
Доклад 

За отразяване на препоръки и забележки към Предварителния проект на ОУП на 
община Елхово 

I. МРРБ - отразяване на препоръки към отразените в писмо с изх. № 91-00-15 (3470) 
/08.09.2020 г.) и 91-00-15 (3496) /25.09.2020 г. относно Предварителен проект на 
Общ устройствен план на Община Елхово 
1. Не са нанесени санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване, поради факта, че те още не са изработени, както е 
информацията, която община Елхово е получила от „ВиК – Ямбол“ ЕООД в писмо с 
изх. № 2064/02.11.2020 г. 

2. На основния чертеж е нанесена таблица за идентификация на устройствените зони по 
примера на приложение № 3 към чл.68, ал.1 от Наредба № 8. 

3. В графичната част на проекта са означени сигнатурно всички устройствени зони в и 
извън границите на населените места. 

4. На основния чертеж не е възможно да се нанесат водоснабдителната и 
канализационна инфраструктура поради невъзможност „ВиК – Ямбол“ да ги 
предостави в цифров и дори графичен вид, така, че да отговарят на изискването за 
точно географско местоположение и географски координатни системи. На схема ВиК 
те са нанесени сигнатурно. 

5. На ОУП са нанесени сервитутите на всички електропроводи. 
6. На територията на община Елхово, към настоящия момент, няма регистрирани 

древни и съвременни свлачищни процеси, съгласно писмо с изх. № ИРП-
270/20.06.2019 г. на „Геозащита“ ЕООД – гр. Варна. 

7. Предвидените за бъдещо застрояване земеделски земи в ОУП са определени в 
устройствени зони със съответните допустими дейности и показатели за застрояване. 

8. В чл.16 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Елхово отпадат ал. 3 
и 4. 

9. Предварителен проект, съвместно с Екологичната оценка. Предстои провеждане на 
обществено обсъждане на ОУП на община Елхово – Предварителен проект, 
съвместно с Екологичната оценка. 

II. РЗИ - гр. Ямбол – отразяване на забележки в изпращ. писмо № РД-259-3 от 
28.01.2021 г. 

- По точка 1: 
В писмото до РЗИ, което „Стоарх“ ЕООД е изпратило на 04.02.2021 г., подробно 
описваме, че за Екологичната оценка се извършват консултации по Наредбата за ЕО, 
а съгласуването се извършва по време на общественото обсъждане. В знак на добра 
воля, още сега (предварително) Ви изпращаме освен коригирания план и записката, 
също така и Екологичната оценка. 

- По точка 2: 
С писмо с изх. №2064/02.11.2020 г., „ВиК Ямбол“ известява община Елхово, че няма 
изготвени проекти за учредяване на санитарно-охранителни зони около 
водоизточниците в общината. Същата констатация прави и Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив в свое писмо с изх. № ПУ-02-84-
1/15.07.2019 г. 



- По точка 3: 
Отразени са данните за електронната съобщителна мрежа и базовите станции на 
мобилните оператори, както в графичната, така и в текстовата част на плана (т. 12.3). 

- По точка 4: 
Текстовият материал в част Здравеопазване е актуализиран. 

- По точка 5: 
Информацията в част Образование също е актуализирана. 

- По точка 6: 
Текстовите материали за отдих и туризъм са коригирани с актуални данни. 

- По точка 7: 
Отразена е информация за сметосъбирането в общината (т. 4.8). По-обширни данни 
има в ЕО – т. 3.1.10. 

- По точка 8: 
Гробищните паркове са отразени в плана и в легендата с тъмнозелен цвят. 

- По точка 9: 
Коригирано. Виж също т. 3. 

- По точка 10: 
Отстранена е грешката в схемата за селищна структура. 

III. Забележки от общественото обсъждане на предварителния проект от 18.05.2021 г. 
1. Отразени са забележките на „ВиК“ – Ямбол. Терените на водоизточниците са 

показани с отделен цвят. Помпените станции на водоизточниците са показани с 
пиктограми. Не са нанесени трасетата на довеждащите водопроводи до населените 
места, поради неподадена информация от ВиК Ямбол. 

2. Имот с пл. № 17748.22.76 е предвиден за урбанизиране с функции за обществено 
обслужване. 

3. Отразени са поправки свързани със забележките на експертът по енергетика – г-жа 
Налбантова 
- На стр. 228 и стр. 229 
- Добавка на нов текст на възъбновяеми източници 

4. Във връзка с постъпили инвестиционни намерения в зоните по Натура 2000 се взе 
решение да се включат в Окончателния проект само след положително решение от 
РИОСВ след преминаване на процедура по преценка на необходимостта от ОВОС, 
ЕО и ОС. 
След съгласуване с РИОСВ има издадени положителни становища за следните 
обекти: 

а) „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в имоти с 
пл. № 43459.502.42; 43459.53.1008; 43459.53.1018, 1009 и 1012 по к. к. на с. Лесово се 
приема. 
б) „Изграждане на мотел с 5 стаи, кафе-аперитив и паркинг в имот с пл. № 000076 в 
землището на с. Лесово не се приема, поради изтекла давност на разрешението от 
РИОСВ. 



в) Поради несъгласуване с РИОСВ – Ямбол не се приемат предложенията от Христо 
Христов, Георги Стоев, Стефка Маркова, Мария Радева, Величко Александров и 
Георги Ханджиев. 
Не са отразени в ОУП и предвидените в Протокол № 18 на ОЕСУТ от 27.05.2021 г. 
терени в землище Добрич и Елхово, също поради несъгласуване с РИОСВ. 
г) Служебни предложения от общ. Елхово, които са отразени в плана: 

- Със заповед № ТСУ - 31 от 26.06.2008 г. имот 033440 в с. Лесово е предвиден 
за обществено обслужване. Същото не е съгласувано с РИОСВ и отпада. 

- Съгласно заповед ТСУ - 3 от 06.01.2021 г. теренът в кв. 74А в гр. Елхово е с 
отразена промяна. 

- Уточнена е площадка за обезвреждане на странични животински продукти 
- Имот № 27382.500.5012 в строителните граници на гр. Елхово се преотрежда 

от ж.п. ареал в устройствена зона Пп – за предимно производствена дейност. 
Желанието на собственика зоната да бъде Смф е неправомерно 

- Ситуирана е площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци. 

IV. Министерства и ведомства които са съгласували плана със забележки 

а) Министерство на здравеопазването – РЗИ гр. Ямбол 
Не съгласува проекта. Изброява десет точки в които изяснява за какво възразява, 
в писмо от 28.01.2021 г. 
Проектът беше преработен и изпратен отново до РЗИ, заедно с Доклад за 
отразяване на забележките по всички 10 точки. 
С писмо изх. № РД-259-4 от 01.03.2021 г. РЗИ гр. Ямбол съгласува ОУП без 
забележки. 

б) Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Забележките от МРРБ са описани в писмо с изх. № 91-00-15 (3470) от 
08.09.2020 г. Те са съобразени по целесъобразност и отразени в ОУП и записката. 
Изработен е и Доклад за отразяване на препоръките от 29.12.2020 г. 
Актуализираният ОУП и Доклада бяха изпратени на МРРБ, което беше условие 
ОУП да се допусне за обществено обсъждане, което се състоя на 18.05.2021 г. 

в) Министерство на земеделието, храните и горите 
- Забележки от РДГ - Сливен – Корегирани са текстовете от стр. 109 и 163 от 

записката 
- Забележки от ОДЗ – Ямбол – Корегирана е площта на поливната земя. Променена 

е функцията на земеделски терени в землището на с. Лесово за обществено 
обслужващ обект – стр. 108, за които са реализирани процедури за смяна на 
предназначението. 

г) МРРБ. Агенция пътна инфраструктура 
Изпълнени са забележките от АПИ от 17.05.2021 г. 

- Посочена е средноденощната интензивност на автомобилното движение, както и 
прогнозната такава 

- Отразена е информация за състоянието на републиканските пътища в общ. Елхово 
- Изказваме благодарност на АПИ за пълната информация която получихме. 

д) Министерство на вътрешните работи 



Забележки от МВР, изразени в писмо с изх.№812100-1695/04.02.2021 г.: 

- Променен е статутът поземлен имот с идентификатор 27382.500.7248 и е 
отреден за терен на МВР със специално предназначение, със съответната 
щриховка и пиктограма; 

- Сложени са пиктограми за комуникационното оборудване на всички места; 
- Поземлен имот с идентификатор 27382.500.1394 е отреден за терен на МВР 

със специално предназначение, със съответната щриховка и пиктограма; 
- Самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1421.1.3 е показан на плана 

чрез пиктограма; 
- Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9655 вече е отреден отделно от 

теренът на ГДГП, с щриховка и пиктограма за МВР. 
- В обяснителната записка освен „Организационни мерки за предотвратяване 

на риска от бедствия“ са предложени и „Устройствени мерки в ОУП на общ. 
Елхово за превантивна защита от бедствия“ – в т. 4.7 - „Риск от предвидими 
природни бедствия“ 

- Оразмерени са водните количества за пожарогасене. 

е) Министерство на отбраната 
- Нанесени са всички територии със специално предназначение на МО, в 

землищата на с. Кирилово, с. Лесово, с. Малък манастир, с. Стройно, гр. Елхово, 
с. Бояново, с. Голям дервент и с. Раздел. 

ж) „БТК“ ЕАД 
- Нанесени са станциите от мобилната мрежа на БТК. 

з) МОСВ – РИОСВ Стара Загора 

- Терените за обществено обслужване и предимно производствени дейности в ЗМ 
„Топчия“ са отредени за ливади и пасища, съобразно писмо от РИОСВ с изх.№КОС-
01-4691(4) от 05.07.2021 г. 

и) „ВиК“ Ямбол 

- Отразени са забележките, които са описани в писмо от „ВиК“ Ямбол с 
изх.№93/13.01.2021 с изключение на точки 1 и 6, за които нямаме данни. 

й) „ЕСО“ ЕАД 

- Коригирано е името на ВЛ 110 КВ „Граничар“. 

к) Агенция по геодезия, картография и кадастър 

- Коригирано е бялото петно на границата между землищата на с. Лесово и с. Вълча 
поляна. 

IV. Министерства и ведомства които са съгласували ОУП без забележки 

а) Министерство на младежта и спорта 
б) Министерство на образованието и науката 
в) Държавна агенция „Национална сигурност“ 
г) Булгартрансгаз ЕАД 
д) „А1 България“ ЕАД 



е) „Геозащита“ Варна – ЕООД 
ж) „Теленор България“ ЕАД 
 
 
15.10.2021 г.      Съставил: ................................ 
гр. София      Управител – арх. урб. Н. Цветков 
 

 

 
 

 

 


