредствена близост до него няма 
находища на подземни богатства. Реализацията на Плана няма 
потенциал за въздействие в това отношение. 
 

4.1.4. Земи и почви 
 

4.1.4.1. Състояние на почвите 
 

Характерни за община Кочериново са канелените горски почви, като 
почвеният слой на територията на общината е в естествено състояние и е 
незамърсен. Почвеният профил се отличава и характеризира с доста разтеглен 
хумусно - акумулативен хоризонт, чиято мощност варира между 5 и 15см. Те са 
с мощен и уплътнен алувиален хоризонт, като уплътняването понякога обхваща 
и част от хумусния хоризонт. Хумусният слой има различна мощност и 
оцветяване, от бледожълто до кафеникаво. В терасата на река Рилска почвите 
са алувиални – ливандни с променлива мощност от 0,40 до 1,20 м. Те са с 
разпрашено-праховидна структура, с лек механичен състав, леки за обработка. 
Отличават се с високо плодородие. В хълмистия терен между Рилска река и р. 
Струма  почвите са делувиални и делувиално-ливадни. Те са с разнообразен 
механичен състав- от по-лек в билните части :глинест пясък до песъчлива глина 
с разнокалибрени чакъли до средно и тежко песъчлив- глинести в пониженията. 
В билните части мощността намалява до 0,30 м, а в пониженията увеличава до 
1,50 м. 
           Няма данни за наднормени концентрации на тежки метали в почвата до 
момента. 
           Почвите в общината се замърсяват главно от нелегалните сметища около 
населените места и неправилното съхранение на селскостопанските отпадъци.    

4.1.4.2. Очаквано въздействие върху почвите 
 

Реализацията на инвестиционните намерения, произхождащи от 
предложения ПУП-ПЗ (обект с рекреационен характер) не предполагат процеси 
или дейности, които пряко или косвен да окажат химическо въздействие върху 
почвената покривка. Въздействията върху почвите, които могат да се очакват са 
свързани основно с периода на строителство и са подобни на тези при всеки един 
строителен обект – локално физическо нарушаване на почвения профил в 
местата на изкопните работи и уплътняване на почви в местата за съхранение 
на материали и за престой на тежка строителна техника.  

След приключване на строителството, ще се извърши вертикална 
планировка и разрохкване на почвите около изградените обекти, които подлежат 
на озеленяване. При необходимост, на места около новоизградените обекти 
може да бъде внесена допълнителна почва с по-високо хумусно съдържание за 
изграждане на градинки около тях.  

Съгласно изискванията към проекта за ПУП, с него следва да се 
регламентира висок процент на озеленените площи в имота - мин. 50%. 
Озеленяването ще бъде както с тревни, така и с дървесни видове. 
Предвиденото богато озеленяване се очаква да има положително 
влияние и върху почвената компонента. 
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4.1.5. Растителен свят 
 

4.1.5.1. Характеристика на растителността 
 

Според растително-географското и геоботаническото райониране на 
България (по Бондев, 2002), територията на устройвания имот №105010 в 
землището на с. Стоб се отнася към Илирийската (Балканска) провинция на 
Европейската широколистна област, Влахински район. 
            В горските ценози в ниските склонове на оградните планини 
преобладават горуновите гори (Quercus delechampii) със слабо участие на 
буковата формация (Fagus sylvatica).Характерни са и насаждения на бял  и чер 
бор (Pinus sylvestris, P. nigra).Срещат се и акации (Robinia pseudoacacia) 
           В ниските части, на места са запазени полуестествени ливади с 
преобладаващо участие на формациите на ливадната власатка (Festuceta 
pratensis), детелината (Trifolium), овчарската торбичка (Capsella bursa-pastoris), 
копривата (Urticaceae), синята жлъчка (Cichorium intybus) и троскота 
(Cynodoneta dactylon).  

В поречието на реката единично запазени петна има от върбови 
растителни съобщества на чуплива върба (Salix fragilis) и бяла върба (Salix alba), 
ракита (Salix purpurea), черна топола (Populus nigra).   

Имот № 105010 в землището на с. Стоб е по предназначение 
селскостопанска територия-ливада с категория на земята при неполивни условия 
– четвърта. През последните години с промяна на собствеността на земята 
площта на имота не се използва за земеделски цели. Растителността в имота е 
с антропогенен произход  

Сред растителните видове на територията на имота преобладават 
тревстите видове от семействата Житни (Poaceae), Сложноцветни (Asteraceae), 
Кръстоцветни (Brassicaceae), Бобови (Fabaceae) и Розоцветни (Rosaceae). 
Широко разпространени са представителите на типично рудералната 
растителност (Clematis vitalba, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata,  Consolida 
regalis и др.).  

Друга голяма част от териториятае обрасла с храсталаци основно от драка 
(Paliurus spina-christi), срещат се също трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus 
monogina), шипка (Rosa sp.) и др., образувайки на места трудно проходими 
храстови комплекси. 
 

4.1.5.2. Очаквано въздействие върху растителността 
 

Реализирането на предложения план и на произхождащото от него 
инвестиционно намерение за реализация на вили за почивка, предполага 
конвенционални строителни дейности – изкопни работи, изливане на бетон, 
градеж на стени и т.н. При реализацията на тези дейности съществуващата 
растителност ще бъде засегната локално в работните площадка и местата на 
изкопните работи, свързани с изграждане на бъдещите сгради.  

Въздействието при строителните работи ще бъде трайно по отношение на 
застроените площи, но изключително ниско като дял от общата територия на 
имотите. Подробният устройствен план предвижда плътността на застрояване в 
територията на имота да не надвишава 40%. Виждането на Възложителя и на 
проектантския екип е за богато озеленяване на имота, което да способства за 
постигането високи екологични и рекреационни свойства на територията. Затова 
и устройствените параметри, заложени в устройствения план предлагат 
значителен дял на озеленените площи – не по-мало 50 % озеленяване (по 
регламент), като предвид малкия процент на застрояване, озеленяването най-
вероятно ще бъде значително повече 
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Както се вижда, в проекта за ПУП са заложени всички необходими 

устройствени механизми за запазване и бъдещо подобряване на екологичните 
качества на растителността на територията на имота. Целта е именно 
създаването на вили за почивка сред богато прилежащо озеленяване с високи 
екологични и рекреационни свойства.  

Затова за въздействие върху растителния компонент, тук може да се 
говори единствено в етапа на строителство, което ще бъде с локален характер. 
Сред растителността, която ще бъде засегната не са налични редки и/или 
застрашени видове.   

В етапа на строителство и на експлоатация, характерът на обекта (такъв 
от рекреационен тип) не предполага рискове от емисии във въздуха, почвите или 
други, които биха могли да окажат пряко или косвено въздействие върху флората 
на района. 

Може да се заключи, че въздействието, което ще бъде оказано 
върху растителния свят е допустимо по обхват и незначително по 
степен. 

 
 

4.1.6. Животински свят 
 

4.1.6.1. Характеристика на животинския свят 
 

В зоогеографски аспект, районът на инвестиционното предложение се 
отнася към Рило-Родопския район. Фауната е с преобладаващи евросибирски и 
европейски видове, характерни за умерените географски ширини, като в района 
се срещат и значителен брой видове с южно разпространение за Европа, т. е. с 
ареали в Средиземноморската подобласт на Палеарктика. 

По-характерните видове от херпетофауната за този зоогеографски район 
са зелена крастава жаба (Bufo viridis), шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni), зелен гущер (Lacerta viridis), червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
полска чучулига (Alauda arvensis), Таралеж (Erinaceus concolor), Къртица (Talpa 
europaea), Полска мишка (Apodemus mystacinus), Язовец (Meles meles). 

 Предвид антропогенизирания селскостопански характер на територията и 
близостта до урбанизирани обекти, видовото разнообразие в района на самия 
имот е по-скромно и преобладават основно синантропните видове. Поради 
наличието на река в близост до площадката на имота, има представители на 
групата на земноводните и на влечугите.  

Липсват подходящи местообитания за повечето представители на групата 
на бозайниците. Възможно е присъствието на някои от синантропните видове 
гризачи (родовете Apodemus, Rattus и евентуално Мус). 
 

4.1.6.2. Очаквано въздействие върху животинския свят 
 

С реализацията на Плана и на произхождащия от него рекреационен 
обект съществени въздействия върху фауната не биха могли да се очакват. При 
реализацията на предвидения вили за отдих няма риск да бъдат засегнат 
местообитания, значими за опазването на животинските видове, поради липсата 
на такива хабитати в района на имота. Въздействия върху уязвими, застрашени 
или други ценни в природозащитно отношение видове като цяло не се очакват, 
поради липсата на условия за присъствието на такива в устройваната територия. 
             Въздействието при реализацията на плана ще се характеризира основно 
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с временно прогонване, най-вече по време на етапа на строителство, на някои 
синантропни видове птици и евентуално гризачи, което няма потенциал за 
въздействие върху структурата и плътността на техните популации.  

Предложените с проекта на ПУП устройствени показатели предполагат 
висок процент на озеленените площи в имота - мин. 50% от територията. 
Запазването на висок процент озеленени площи ще играе положителна роля за 
фауната, тъй като ще се запази типовия характер на хабитата.  

Предвид вида и максималната височина и плътност на обектите, 
допустими за реализация в територията, съгласно предложеното устройствено 
зониране, не биха могли да се очакват влияния свързани с ограничаване на 
прелетите на мигриращите птици или друг вид въздействия върху миграционните 
придвижвания на животински видове.  

На база на всичко това може да се заключи, че реализацията на 
плана не би могла да доведе до значими въздействия върху 
представители на фауната и върху техните популации. 
 

4.1.7. Материално и културно-историческо наследство 
 

Въздействия върху материалното и културно-историческото наследство 
не се очакват. На територията на имота няма обекти на културно-историческото 
наследство, защитени или ценни архитектурни, исторически, археологически 
или друг подобен тип обекти. Няма сгради или други материални обекти. 
 

4.1.8. Отпадъци и опасни вещества 
 

4.1.8.1. Отпадъци 
 

Реализация на инвестиционните намерения, произхождащи от 
предвижданията на плана (обекти с рекреационни функции) предполага 
стандартни строителни операции - изкопни дейности, полагане на основи, градеж 
на стени, монтаж на покривни конструкции, полагане на изолационни покрития и 
др. При тези дейности се очаква да бъдат генерирани основно незамърсени 
земни маси, почва и камъни, както и съответните количества строителни 
отпадъци.  

Очаква се, че цялото количество изкопани земни маси ще бъдат 
оползотворени на място при вертикалната планировка и възстановяването на 
площадката след строителството. В случай, обаче, че има излишни количества, 
те ще бъдат използвани също за рекултивационни дейности – запълване на 
негативни обеми и рекултивация на обекти (сметища, кариери и др.) или 
евентуално за депониране в зависимост от предписанията на общината в 
последващите етапи на разрешаване на строителството. Такова предписание, 
следва да бъде получено и по отношение на строителните отпадъци, които се 
очаква да бъдат с инертен характер. Те могат да бъдат оползотворени или чрез 
рециклиране или чрез запълване на негативни обеми, подлежащи на 
рециклиране или да бъдат депонирани по съответния ред, определен от Община 
Кочериново и РИОСВ. 

По-конкретна оценка на количествата отпадъци, които ще бъдат 
генерирани в етапа на строителството и съответно План за тяхното управление, 
ще може да бъде направена, съгласно изискванията на чл. 11 от Закона за 
управление на отпадъците, при разработване на инвестиционния проект, след 
одобряване на разглеждания ПУП.  

По време на експлоатацията на произхождащото от ПУП-ПЗ 
инвестиционно намерение (рекреационен обект) ще бъдат генерирани отпадъци 
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с битов характер. Те ще се събират в съответните съдове за съхраняване– кофи, 
контейнери и др. и ще бъдат предавани за по-нататъшно третиране към 
общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване в с. Стоб. 
 

4.1.8.2. Опасни вещества 
 

Основното функционално предназначение на територията е 
рекреационно/жилищно обитаване и обслужващи дейности, което не е свързано 
употреба на вещества, характеризиращи се с опасни свойства.  

Реализацията на ПУП, в т.ч. изграждането и експлоатацията на 
бъдещите вили няма касателство с рисковете и опасностите за 
възникване на промишлени, производствени или друг вид аварии. В 
устройствената зона, която следва да се определи с ПУП (зона Ов – за 
вилна зона) не е допустимо изграждане на съоръжения с рисков 
потенциал. 
 

4.1.9. Шум и вибрации 
 

В процеса на изграждането на бъдещия рекреационен обект (в етапа на 
реализация на плана) се очаква да бъдат генерирани известни нива шум и 
вибрации от тежката строителна механизация, които са характерни за 
изграждането на всякакъв тип сгради. По-високи нива на шум могат да се очакват 
основно в района на строителство и непосредствено около него. Предвид 
локалното разпространение и предвид това, че околните терени са със 
земеделско ползване, не се очаква генерирания шум да окаже значимо влияние 
върху околната среда или върху санитарно-хигиенната обстановка. Най-
близкото населено място (с. Стоб) е на достатъчно голямо отстояние (над 0,5 км) 
и затова не се очаква да се наруши акустичния комфорт в него. Очаква се, че 
плътното озеленяване на терените ще има положителна роля за ограничаване 
на разпространението на шума.  

В етапа на експлоатация съществени шумови или вибрационни 
въздействия не се очакват. В съответствие с функционалното зониране, 
предложено с Плана, се предвижда да бъде реализиран единствено обект от 
рекреационен тип. Устройственото зониране не позволява реализацията на 
промишлени, производствени и др. обекти и дейности, които предизвикат по-
високи нива на шум или на вибрационно влияние. 
 

4.1.10. Радиационна обстановка и неблагоприятни лъчения 
 

На устройваната територия няма източници на вредни лъчения. 
Реализацията предложения план и произхождащото от него инвестиционно 
намерение за изграждане на вили за отдих, също не предполагат такива. 

 

4.1.11. Потенциален ефект и риск за здравето на хората 
 

Реализацията на ПУП, в т.ч. изграждането и експлоатацията на 
бъдещите вили не предполага каквито и да било рискове за здравето на 
хората, не се предвижда ползване на съоръжения или оборудване, което 
да има рисков характер по отношение на технически или други аварии. 
На база описаните по-горе анализи по компоненти и фактори на средата, 
влияния върху санитарно-хигиенната обстановка при реализацията на 
инвестиционното предложение не биха могли да се очакват. 
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4.2. Въздействие върху елементи от Националната 
екологична мрежа , включително на разположените в 
близост до обекта на инвестиционното предложение. 

  
4.2.1. Защитени територии 

 
Устройваният с ПУП-ПЗ имот №105010 в землището на с. Стоб не засяга 

защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии 
(Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. и доп.)– виж фигура 5.  

  
4.2.2. Защитени зони от мрежата Натура 2000 

 
Територията, обект на ПУП -ПЗ, попада в границите на защитена зона 

BG0002099  "Кочериново" за опазване на дивите птици (виж фиг. 6) 
 
           Защитената зона е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за 
биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка 
със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, 
обявена със Заповед №РД-770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на 
околната среда и водите (обн. ДВ. бр.102 от 2008 г.)  

 
 

4.2.2.1. Защитена зона " Кочериново" за опазване на дивите птици – 
описание и очаквано въздействие 

 
Зона BG0002099 "Кочериново" е обявена за защитена със Заповед №РД 

770 от 28 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. 
бр.102 от 2008 г.). Целта на опазване на защитената зона касае опазване, 
поддържане и възстановяване (където е необходимо) на местообитанията на 
видовете птици, обект на опазване в зоната с цел постигане и запазване на 
благоприятен статус на тяхното природозащитно състояние.  

Предмет на опазване са местообитанията на 3 вида птици, включени в 
Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ . бр.77 от 9 
Август 2002г., изм. и доп.)   

Защитената зона обхваща територии в землищата на с. Стоб, с. 
Пороминово, с. Бараково, гр. Кочериново, община Кочериново. 
 

Съгласно цитираната по-горе Заповед за обявяване на защитената зона, 
в нейните граници се забранява: 
 

1. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 

2. Използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и 
мери; 

3. Косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;  
4. Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;  
5. Изграждането на вятърни генератори за производство на 

електроенергия с изключение на тези, за които към датата на 
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната или 
приключена процедура по глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(режимът не касае вятърни генератори, използвани като собствени 
източници на електрическа енергия);  
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6. Изграждането на фотоволтаични системи за производство на 
електроенергия в пасища, ливади и мери (с изключение на тези, за 
които към датата на обнародване на заповедта в Д.В. има започната 
или приключена процедура по Глава VI от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. 

 
Реализацията на предложения ПУП-ПЗ е свързана с бъдещото 

изграждане на рекреационен обект от тип “Вили за почивка и наблюдение на 
птици”.   Територията върху, която ще се извърши това е земеделска земя-
ливада с категория на земята при неполивни условия – четвърта. През 
последните години във връзка с промяна на собствеността на земята и 
наличието на инвестиционен интерес свързан с промяна на нейното ползване, 
имотът не е ползван за земеделски цели.  

Реализацията на инвестиционните намерения, свързани с прилагането на 
ПУП касаят реализацията единствено на указаната по-горе сгради. Не се 
предвижда изграждането на електродобивни станции от какъвто и да било тип 
(нито фотоволтаични нито ветроенергийни).Реализацията на ПУП няма 
касателство нито с ползването на пестициди и минерални торове в пасища, 
ливади и мери, нито със залесяването на такива земи или превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения.  

Територията обект на ПУП е земя от селскостопански тип разположена в 
периферията на защитената зона между горски масив и съществуващия 
извънградски път, свързващ с. Стоб със с. Пороминово . Предвид спецификата 
на разположението на имота, реализацията на плана няма риск да доведе до 
фрагментация на местообитания. 

  
Реализацията на плана няма да засегне влажни зони, гористи 

местности или други важни за птиците местообитания. Територията 
не е важно място за изхранването, нито за миграцията на птиците. 
Устройствените параметри, заложени в плана – малката плътност на 
застрояване (под 40 %) и малката допустима височина (до 10 м) не 
предполагат риск от каквото и да било ограничаване на прелетите на 
птиците, техните ежедневни или сезонни придвижвания или миграции.  

Както се вижда от посоченото по-горе, реализацията на ПУП не е в 
разрез с ограничителните режими, наложени със Заповед №РД 770 от 28 
октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. 
бр.102 от 2008 г.) за обявяване на защитената зона, нито пък предполага 
някакво въздействие върху предмета и целите на опазване в нея. Още 
повече че характерът и вида на дейностите, които произхождат от 
предложения ПУП (рекреационно ползване) не предполагат някакви 
замърсявани или други значими влияния върху качеството на обитаване 
в околната среда. Реализацията на предложения ПУП няма потенциал да 
увреди пряко или косвено местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитената зона, нито да окаже фрагментиращо действие, 
да ограничи по някакъв начин техните миграции или по друг начин да 
въздейства числеността, плътността и структурата на техните 
популации. Предвид това, въздействие върху предмета и целите на 
опазване на защитена зона Кочериново при реализацията на 
предложения ПУП не би могло да се очаква.   
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4.3. Вид, обхват, вероятност от поява, продължителност, 
честота и обратимост на очакваните въздействия 

 
Очакваните въздействия от реализацията на предложения ПУП и 

произхождащото от него инвестиционно намерение са систематизирани по-долу, 
групирани по компоненти на околната среда и фактори на въздействие. 

 
Климат и атмосферен въздух 
Очакваните въздействия в етапа на строителство включват 

ограничено локално прахово замърсяване при извършване на изкопните 
дейности и също ограничено и локално замърсяване на приземния 
въздушен слой с прах и изгорели газове от строителната механизация. 
Влияние върху климатичните характеристики на района не се очакват.  

По вид въздействието може да се категоризира като пряко по 
отношение на отделянето на замърсители и вторично по отношение 
на увличането на утаен прах от автомобилите и строителната 
механизация. Въздействието е негативно, но локално, временно и 
краткотрайно (еднократно в етапа на строителство) и изцяло 
обратимо, тъй като значими промени в качеството на атмосферния 
въздух на района не могат да настъпят. Въздействие върху 
атмосферния въздух при експлоатацията на обекта не се очакват, тъй 
като характера на дейностите (рекреационно обслужване ), не 
предполага значими емисии . Кумулативно въздействие върху 
качеството на въздуха не се очаква, поради липсата на съществени 
източници на замърсяване в района.  

Води Инвестиционното предложение (включително етапите на 
строителство и експлоатация) не е свързано с обекти и дейности, 
които предполагат въздействия върху води и водни обекти в района . 
Ще се генерират единствено битови отпадъчни води.   

Почви Очакваните въздействия върху почвите в етапа на 
строителство включват два основни вида въздействия: физическо 
нарушаване на целостта на почвения слой при изкопните работи и 
отъпкване и уплътняване на почви от тежката механизация. По вид, 
обхват, обратимост и степен на значимост въздействията могат да 
се определят както следва: 1) физическо нарушаване на целостта 
(отнемане) на почвения слой при изкопните работи: локално, пряко, 
краткотрайно (за етапа на строителство) и обратимо (предвидена е 
рекултивация на терена); по степен – незначително предвид 
сравнително малкия обхват; 2) отъпкване и уплътняване на почви от 
тежката механизация: локално, пряко, краткотрайно (за етапа на 
строителство) и обратимо (предвид възможността за рекултивация); 
по степен – незначително предвид сравнително малкия обхват. Други (в 
т.ч. кумулативни ) въздействия върху почвите в етапа на 
строителство и в този на експлоатация не се очакват.  

Земни недра - геоложка основа и подземни природни богатства. 
Изграждането на вилите няма да създаде условия за активизиране на 
свлачищни, срутищни процеси или други рискови геоложки, поради 
липсата на такива условия в терена. Не се очаква реализирането на 
инвестиционното предложение да окаже въздействие върху подземни 
природни богатства или минералното разнообразие на територията.  
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Растителност Влияния върху растителния свят са възможни в 
етапа на строителство. Съществуващата в имота растителност 
може да бъде засегната в работните площадки и местата на изкопните 
работи. Въздействието ще бъде трайно по отношение на такива 
застроените площи, но с локален обхват и незначително по степен. 
Ценни растителни видове при тези дейности няма да бъдат засегнати, 
тъй като такива липсват в имота. Предвид това въздействието, 
което може да бъде оказано върху растителния свят следва да се 
определи като еднократно, допустимо по обхват и незначително по 
степен.  

Животински свят Възможните отрицателни въздействия върху 
животинския свят в следствие на реализацията на инвестиционното 
намерение са косвени и свързани основно с временния прогонващ ефект 
по време на строителството в следствие на локалните физични 
въздействия - повишени шумови нива, вибрации, присъствие на хора. 
Могат да се охарактеризират като непреки , временни и краткотрайни 
(по време на строителството) и локални в обхвата на влияние на 
физичните фактори (шум и вибрации). По степен на въздействията 
могат да се оценят като незначителни предвид липсата на пряко 
увреждане на видове и важни местообитания, както и голямото 
отстояние от хабитати на ценни за консервационно значимите за 
региона видове.  

Природни обекти и елементи на Националната екологична мрежа  
Реализацията на плана не е в разрез с ограниченията, свързани с 
опазване на видове, местообитания и ландшафтни елементи в 
защитените територии и зони в района. В имота липсват природни 
местообитания и ценни местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитените зони, затова преки въздействия върху такива не могат 
да се очакват. Предвид характера на бъдещия обект не биха могли да се 
очакват значими емисии в околната среда или съществени други преки 
или непреки влияния върху отдалечените от територията на имота 
местообитания и хабитати на видове.  

Културно-историческо и материално наследство  
На територията на имота няма обекти на културно-

историческото наследство, защитени или ценни архитектурни, 
исторически, археологически или друг подобен тип обекти. 
Въздействие по този компонент не се очаква. 

 
 

4.4. Мерки, които е необходимо да се включат в 
инвестиционното предложение, свързани с 
предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
значителните отрицателни въздействия върху 
околната среда и човешкото здраве.  
Мерките, които са предвидени за реализация с цел ограничаване на 

потенциалните негативни въздействия, са описани в т. 2.12. 
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4.5. Трансграничен характер на въздействията. 
 

Не се очакват трансгранични въздействия. Реализацията на ПУП, в т.ч. 
изграждането и експлоатацията на бъдещите “Вили за почивка и наблюдение на 
птици” предполага единствено локални промени в границите на устройваната 
територия, които не биха могли да окажат трансгранични въздействия. 
 
 
 

 

Раздел 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

От направения анализ на характеристиките на територията, 
състоянието на отделните компоненти на околната среда и на 
потенциалното въздействие от реализацията на предложения устройствен 
план и произхождащото от него инвестиционно предложение може да се 
направи заключение, че изборът на площадка и планираното функционално 
предназначение са съобразени със състоянието на околната среда в района.  

Резултатите от извършените анализи и оценки показват, че 
реализирането на плана и съответната реализация и експлоатация на 
предвидения обект с рекреационно-обслужващи функции (Вили за почивка и 
наблюдение на птици) ,  няма да доведе до значими по степен или трайни по 
време отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда в 
района. 
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Фигура 1. Скица на имот 105010 в землището на с. Стоб 
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Фигура 2. Сателитна снимка на терена в района на имот 105010 в землището на с. Стоб 
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Фигура 3. Извадка от Общия устройствен план на Община Кочериново за района около имот 105010 
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Фигура 4. Отстояние от най-близките санитарно-охранителни зони в района 
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Фигура 5. Отстояние от границите на най-близките защитени територии в района 
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Фигура 6.  Местоположение спрямо границите на защитените зони от мрежата Натура 2000 
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                 Фигура 6а.   Местоположение спрямо границите на защитените зони от мрежата Натура 2000 (близък план)  
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Фигура 7. Чувствителни зони на територията на Западнобеломорски район, определени  
  със Заповед № РД-970/ 28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ (изт. БД ЗБР) 
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 Фигура 8. Уязвими зони на територията на Западнобеломорски район (изт. БД 
ЗБР)   


