ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Изх. № ……………………….
…………………………2022

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2021 г.
Общ устройствен план на Община Брацигово е съгласуван с влязло в сила
Становище по Екологична оценка (ЕО) № 2-2/2017г. на Директора на РИОСВ Пазарджик.
В изпълнение на изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове н програми (Наредба ЕО) е разработена
обобщена справка с анализ на съответствието на Общия устройствен план(ОУП) на
община Брацигово с резултатите и препоръките, отразени в Становище по ЕО № 22/2017г.
С Решение № 380 от Протокол № 26/09.11.2017г. на Общински съвет
гр.Брацигово, обнародван в ДВ брой 97 от 05.12.2017г е одобрен ОУП на община
Брацигово със съответните и неизменна част от него схеми, правила и нормативи.
Всички разписани в част 1, т. ,,А" - Общи" мерки и условия за предотвратяване
и намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни
последствия от прилагането на ОУП на община Брацигово се изпълняват. Инвестиционни
предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква провеждане на
процедура по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или ЕО (по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда) и оценка на степента на
въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за
биологичното разнообразие) се процедират по реда на Закона за устройство на
териториите (ЗУТ), след акт за съгласуване и одобрение по реда на съответния
специален закон (ЗООС, Закон за водите и др. нормативни актове) и при съобразяване с
препоръките от извършените оценки.
Описаните в част I, т. ,,Б" мерки и условия са заложени в окончателния вариант
на Общия устройствен план на община Брацигово
Относно част I, т.“В“ при прилагането на ОУП на община Брацигово се
изпълняват следните мерки и условия:
1.Да се извърши поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на
замърсяване на водите
Предпиети мерки: В община Брацигово няма регистрирани точкови и дифузни
източници на замърсяване на водите.
2.Да се спазват изискванията на ПУРБ (2016-2021), в т.ч. изпълнение на
предвидените в ПУРБ мерки за постигане целите за водните тела в района – в
компетентността на общината.
Предпиети мерки: Спазват се стриктно забраните и ограниченията предвидени в
Закона за водите, мерките за постигане и запазване доброто състояние на водите,
определени в ПУРБ (2016 – 2021г.), мерките за намаляване на риска от наводнения и
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неблагоприятните последици,
задължително преди издаване на строително
разрешително, инвестиционните предложения се съгласуват и с Басейнова дирекция.
Всички инвестиционни намерия през 2019 година се оценяват от Басейнови дирекции
„Източнобеломорски район“ – Пловдив, за допустимост по действащите ПУРБ и
ПУРН на съответната басейнова дирекция
Всички устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и
проекти, засягащи водните течения, водните площи и непосредствените им крайбрежия
да се процедират при стриктно спазване на законоустановените процедури, с надлежно
уведомяване на компетентните органи (РИОСВ, Басейнови дирекции) и се съобразяват с
Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от
наводнения на Басейнови дирекции „Източнобеломорски район“ - Пловдив. Всички
устройствени и строителни инициативи , засягащи водни площи и непосредствените им
крайбрежия се поцедират стриктно с уведомяване и изискване на разрешение , където е
необходимо по закон / от съответните басейнови дирекции за съвместимост с ПУРБ и
ПУРН.
При реализиране на инвестиционни намерения да не се допускат дейности, с които се
нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на
реките и язовири, и използването им като депа за земни и скални маси, съгласно
изискванията на Закона за водите. При реализиране на инвестиционни намерения не
допускаме дейности, които могат да нарушат естественото състояние на речните легла
,бреговете на реките и язовири на територията на общината и използването им за депа
за земна и скална маса
3. Да се осъществява строг контрол върху разрешените добивни дейности на инертни
материали /наноси/ от реките и недопускане увреждане речните дъна и параметрите на
съществуващите или проектни за участъците живи сечения.
Предпиети мерки: В община Брацигово не се добиват инертни материали
/наноси/ от реките
4.Да се предприемат необходимите постъпки, които да допринесат за
финализиране на процеса на одобряване на СОЗ, в т.ч. зависещи от общината, а
именно промени в проектите в случай на необходимост.
Предпиети мерки: Предприети са мерки и е финализиран процеса по
одобряване на СОЗ. За опазването на СОЗ около водовземните съоръжения се
осъществява контрол от РЗИ-Пазарджик още на етап процедура по реда на раздел II и
III от Закона за опазване на околната среда за инвестиционни предложения/планове,
програми и проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО.
5.Реализацията на инвестиционни проекти и предложения, произтичащи от
ОУП на община Брацигово, които касаят ползване на водовземане от повърхностни
или подземни водни тела, да се извършва при спазване изискванията на Закона за
водите (ЗВ), след получаване на необходимите за целта разрешителни.
Предпиети мерки: Общинската администрация осъществява контрол при
издаване на разрешение за водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води
като задължително изисква от инвеститора да представи разрешителните, издадени от
Басейнова дирекция за всички обекти, които подлежат на разрешителен режим на
водовземане.
6.Да се изпълнят предвидените мерки за подобряване на екологичните
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параметри при реализиране на плана по отношение на фактор отпъдъци. Управлението
на отпадъците да се извършва в следната йерархична последователност:
преотвратяване образуването на отпъдъци, намаляване на потреблението, повторно
използване, тяхното рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.
Предпиети мерки: Прилагането на ОУП се съобразява с изискванията на
Общински план за дейностите на Община Брацигово за 2019г. от Регионалната
програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик. Тази програма е до
2020г., в процедура е изготвянето на нова Регионална програма за регион
Пазарджик. Спазва се изискването на чл. 156 б, ал. 1 от ЗУТ, като преди откриването на
строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или
премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината:
1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се
изисква по Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.
(2) Планът по ал. 1, т. 1 се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на
отпадъците.
отпадъците.

Отпадъците от населените места се извозват по график и се депонират на Регионално
депо за неопасни отпадъци гр. Пазарджик.
Съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.6 от Закон за управление на отпадъците
кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на територията
на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло.
Община Брацигово има сключен Договор с ,,Екопак България” АД,
за
организиране на система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и
хартия. На територията на община Брацигово са разположени контейнери за разделно
събиране на отпадъци в следните населни места:
гр. Брацигово има разположени 54 контейнера, от които 36 бр. са тип,,Бобър” с
обем 1100 л, и 18 броя тип ,,Иглу” с обем 1500 л.
- с. Исперихово, поставени са на три общестевно значими места по три броя
контейнери син, жъл и зелен / 9 бр. контейнери /.
През 2019г. е направено искане до „Екопак България” АД за поставяне на контейнери
за разделно събиране и в село Бяга
7. Да се създадат условия (в т.ч. отреждане на специализирани площадки) за
предварително третиране на специфични потоци отпадъци от бита.
Предпиети мерки: Община Брацигово е член на Регионално сдружение за
управление на отпадъците - регион Пазарджик. В сдружението участват още общините:
Пазарджик, Батак, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово, Септември и Белово. От
началото на 2018 год. обезвреждането на битовите отпадъци става на регионален
принцип, чрез депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион
Пазарджик.
Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща
инфраструктура е разположено в Имот № 000723, местност „Башикаровски баир”, в
землището на с. Алеко Константиново, с обща площ 145 504 кв.м.
От октомври 2020г. има вече избран оператор на Инсталацията за предварително
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третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак,
Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и оператор на инсталацията за компостиране
на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак,
Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко
Константиново, община Пазарджик. Събирането и транспортирането на зеления
отпадък до площадката на компостиращата инсталация се извършва от Център за
рециклиране – Пазарджик.
На територията на община Брацигово събирането на зелени и други биоразградими
/от растителен произход/отпадъци, се извършва на регламентирани от община Брацигово
места, определени със Заповед № РД 313 # 1/17.05.2021г на кмета на община Брацигово.
За намаляване и ограничаване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци по
неразрешени за целта места община Брацигово е предприела кампания сред населението
за начина и метода за събирането на различните видове отпадъците
Въпреки действащата система за сметосъбиране и сметоизвозване към настоящия
момент в част от селищата се депонират отпадъци на нерегламентирани сметища в
близост до населеното място и върху неизползвани и пустеещи земи, предимно дерета.
Те от своя страна замърсяват околната среда, чрез силното негативно въздействие върху
повърхностните и подземните води, въздуха и почвите, ограничават използваемостта на
земята, създават хигиенни проблеми и създават сериозен здравен риск за населението.
За тяхното ограничаване сме предприели следните действия:
- периодични проверки по всички населени места
-

минимум до две проверки съвместно с РИОСВ – гр. Пазарджик

-

поставяне на обозначителни табели на почистените места

-

създаване на зелен телефон при констатиране на нарушения

-

засилен контрол от страна на кметове по населени места

-

силно гражданско участие при констатиране на нарушения и участие в кампании за
почистване на замърсени терени.

За намаляване и ограничаване нерегламентираното изхвърляне на строителни
отпадъци по неразрешени за целта места община Брацигово е подписала договор с
фирма притежаваща необходимите разрешителни. Поставени са два броя 4 куб.
контейнери в района около гарата в гр. Брацигово. Поставени са контейнери на
определени места в с. Бяга и с. Исперихово. Услугата се заплаща, съгласно Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на
община Брацигово.
8. Да се извърши рекултивация на сметищата с преустановена екслоатация в
гр.Брацигово и в.Равногор и разработване на ландшафтно-устройствени проекти за
тяхното възстановяване. Рекултивирането на нарушени терени да се извършва на два
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етапа - техническа и биолочина рекултивация:
Предпиети мерки: Продължава изпълнение на Договор №Д-34-50
/02.06.2020г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмета на процедура по
нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ за проект „Рекултивация на депо за
ТБО на община Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата,
в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“. Стартирането
на СМР започна с откриване на строителната площадка, а именно- на 19.01.2021г.
Изпълнението на дейностите е приключило със съставяне на Протокол обр.15 на
14.05.2021г. Проведена е комисия по Наредба № 26 от 02.10.1996 год. за рекултивация
на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумусния пласт. Издадена Заповед №ДК-08-ПЗ-74/19.07.21г. за
назначаване на държавна приемателна комисия по реда на ЗУТ на 29.07.2021г.
Проведена е приемателна комисия по реда на ЗУТ на 29.07.2021г. За обекта е издадено
Разрешение за ползване №ДК-07-ПЗ-69/29.07.2021г.
9. При извършване на строителни дейности хумусния субстрат задължително
да бъде отделян, като се посочат местата за съхранението му. Същият да се използва
при озеленителни дейности, както и при рекултивация на нарушени терени, и
подобряване на слабопродуктивни земи.
Предпиети мерки: Във всички разрешения за строеж, издадени от община
Брацигово е описана следната мярка като условия за започване на строителния процес:
„Да се изпълнят предвидените в проекта и по указание на общинската техническа
служба действия за оползотворяване на хумосния земен слой“
10. При подробното устройствено планиране в зоните съгласно ОУП, да се
осигурява поддържане на безопасни разстояния от предприятия с висок или нисък
рисков потенциал до жилищни райони и обекти и площи с обществено
предназначение, зони за отдих и където е възможно, големи транспортни пътища.
Предпиети мерки: В одобрения ОУП и планираните зони са осигурени
безопасни разстояния от предприятия с висок или никък рисков потенциал до
жилищни райони и обекти и обекти и площи с обществено предназначение, зони за
отдих. В общината няма големи транспортни пътища.
11. Да не се използват чужди, нехарактерни за райнона рудерални /синантропни
и инвазивни растителни видове при извършване на озеленяване в новите устройствени
зони.
Предпиети мерки: Спазва се при проектирането на нови обекти максимално да
се запазват растителноста на терена. В проектите за озеленяване се изисква да се
използват характерни за района, местни растителни видове.
При провеждане на строителни дейности в периода – май-юни се прави предварителен
оглед на терена за избягване унищожаването на гнезда,яйца и малки на наземно
гнездящи птици .

1. Устройствени планове, инвестиционни проекти, издени разрешения за
строеж, реализирани проекти, инвестиционни намерения.
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За периода 05.12.2020г.- 05.12.2021г. в съответствие с предвижданията на ОУПО
Брацигово са изпълнени следните дейности:
 С Решение на Общински съвет гр.Брацигово № 276/26.03.2021г. с
Протокол №23 е започната процедура – дадено разрешение за изработване
на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 61220.19.721,
местност „Криви ленища“ по КККР на с.Равногор и разрешение за
изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имота в УПИ
„За жилищно строителство“
 С Решение на Общински съвет гр.Брацигово № 342/24.09.2021г. с
Протокол №28 е започната процедура – дадено разрешение за изработване
на проект за изменение на ОУП за имот с идентификатор 61220.19.685 по
КККР на с.Равногор и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна
предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство“
 С Решение на Общински съвет гр.Брацигово №331/30.07.2021г. с Протокол
№27 е одобрено изменение на ОУП за имот с идентификатор 06207.3.350,
м. „Грамадите“ по КККР на гр.Брацигово, с което за имота устройствената
зона в ОУП се променя от Ссп в ПП
 С Решение на Общински съвет гр.Брацигово №363/29.10.2021г. с Протокол
№29 е одобрено изменение на ОУП за имот с идентификатор 61220.18.439,
м. „Криви леница“ по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово, с което за
имота устройствената зона в ОУП се променя от Ссп в Жм
 С Решение № 394 от протокол № 31 от 17.12.2021г. на Общинския съвет гр.Брацигово е одобрено изменение на ОУП на гр.Брацигово за имот с
идентификатор 06207.3.211, м. „Герчовица“ по КККР на гр.Брацигово, с
което за имота устройствена зона в ОУП от Тзсп става Жм
 Одобрен инвестиционен проект на 23.02.2021г. и е издадено Разрешение за
строеж № 5/23.02.2021г.(влезнало в сила на 07.05.2019г.) за обект:
„Монтаж на електромерно табло в улица с идентификатор 06207.501.9588
пред имот с идентификатор 06207.501.1687 по КККР на гр. Брацигово“
 Одобрен инвестиционен проект на 23.02.2021г. и е издадено Разрешение за
строеж № 6/23.02.2021г.(влезнало в сила на 07.05.2019г.) за обект:
„Монтаж на електромерно табло в улица с идентификатор 06207.502.9628
пред имот с идентификатор 06207.502.463 по КККР на гр. Брацигово“
 Одобрен инвестиционен проект на 23.02.2021г. и е издадено Разрешение за
строеж № 7/23.02.2021г.(влезнало в сила на 07.05.2019г.) за обект:
„Монтаж на електромерно табло в улица с о.т.128-129 пред вила № 355,
УПИ II- За ведомствени почивни станции, кв.6 по плана на л-ще „Васил
Петлешков“, общ. Брацигово“
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 Одобрен инвестиционен проект на 16.03.2021г. и е издадено Разрешение за
строеж № 9/16.03.2021г.(влезнало в сила на 07.05.2019г.) за обект:
„Допълнение на нова физическа инфраструктура за оптична мрежа на
„Нетгард“ ООД в карето между ул. „Трети март“, ул. „Ангел Попов“, ул.
„Владимир Кацаров“ и ул. „Христо Гюлеметов“, както и ул. „Братя
Златкови“, ул. „Страшимир Мишекопаранов“ и ул. „Атолука“ на
гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“
 Одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж №
12/30.03.2021г. (влезнало в сила на 31.04.2019г.) за обект : „Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на ремонтно-възстановителни
и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на
компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка
от км 97+950 до км 98+300“
-ПОДОБЕКТ: Временни работи за подготовка на строителната площадка и
въвеждане на временна организация и безопасност за движение в пътния
участък“
 Одобрен инвестиционен проект на 09.06.2021г. и е издадено Разрешение за
строеж № 22/09.06.2021г.(влезнало в сила на 07.05.2019г.) за обект:
„Укрепване на свлачище на път PAZ 2045 /III-375/- Исперихово – Козарско
- Жребичко“
2. Наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Брацигово,
включително мерките за предотврятяване, намаляване или възможно найпълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
осъществяването на ОУП
Съгласно Становище по ЕО № 2-2/2017г. на директора на РИОСВ – Пазарджик
наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при
прилагането на ОУП на Община Брацигово се извършват въз основа на следните
мерки и индикатори:
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Компонен Мерки
ти

Атмосфер
ен
въздух
Следене и
управление на
качеството на
атмосферния
въздух

Индика
тори
за
монит
оринг

Концентрации
на вредни
вещества в
приземния
въздух и
превишаване
на ПДК;
Вид и
количество на
горивата,
използвани за
отопление;

Изпълнени дейности в
периода

Периодичност
Е
на измерване и
05.12.2020-05.12.2021г.
дорган по
иконтрол
н
и
ц
а
м
я
р
к
а

Постоянен
Община
б
Брацигово
р
ИАОС
.

Няма направени поръчки за
мониторинг

Съобразено с
дейностите
м
мосв,
2
РИОСВ

Няма започнати дейности,
засягащи защитени
територии и зони

газифицирани
сгради;
Замърсяване
по време на
изграждане на
съоръжения и
сгради
Защи
тени
терит
ории
и
зони

Контрол по
спазване на
изискванията
на ЗБР и ЗЗТ. засегнати
площи
Контрол по
спазване на
предписаните в
настоящия
доклад
смек,rаващи
мерки.
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Подмяна
и
доизграж
дане на
водопров
одната
мрежа
Проектиране и
изграждане на
канализационни

Повърхно
стни и
подземни
води

мрежи на
населените
места
Учредяване
на СОЗ
около
водоизточни
ците за
питейнобитово
водоснабдяван
е

Проектиране
и изграждане
на
пречиствателн
и станции за
третиране на
отпадъчни
води

Изградена и
рехабилитиран
а
водопроводна
мрежа

Ежегодно,
к
Община
м
Брацигово,

Извършва се реконструкция
на водопроводна мрежа в
гр.Брацигово – 2 530м.

вик
Ежегодно
Дължина на
реконструиран , кОбщина
Брацигово
м
а и нова
канализационн , вик
а мрежа
Учредени СОЗ
по реда на
Наредба No 3
от 16.10.2000
г.

Изградени
ПСОВ,
Отнощение на
количество
то
отпадъчни
води,
подлагани
за •
пречистван
е към
общото
количество
отпадъчни
води на
територият
а на
общината,%

б
р
.

Община
б
Брацигов
орвик
.

В отчетния период няма
изградени нови
канализационни мрежи

В отчетния период няма
учредени нови СОЗ

В отчетния период няма
изградени ПСОВ
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Културн
оисториче
ско
наследств
о, вкл.
архитект
урно и
археолог
ическо
наследст
во

Периодично
Териториите на По време на
културните
провеждан
Земеделските
ценности
мониторинг
кампании
по
.
върху
сигнал;
х
състоянието на
Община
а
обектите на
,
Брацигово,
културното
РИМд
наследство от
Пазарджик,
ИМк
страна на
Брацигово
а
компетентните
,
институции Община
м
Брацигово,
"
РИМкултурните
Пазарджик,
ценности
ИМБрацигово.

В отчетния период няма
инвестиционни намерения
засягащи обекти на
културно историческото
наследство на територията
на общината
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Отпадъц
и

Контрол на
нерегламентиран
ото депониране
на отпадъци
Контрол върху
разделно
събираните
фракции
отпадъци

Територии,
замърсени в
резултат от
нерегламе1пи
раното
изхвърляне
на отпадъци
Дял
съобразно
общия поток
на битовите
отпадъци

10 дка

30%

През отчетния период
продължава изпълнение на
Договор №Д-34-50
/02.06.2020г. за
безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна
програма „Околна среда
2014-2020г“.
Стартирането на СМР
започна с откриване на
строителната площадка, а
именно - на 19.01.2021г.
Изпълнението на
дейностите е приключило
със съставяне на Протокол
обр.15 на 14.05.2021г.
Проведена е комисия по
Наредба № 26 от
02.10.1996 год. за
рекултивация на нарушени
терени, подобряване на
слабопродуктивни земи,
отнемане и
оползотворяване на
хумусния пласт. Издадена
Заповед №ДК-08-ПЗ74/19.07.21г. за
назначаване на държавна
приемателна комисия по
реда на ЗУТ на 29.07.2021г.
Проведена е приемателна
комисия по реда
на ЗУТ на 29.07.2021г.
За обекта е издадено
Разрешение за ползване
№ДК-07-ПЗ69/29.07.2021г.
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Опасни
веществ
а

Вредни
физични
фактори

Контрол и
наблюдение
при
устройственото
планиране, в т.
ч. контрол при
издаване на
разрешителни
за строеж по
реда на ЗУТза
предприятия/съо
ръжения,
класифицирани
с висок или
нисък рисков
потенциал, или
за
предприятия/съо
ръж ения, при
които е
възможен
ефект на
доминото, или
за обекти,
разположени в
близост до
такива
предприятия, с
цел
гарантиране на
безопасни
разстояния от
тези
предприятия/съо
ръжения до
жилищни
райони, обекти
с обществено
предназначение
,
зони за ОТДИХ
и
Контрол
на
шумовит
е нива

Издадени
разрешите
лни за
строеж

Регистрирани
завишения на
шумовите нива

бр.

Общинска администрация
Брацигово Съответните
компетентни органи в
зависимост от типа/вида
на обекта
В отчетния период няма
издадени разрешения за
строеж касаещи опасни
вещества

Бр.
регистрирани
завишения в
dВ

РИОСВ
Пазарджик, Общинска
Администрация Брацигово
Няма регистрирани вредни
физически фактори
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В заключение изводите, които се правят, относно настъпили последици от
действието на ОУП на Община Брацигово са следните:



 След одобряване на ОУП на Община Брацигово са постъпили инвестиционни
намерения за промяна на ОУП, има завършени три процедури в този период като
нито една от тях няма негативно въздействие или рискове за околната среда
Цялостно въздействие на плана през отчетния период в околната среда и човешкото
здраве не може да бъде обобщена. Няма регистрирани негативни въздействия или
рискове за околната среда и за здравето на хората.
Като цяло действието на ОУП на Община Брацигово е положително. И в
очакване на нови инвестиционни намерения от външни инвеститори както и на
Община Брацигово, които да са във връзка с предвижданията на плана, можем да
дадем по-конкретни обобщения.

С уважение:
НАДЕЖДА КАЗАКОВА
КМЕТ на ОБЩИНА БРАЦИГОВО
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