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Изх. 98/19.10.2007 г.		 До
Община Трявна

Регионална инспекция по
околната среда и  водите - Велико Търново
                                           
Копие
Министерство на
околната среда и водите

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството

Окръжна прокуратура - Велико Търново
                                         

СТАНОВИЩЕ

       Относно:  Екологична оценка и Общ устройствен план на "Туристическа и ски зона на Трявна"

Уважаеми Госпожи и Господа,

Моля да имате предвид следното становище относно ЕО и ОУП на "Туристическа и ски зона на Трявна". В същото се посочват редица закононарушения и възможно данни за престъпления на длъжностни лица.

При прегледа на предложената документация и картен материал на проекта за ЕО и ОУП нa "Туристическа и ски зона на Трявна"  установяваме следните нарушения на общата и специализирана законова рамка:

Предложеният ОУП следва да бъде подложен на оценка по съвместимост относно предмета и целите на обявяване на защитена зона "Българка" съгласно чл. 31 от ЗБР и & 14 на ПР на ЗИД на ЗБР от 2007 г. и Наредба по чл.31а на ЗБР.
Предложеният проект за ОУП е разработен в нарушение на член 105 на Закона за устройство на територията. Последният изисква общите устройствени планове да се разработват за цяла община, едно или няколко землища, едно населено място или селищно образувание с национално значение. Обхватът на предложеният проект не отговаря на нито една от посочените възможности.

2. Предложеният проект за ОУП е разработен в нарушение на член 124, ал 4. на Закона за устройство на територията. Тъй като проектът за ОУП включва територии не само от община Трявна, но и от Община Мъглиж (което е явно и от липсата на картен материал в опорният план), решението за възлагане на ОУП в този случай се издава от Министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с всички заинтересовани лица. В представената документация по плана липсват документи удостоверяващи пълно и ефективно провеждане на тази процедура.

3. Предложеният проект за ОУП е разработен в нарушение на член 106, ал.1 на Закона за устройство на територията, член 4 ал.3 на Наредба 7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и чл.18 ал.6 от Наредба 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Последните изискват с ОУП да се определи общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване. В случая в картният материал на ОУП не са посочени като граници и основно предназначение на Природен парк „Българка”. Границите на Защитена местност „Столища” и Природна забележителност „Виканата скала” са дадени погрешно. Ако техните територии, граници и основно предназначение „за природозащита” бяха отразени в проекта за ОУП, щеше да се установи невъзможността за определяне на нови урбанизирани територии и изграждането на нов ски курорт в посочените защитени територии.

	Проектът за ОУП е изработен в нарушение на чл. 46 ал.6 на Наредба 7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, който разпорежда, че необходимите и допустими устройствени дейности в защитените територии се осъществяват на базата на техните планове за управление и устройствени планове по реда на Закона за защитените територии. Предложеният ОУП    по никакъв начин не може да представлява план за управление на Природен парк Българка и процедурно     не може да го изпреварва. Ако в границите на парка е допустимо изграждането на ски-зона, то това       се определя единствено с плана за управление на парка и едва в последствие община Трявна може да финансира изработването на подробен устройствен план за зоната.



	Проектът за ОУП засяга предложената за обявяване и приета от Националният съвет за биологично разнообразие защитена зона BG 0000399 „Българка” определена по реда на член чл.6 ал.1 т 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие, като характера и потенциалното въздействие на проектираното строителство могат да бъдат оценени като такива които ще окажат значително отрицателно значение върху зоната и ще доведат до влошаване на благоприятният консервационен статус на видовете и местообитанията предмет на опазване в зоната. Сред тях трябва да бъдат посочени местообитанията с кодове съгласно приложение 1 на ЗБР 6520, 8210, 8220, 9110 и 9130 и местообитания на кафявата мечка.


6. Предложеният проект за ОУП предвижда изграждане на ски съоръжения при сравнително ниска надморска височина (730 – 1430 м.н.в.) което не осигурява нужните условия за снегозадържане за нормално функциониране на зоната. Съоръженията са предвидени да се изградят при терени с голям наклон, което съчетано с тънкият почвен слой ще доведе до значителни ерозионни процеси.

7. Горите в района на проекта за ОУП са със статут на гори със специално предназначение (вододайна зона). В района са водохващанията на р. Стоевска главен приток на р. Тревненска която от своя страна е основен приток на р. Янтра в горното и течение. Реализацията на проекта няма да доведе до опазване качествата на питейните води, независимо от планираните в проекта мерки. Подобни проблеми в момента съществуват във всички законово определени ски зони като тази в Банско, край х. Алеко на Витоша, Боровец и т.н.

8. Реализирането на устройствените действия предвидени в проекта на ОУП ще доведе до унищожаване на местообитания, екземпляри и микро-популации от защитени растителни и животински видове като Haberlea rhodopensis Friv, Aquilegia nigricans, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Myotis brandtii, Plecotus auritus, Dryocopus martius, Picus viridis, Ursus arctos, Rossalia alpine. Реализирането на проекта ще доведе до нарушаване на чл. 38 и 40 на Закона за биологичното разнообразие.

Всичко гореизложено, ни задължава не само да се произнесем против приемането на проекта за ЕО и ОУП на ски-зона община Трявна, но и да поискаме спиране на процедурата поради значими нарушения на българските закони водещи до фактическа нищожност на плана. Необходимо е инвеститора на проекта за ОУП в лицето на Община Трявна да поиска възстановяване на средствата платени за неговото разработване, доколкото проектанта не е успял да се справи с прилагането на законите и наредбите свързани с териториално устройство в Република България.

Освен явното нарушение на закона, трябва да посочим нецелeсъобразността на проекта:

Средната годишна температура на района на проекта е около + 15 градуса, като само месец януари е с отрицателни стойности, а средно 54 дни годишно имат стабилна снежна покривка над 10 см.

• Посоченият капацитет на ски съоръженията надвишава многократно рекреационния капацитет (способността на територията да поема туристи, без това да я увреди), който е 1769 души. Това би довело до смазване на природните местообитания на намерилите тук последно убежище растения и животни;

• Над 450 дка гори и земи ще бъдат превърнати в ски писти, като 250 дка вековни букови гори на възраст 120-140 години ще бъдат изсечени.

• Горите и земите, които “се устройват” с този проект от Общината са всъщност в преобладаващата си част държавни (държавен горски фонд в Природен парк Българка). Община Трявна няма компетентност по отношение стопанисването им и управлението им. Компетентните органи са Дирекцията на природен парк Българка и Регионално управление по горите – Велико Търново, както и Областният управител за държавните земи извън парка.

• Проектът засяга дори територията на съседната област Стара Загора в Община Мъглиж, но двете институции също не са включени в процеса. Това налага необходимостта от становище и на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

• Изготвянето на ОУП следва да става паралелно с Екологичната му оценка, за да може да се прецени въздействието върху природните елементи и да се променя ОУП при нужда. Закона за опазване на околната среда изрично поставя това изискване. В случая това е едно от сериозните нарушения на закона.

• Драстичното нарушение на Закона за устройство на територията пък води до нищожност на ОУП. В становището си 5 неправителствени организации и граждани освен, че изразяват загриженост за развитие на региона и местната общност, посочват редица законови причини. Коалицията настоява процедурата по ОУП да бъде прекратена, а екипът, разработил незаконосъобразния ОУП, да върне парите на Общината. 

ВЪПРОСИТЕ БЕЗ ОТГОВОР

На срещата относно ЕО и ОУП ски зона Трявна на 23.01.2007 г. представителят на екологичните и туристически организации, Цвета Христова, зададе следните въпроси, които останаха без отговор до настоящия момент:

-Защо вместо да се съсредоточат усилия за развитие на устойчив туризъм и се привлекат средства от Европейския съюз, Общината търси заеми или частни инвестиции за ски зони?

-Как ще спечелят местните хора от новия ски курорт? 

-Няма ли ски зоната да съсипе шансовете са развитие на културен, етнографски, исторически, познавателен и друг алтернативен туризъм?

-Може ли някой да гарантира, че няма да се повтори катастрофата за хората и природата в Банско и Пирин? 

-И не на последно място, спазват ли се законите и интересите на общността при вземане на стратегически важни решения от властта – централна и местна?

Относно процедурата по провеждане на обществените консултации считаме, че са налице съществени нарушения и липсва реална информация в местната общност и неправителствените организации, внесли становища през месец яунуари 2007 г. Поставяме въпроса и относно това как основанието за изработване на ОУП е решение на Община Трявна 178/10.11.2007 г., т.е. на дата след зиготвянето и обсъждането му или това е техническа грешка?

Ние подкрепяме местната власт и сме готови да й съдействаме за развитието на отговорен природосъобразен туризъм в интерес на местните общности в съчетание с опазването на природното ни богатство. Включително и в разработване на съвместни проекти за развитие на алтернативен туризъм пред Европейски програми.


		


С уважение:
							Цвета Христова
							координатор на 
							програма "Гори и защитени 							територии" на 
							ЕС “За Земята”

