
 
ОБОБЩЕНА  СПРАВКА  ПО  ЧЛ. 29, АЛ.1  ОТ  НАРЕДБАТА  ЗА  ЕО 

за съответствието на „План за интегрирано развитие на община Георги Дамяново 2021-
2027 г.“ с условията в Решение № МО 14 – ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка 

№ УСЛОВИЕ СЪОТВЕТСТВИЕ 

1 
В окончателния проект на ПИРО коректно да се 
отразят вековните и забележителни дървета на 
територията на община Георги Дамяново 

В раздел 2.5.5. „Защитени 
територии и зони“ е отразен 
актуалния брой на вековните и 
забележителни дървета. 
Добавена е нова таблица (номер 
12), в която изчерпателно са 
изброени всички вековни и 
забележителни дървета на 
територията на община Георги 
Дамяново, съгласно 
предоставения актуален списък 
от Държавния регистър. 

2 
Да се обособи част „Лечебни растения“ и включи 
информация по Наредба №№ 2 и 5 към Закона за 
лечебните растения 

В точка 2.5.5. „Защитени 
територии и зони“ е добавен 
раздел „Лечебни растения“, в 
който са описани основните 
постановки от цитираните 
Наредби №№ 2 и 5 към Закона за 
лечебните растения. 
Обръщаме внимание, че 
билковите находища в община 
Георги Дамяново са описани в 
раздела „Флора и фауна“, част от 
природногеографската 
характеристика на общината 
(точка 2.1.1. от ПИРО). 

3 Да се включи по-подробна информация за 
защитените зони по Натура 2000 

В раздел „Защитени територии“ 
са добавени текстове за 
ограниченията, които действат в 
ЗЗ „Западен Балкан“. В таблица 
11, в колоната „цел на обявяване 
(опазване)“ са изчерпателно 
представени всички видове, 
предмет на защита. 

4 Да се обособи част „Биологично разнообразие“ – 
флора и фауна (орнитофауна) 

Обръщаме внимание, че такава 
част е налична в изпратения за 
съгласуване проект на ПИРО 
Георги Дямяново. Част от 
общата характеристика на 
общината, под-точка 2.1.1. 
„Природогеографска 



№ УСЛОВИЕ СЪОТВЕТСТВИЕ 

характеристика“. В нея са 
включени билковите находища 
на територията на общината, по-
важните видове от растителния и 
животинския свят, включително 
защитените такива. 

5 

В текста на стр. 63 да се допълни, че с. Георги 
Дамяново има изградена канализационна система, 
която зауства в р. Дългоделска Огоста, съгласно 
издадено от БДДР – Плевен разрешително за 
заустване 

В раздел „Канализационна мрежа 
и ПСОВ“ е добавен текст, както 
следва: „В село Георги Дамяново 
също има изградена 
канализационна система, която 
се зауства в р. Дългоделска 
Огоста, съгласно издадено от 
БД „Дунавски район“ – Плевен 
разрешително за заустване.“ 

6 

Да се коригира текста на стр. 64 „Контролът на 
състоянието на реките и другите повърхностни 
водни тела се извършва по утвърден график от 
РИОСВ – Монтана, в чийто обхват на контрол 
попада територията на общината.  

Текстът в раздел „Повърхностни 
води“ е редактиран, както следва: 
„Контролът на състоянието на 
реките и другите повърхностни 
водни тела се извършва по 
утвърден график от Басейнова 
дирекция „Дунавски район“ – 
Плевен, в чийто обхват на 
контрол попада територията на 
общината.“ 

7 

Планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения, произтичащи от ПИРО Георги 
Дамяново 2021-2027 г, попадащи в обхвата на 
Приложение №1 и/или Приложение №2 на ЗООС 
или извън тях, и попадащи под разпоредбите на 
чл. 31 от ЗБР, могат да бъдат одобрени само след 
положително решение/становище по 
ОВОС/ЕО/ОС или решение за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, с 
което е преценено да не се извършва ОВОС/ЕО, и 
при съобразяване с препоръките в извършените 
оценки, както и с условията, изискванията и 
мерките, разписани в решението/становището. 

Ще бъде прилагано през целия 
програмен период 2021-2027 
година, съгласно действащото 
законодателство. 

 

 

НИНА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Георги Дамяново 


