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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Място на провеждане: НЧ „Съзнание - 1626 г“, гр.
Белослав, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7
Дата: 16.06.2017 г.
Продължителност: 14:00 часа - 16:00 ч.
Водещ протокола: Йоанна Йовева - Мл. Експерт „Еколог“
На 15.06.2017 г. в салона на НЧ „Съзнание - 1926 г.“- гр. Белослав се състоя
общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на
Община Белослав. В него участие взеха жители на общината, представители на бизнеса и
институциите, както и общински съветници. Кметът на общината инж. Деян Иванов откри
общественото обсъждане и представи присъстващите от страна на изпълнителя - Арх.
Николай Андреев, арх. Димитър Кьосев и Г-жа Елена Дякова - Управител на ДЗЗД „УЛТРА
КОНСУЛТ - БЕЛОСЛАВ“ -

част от експертит в съответните области, изготвили

предварителния проект на ОУП на община Белослав, в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба №7 и № 8 към него. Обръща се
внимание, че процедурата по изработването на ОУП на община Белослав се подчинява на
общите правила, не е отделен в отделна група, като например черноморските общини и тези
селища, които са с национално значение. Въпреки това обаче с подхода си и с отношението
си към изключително специфичния контекст, свързан най-вече с природното разнообразие,
екипът е навлязъл в дълбочина, което е позволило да бъдат изведени специфични правила,
защото „Белослав е едно специфично място, което изисква специфични правила и нормативи
за прилагането на ОУПО.

Г-жа Дякова даде начало на общественото обсъждане с благодарност, която отправи към
присъстващите в залата, които взеха участие в един доста отговорен за бъдещото развитие на
общината проблем - обсъждането на предварителния проект на ОУП на община Белослав.
Кметът припомни пред присъстващите пътя, който администрацията извървя до
провеждане на общественото обсъждане - със свое решение Общинският съвет даде съгласие
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общинска администрация да започне работа по изработването на ОУП, след което одобри
техническото задание за разработването му и възложи последващи действия по
изработването на плана. Проведени бяха две задължителни съгласувания - от Министерство
на културата и от Министерство на околната среда и водите. През 2016 г., след проведена
обществена поръчка бе избран изпълнител - ДЗЗД „УЛТРА КОНСУЛТ - БЕЛОСЛАВ“.
Към настоящия момент са предадени резултатите от първата фаза на работа по
изготвяне на ОУП на Община Белослав и Предварителния проект. Предстои съгласуване на
предварителния проект с Министерство на регионалното развитие и Регионална инспекция
по околната среда и водите, очаква се и становище от Националния институт за недвижимо
културно наследство, следвано от подготовка на окончателния проект и одобряването му в
рамките на следващата година.
„ОУП е един изключително важен документ за развитието на общината, защото
той на практика е основният документ за пространствено развитие на община Белослав, в
който се отразяват съвременните тенденции в устройството на територията,
изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи
документи на Европейския съюз за един период от време 20-25 години напред“, подчерта
инж. Деян Иванов по отношение на стратегическия документ.
Проектантският колектив представи експозе на ОУП, с разяснения относно същността
и основната роля на ОУП; идеите, подходите и принципите на устройство на територията.
Пред присъстващите бяха представени предвижданията за урбанистичното ядро - гр.
Белослав, с предложения за решаването на важни проблеми, като производствени зони,
устройване на крайградски паркове, терени за спорт и озеленяване и др.
Предстои последната, най-активна фаза за обсъждане и отправяне на предложения
към проектантите.
Привличането на гражданите и бизнеса в тази финална задача е важно за Община
Белослав. Кметът апелира, всеки, който желае може да изпрати своите предложения по
отношение на ОУП на e-mail адрес: beloslav.eu@gmail.com. Повтроно призова всички жители
на общината да се отнесат с необходимото внимание и да дадат своите идеи и предложения
по стратегическия документ, който ще очертае развитието на общината за следващите 20-25
години. В допълнение, беше отчетено, че Общият устрйствен план на Община Белослав се

Адрес: П .К . 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.” Ц ар Симеон Велики” 23

2

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛ О С Л АВ - В А Р Н Е Н С К А О БЛ А С Т
Кмет: 05112 / 25-54

w w w .beloslav.orK

Зам.кмет: 05112 / 35-77

beloslav.eu@ K m ail.com

Секретар: 05112 / 35-55

obstin ab elo slav @ ab v .b K

Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14

изготвя в изпълнение на Споразумение №РД-02-30-94 от 13.05.2016г., между Министерство
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Белослав с предмет
финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на община
(ОУПО) по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени от бюджета на МРРБ.
Следва

кратко

въведение,

представяне

на

аналитичното

изследване

на

съществуващото положение, концепцията за развитие и стратегическата цел на ОУП, която,
макар и да звучи доста сложно, означава две прости неща - опазване и развитие.
За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат актуализирани
система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие
по смисъла на Закона за регионално развитие. Реализациите на предвижданията на тези
стратегически документи, в т. ч. и тяхното евентуално финансиране по оперативни програми
на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна устройствена планова основа. За осигуряване на
такава основа, ЗУТ регламентира възможността за изработване на ОУПО, който обхваща
населените места в общината и техните землища. Същността на този планов документ е
дефинирано подробно в чл. 106 от ЗУТ.
Ръководството на Община Белослав оценява потребността от изработване на ОУПО
като основа на бъдещото управление на територията на общината. Настоящият проект е
разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на
Североизточна България, област Варна, община Белослав и законовата нормативната уредба
в тази сфера като спазва изискванията.

Арх. Андреев отбеляза, че от основно значение за разработването и апробацията на
ОУПО е осигуряването и използването на максимално актуална информация, отразяваща
достатъчно точно текущата ситуация и тенденции. Дейността по информационното
осигуряване има няколко основни аспекта, които ще спомогната както за изработването на
ОУПО, така и в бъдещето му управление и реализация.:
■ Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУПО
Белослав и техните нужди.
■ Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел създаване
на

система

от

териториални

социално-икономически

индикатори.

Тъй
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информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното изготвяне
на ОУПО, е необходимо са били внимателно проучени и оценени изходните данни и да
бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в качеството на
данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на информационната
обезпеченост. С помощта на този инструмент е създадена основата за събиране, оценка и
обработка на източници на данни и информация и индикатори при осъществяването на
дейностите по проекта.
* Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в
централизираната географска база, част от специално разработеното за целите на управление
и реализация на ОУПО специализирано ГИС приложение. То служи както като платформа за
събиране и анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк
достъп до информационните ресурси, разработения ОУПО Белослав и неговото управление.
Арх. Андреев също така подчерта, че при разработването на отделните фази на ОУПО са
използвани всички методи заложен в техническото задание за изработване на ОУПО
Белослав като са използвани водещи методи от практиката, наложили се в областта на
устройственото и териториално планиране, изброявайки следните:
■ Камерален метод /desk research/ като основен метод за набиране на публикувана и
непубликувана статистическа информация, литературни източници, специализирана
информация на ниско териториално ниво /общини, отделни населени места,
ведомствени научни разработки и документи и други/;
■ Наблюдение и проучване - извършено от екипа на място и в Интернет, получаване на
информация от източници, събиране на познания, мнения, опит и предложения;
* Сравнение - сравняване на данни, факти, показатели и резултати от наблюдението и
проучването и на тяхна база изводи и формулировки в проектното решение;
■ Система от аналитични

методи,

между

които

системно-структурен анализ,

документален анализ, многомерни статистически методи /клъстерен и факторен
анализ/ и сравнителен анализ на аналогични примери от националната и световна
практика.
■ Анализиране и Синтезиране на резултатите от наземни и надземни изследвания.
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* Списъци и матрици на планирани мерки в стратегическите документи за национално,
регионално, общинско развитие, национални секторни стратегии; стратегии на ЕС,
други официални документи, съдържащи политики, които включват плановия
хоризонт до 2020 г.
■ Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към
момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време,
прието за база;
■ Методи за геопространствен анализ, което включва използване на съвременните
средства на географските информационни системи за анализ и обработка на
геопространствени данни;
■ Генериране на идеи за бъдещото развитие и за разработване на сценарии за
териториалното обвързване на идеите с приоритетите от различни стратегически
документи и програми за развитие на общината и областта;
■ Прогнозни методи за определяне на насоките на развитие на демографските ресурси,
икономическото развитие, работната сила, социалната инфраструктура;
■ Класификационни методи за формиране на различни типологии за целите на анализа
и политиките;
■ Експертни консултации в процеса на разработване на предложенията и вземането на
решения;
■ Метод на експертните оценки във всички етапи на разработката. Задължително се
прилагат в случаите, в които е необходимо да се редуцира субективността - при
оценка на потенциала, при анализа на въздействията и др.;
■ Метод на пространствените сценарии;
■ Групово вземане на решение за избор на алтернатива на основата на конструктивен
диалог, решаване на конфликтите и постигане на консенсус;
■ Консултации с държавни и местни институции и организации и водещи специалисти в
областта на туризма, спорта, устройството на териториите и опазването на околната
среда;
■ Графични методи - за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, ще се
използват геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на
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линии на равнината. ОУП да съдържа цветни карти, таблици, графики, фигури и
схеми.
■ SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите.

Методи, които са използвани при проучванията и разработването на ОУПО в обобщен
вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни статистически методи,
системен, теренни, графични и описателни методи и др.

Особено актуален на фона на

протичащите в региона процеси и използваният процесуално-адаптивен подход.
По време на презентирането на предварителния проект на ОУПО за Община
Белослав, участниците в обсъждането зададоха следните въпроси:
Г-н Калоян Николов - кмет на с. Страшимирово, община Белослав зададе въпрос на Арх.
Андреев, посочвайки ПИ на картите, а именно:
-

„Видимо от картения материал, двата имота в с. Страшимирово са маркирни в зелен
цвят с отреждане за спортни дейности, съгласно ОУП, но те се явяват частни имоти ?

-

Рашев (Общински съветник) - „В жълто маркираните имоти, които са в селото, с
какво отреждане са?”

-

Арх. Андреев към Рашев - „Отреждането е за жилищно строителство“.

-

Магдалена Ганева (Кмет на с. Езерово, община Белослав) - „Зелените имоти в с.
Езерово, отредени за спортни дейности, принадлежат на ТЕЦ-а?!“

-

Арх. Андреев в отговор към г-жа Ганева и г-н Николов - „Тези части в зелен цвят са
предвидени за спортни дейности, независимо от собствеността им.“

-

Денка Стефанова (Жител на Езерово): „Какво ще се случи с вилната зона, която е в
непосредствена близост до завода на „Екоинвест Асетс”?

-

Арх. Андреев - „Вилната зона ще си остане със същото предназначние, както е и
заложено в момента.“

-

Денка Стефанова - „А дали се предвижда да бъде изграден път до вилите, тъй като в
момента има само полски път и след дъжд е много труден прехода?“

-

Арх. Андреев- „Има вероятност, да бъде изграден път, който да е общински, но за сега
пътят е полски, тъй като това са земеделски земи и няма как да се изгради асфалтов
път. Това е първото разглеждане и обсъждане на предварителния проект на ОУП.
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Следва да имате предвид че във фаза окончателен проект ще бъде заложен като
Общински път“
-

Инж. Деян Иванов (Кмет на община Белослав) обяснява, че там има земеделски земи
и без значение, че хората са си построили вили, няма как да бъде асфалтиран пътя тъй
като се води полски. Ще бъде дадена възможност да се помисли за общински път след
време.“

-

Г-жа Генчева - „Какво се случва с прокарването на ток и вода във вилната зона?“
Арх. Андреев - „След като мястото е отредено за вилна зона, могат да бъдат
прокарани и ток и вода.“

-

Магдалена Ганева (Кмет на с. Езерово) - „Имотът, който е обозначен в червено на
територията на с. Езерово ще бъде отреден за многофункционална жилищна зона, но
към момента се води Рибарско селище по Параграф 4“
Арх. Андреев - „Да, допуска се и за двете”.

След презентирането на предварителния проект на ОУПО за Община Белослав,
участниците в обсъждането преминаха към открита дискусия, както следва:
-

Петя Живкова - общински съветник: ,3 ОУП има предвидени голям брой терени за

вилни зони, помпени станции, зони за спортни площадки, паркове и градини и др., тъй като
тези територии са основно отдадени по Параграф 4 от преходните и заключителни
разпоредби от Закона за опазване на земеделските земи /3033/, има ли данни в
новопроектираните вилни зони дали има имоти общинска или държавна собственост, които
могат да бъдат използвани за обществено предназначение, съгласно
чл. 46 от Наредба 7 ? Незнам имам няколко въпроса, всички ли да ги изчета или един по
един?“
- Арх. Андреев: „Нека бъдат един по един. В отговор на въпроса Ви, има значителен брой
общински имоти, оцветени в синьо, но Вас Ви интересуват тези, обозначени

в светло

синьото. Те са общинска частна собственост, като съответно има такава възможност.Да, но
това вече зависи от ПУП.“
- Петя Живкова. „Да, благодаря! Другият ми въпрос е за озеленените територии: с ОУП
определени ли са нови зони за спорт или атракции и нови терени за зелени територии?
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- Арх. Андреев: „Да, вижте, самият израз гробищен парк, означава че това е парк, друг е
въпроса вече, че всичко зависи изцяло от това как се стопанисва. Имайте предвид, че при нас
в България, гробищните паркове са малко по различни от тези в Европа.(Там гробищата са
наистина паркове). Тук състоянието им зависи от това как се стопанисват. Иначе е зелена
територия. А за новия гробищен парк няма данни, че той е недостатъчен за общината.“
- Деян Иванов: „Той е разширен. От горната му страна, земята е горски фонд. Мисля, че
южно се пада от имота и са отпуснати около 10 дка.“
- Петя Живкова: „Да, просто си запишете...“
- Деян Иванов: „Това което е отгоре над имота в зелено, мисля че това е предостьпено от
горски фонд, но дали точно така беше не мога да се сетя, или е това... имам спомен че имота
е доста голям и на място съм го виждал.“
- Маргарита Ламбова: „Въпросния имот, мисля че е на запад...“
- Деян Иванов: „На запад ли се пада?“
- Маргарита Ламбова: Да.
- Петя Живкова: Значи да разбирам че е разширен, така ли?
- инж. Деян Иванов: „Да“.
- Арх. Андреев: „Вижте, това е гробищния парк в момента и каква голяма част от тази
територия не се използва още.“
- Петя Живкова: „Значи това вече е с променено предназначение.“
- Арх. Андреев: Да, това

е съществуващото положение, вижте! Имайте предвид че

тенденциите на общината не са за нарастване.. „
- Арх. Андреев: „Други въпроси ?“
- Петя Живкова: „Да, имам за терените за рекултивация и възстановяване. Аз не видях
новото сметище на МТГ делфин да е нанесено като терен за рекултивация?“
- Арх. Андреев: „Да, за това ли става въпрос? (Завода на Екоинвест Асетс)?“
- Петя Живкова: „Значи то е за производствени отпадъци и е в тъмно синьо, ако не се лъжа..

- инж. Деян Иванов. „Не не е това, то е към Разделна и е отбелязано.“
- Петя Живкова: „То за какво е отредено? Терен за техническа инфраструктура ли ?“
- Арх. Андреев: „Да! Точно такъв терен е - за техническа инфраструктура.“
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- Петя Живкова: „Не следва ли да се рекултивира допълнително?”
- Арх. Андреев: „Действащо е в момента. Това в момента е действащ обект. Как да се
рекултивира нещо което, действа? Сметищата не са нещо, което е лошо за Общината. Те са
задължителни обекти. Рекултивират се сметища които вече са излезли от експлоатация. Т е.
като достигне капацитета на запълване и спре да се използва. Няма смисъл да се рекултивира
нещо което действа.“
- Петя Живкова: „Ще предстои да се рекултивира, нали? След време. В крайна сметка ние не
го правим този план за две години. „
- Арх. Андреев: „Така е, да. Периодът на ОУПО е 20 години. Вижте, това че терена е
определен за техническа инфраструктура, не означава че не може да се рекултивира, но в
момента е действащ обект и в следващите 10 години най вероятно ще бъде използван. Има
възможност, но сега в проекта не е заложено.“
- Петя Живкова: „А другия ми въпрос е за производствените територии: По принцип
предвидени са производствени територии в непосредствена близост до жилищни зони, а има
ли предвидени зони за чисто производствени дейности?“
- Арх. Андреев: „Не, всички производствени зони са предимно производствено устройствени
, защото при тях производства с висока степен на замърсяване. А разликата между чисто
производствените и производствено устройствените зони е във вида на производствените
дейности, които се допускат. Т е. производствените дейности, при които е заложена висока
степен на замърсяване в тези райони са недопустими, защото при тях изискванията са
различни, трябва да са на определено отстояние от жилищните зони и за това тук са
предимно производствени устройствени зони.
- Петя Живкова: „Има една зона определена за ниско жилищно застрояване, което е
проектирано до ЗМ ’’Петрич кале” до затвора? Какви са мотивите там ?“
- Арх. Андреев: „Това е съществуваща зона.“
- Петя Живкова: „Всъщност общежитие?“
- Арх. Андреев: „За там няма никакви проекти.“
- Петя Живкова: „Т е. не е предвидено нищо ново, освен тези общежития?“
- инж. Деян Иванов: „Този имот е около 300 дка, и не е застроен целият.“
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- Арх. Андреев: „Този имот е със сменен НТП и за нас вече е съществуващ, нищо не сме
предвидили“.
- инж. Деян Иванов: „Интересува ли Ви този район който е до пътя към Петрича? Аз мислех
че за него става въпрос?
- Петя Живкова: „Не, не за жилищните зони, а за общежитията, дали има някакво
разширяване?“
- инж. Деян Иванов: „Не“
- Арх. Андреев: „Не, няма разширяване.“
- Петя Живкова: Последния въпрос. Извън границите на населените места за нови
туристически/ исторически/ археологически/ обекти във връзка с за тяхното развитие, дали е
предвидено нещо?“ Например като пещерата „Темната дупка”, или други зони за културно
историческо наследство или защитени местности за Авренската поляна, например нещо има
ли предвидено?“
- Арх. Андреев: „Авренската поляна, попада в горски фонд, няма как да се смени
предназначението й. Имайте предвид, че смяната на предназначението на горски територии е
почти невъзможно. Трудно е и се ръководят от техните УП. Просто гледайте на тях, като
територии с една пълна забрана върху тях. Повечето обекти, археологически и исторически
попадат в горски фонд и там изцяло зависи от политиката на горското стопанство.
- Петя Живкова: „А някакви други туристически, исторически обекти?“
- Арх. Андреев: „Достъпни са само пещерата и Петрич кале.“
- инж. Деян Иванов: „Петрич кале се води в община Аврен“.
- Арх. Андреев: „Това е „нож с две остриета“, от една страна ако сложим тази зона в
урбанизираната част, това значи че ще бхъде урбанизирана и може да бъдат застрашени тези
обекти. А съгласно ЗУТ всички територии които не влизат в ОУПО, като такива които са
заложени в конкретно устройствена зона т е. всички необработваеми земи, са със забрана за
промяна на предназначението, както и всички горски територии. Когато бъде приет ОУПО,
тези територии ще бъдат със забрана да се променят, така че всички обекти трябва да бъдат
предназначени за нещо“.
- Петя Живкова: „Понеже казахте че туризмът е слабо развит в общината. „
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- Арх. Андреев: „Да туризмът е слабо развит, но ОУПО не може да помогне за съжаление.
Това е извън неговия обхват, може само да даде насоки и имайте предвид че като всички
малки общини, вие сте зависими от община Варна. Т. е. ако община Варна развие примерно
морски транспорт, община Белослав може да търси връзка с Варна за подобно нещо, и
примерно и община Девня може да се включи.“
- Петя Живкова: „Е, то не е задължително да е воден туризъм, по асфалтов път също може да
се развие туризма.“
- Арх. Андреев: „Разбира се, че може, но общината има два обекта за развиване, останалите
попадат в други категории и са трудни за развиване, не са силни.“
- Петя Живкова: „Значи разчитаме на Общинска администрация „
- Арх. Андреев: До колкото е възможно, имайте предвид, че вие сте 5-тата най-малка община
в България, но има и много други фактори.“
- Петя Живкова: „Има фактори, ама Вие сте много млад и не знаете, че община Белослав,
беше единствената в България, която се самоиздържаше, преди 20 годиини.. и не получаваше
никакви субсидии от държавата“
- Арх. Андреев: „В момента това е политическа тема... „
- Петя Живкова: „Да, просто казвам.“
- инж. Деян Иванов: „Това се дължи на промяна на закона ДОД“
- Петя Живкова: „Благодаря Ви!“
Въпрос от Дора Георгиева, която притежава имот във м-ст „Балтата“ до фериботния
комплекс срещу пристанище Варна запад: „Може ли да се строи в тази зона?“
- инж. Деян Иванов: „Може да, тази местност е предимно производствена зона.“
Въпрос от Генкова жител на Езерово: „По какъв критерий се отрежда земеделска земя да е
вилна зона?“
- инж. Деян Иванов: „Ако има концентрация на много построени сгради, както е местност
„Токат баши“
- Арх. Андреев: „Целта на ОУПО е да се избегне хаотичното строителство. ОУПО залага
конкретни устройствени зони в групи от имоти, където е допустимо и целесъобразно да бъде
развивана конкретна дейност.
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- инж. Деян Иванов: “Благодаря ви за вниманието. С това закривам общественото обсъждане
на предварителния проект на ОУПО на Белослав.”

С това приключи Общественото обсъждане на предврителния проект на Общ
устройствен план /ОУП/ на Община Белослав.
Приложения:
1. Присъствен списък на участниците в общественото обсъждане;
2. Съобщения за публикуване на обявата за общественото обсъждане в един местен и
един национален всекидневник;
3. Презентации, представени от екипа, изготвящ плана и екологичната оценка към него;

УТВЪРДИЛ ПРОТОКОЛ:
ДЕНИЦА
ДИРЕКТС
/л/\.
ПРОТОКОЛИ ЬС"

документ са заличени
на основание чл .2, ал.2,
т .5 с тЗ З Л Д
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