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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Възложител на плана и на екологичната част, към него, е община Златоград. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на община Златоград се разработват 

на база на спечелена обществена поръчка от колектив на „Национален център за 

териториално развитие” ЕАД – проектански център към Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството”. В съответствие с изискванията на чл.125, ал. 1 и 2 от 

Закона за устройство на територията,община Златоград е изготвила планово задание, 

одобрено с Решение № Е 846 от 09.10.2014 г. на Общинския съвет. 

Проектът за ОУП подлежи на задължителна екологична оценка по реда на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми и попада в обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. 

Той очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по 

Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно чл. 127, ал. 6 

от Закона за устройство на територията, Общият устройствен план се одобрява с 

Решение на общински съвет-Златоград. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 

на Наредбата, компетентен орган по ЕО за ОУП на община Златоград е Директорът на 

РИОСВ - Смолян. 

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 

общината и  е изготвена от колектив независими експерти. 

Докладът за екологична оценка на предварителния проект за Общ устройствен 

план на Община Златоград е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Писмо 

изх. № КПД-14-209–(3)/11.06.2014 год. и Становище с изх. № КПД–14-149–(3)/13.04.2017 

год. на РИОСВ Смолян.  
С Писмо изх. № КПД-11-149(5)/04.09.2017 год. на РИОСВ–Смолян е дадена 

положителна оценка на представения доклад за степента на въздействие върху 

Защитена зона„Циганско градище” (BG0000372), с препоръки и указания за по-

нататъшния ход на процедурата. В общината и инспекцията не са постъпили мнения и 

съображения по публикувания Доклад. 

Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в 

съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на община Златоград. При 

изготвянето й е съблюдаван подход и насоченост,Общият устройствен план на общината 

да спомогне да се генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, 

социални, екологични и обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване 

качеството на средата и значително повишаване на стандарта на обитаване.Включва 

информация, съответстваща на степента на подробност на плана и използваните методи 

за оценка. 
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Съгласно одобрената от РИОСВ –Смолян схема за консултации за обхвата и 

съдържанието на екологичната оценка по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми,е поискана информация още от 

Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” с център град 

Пловдив, Министерство на енергетиката-Дирекция „Природни ресурси и концесии”, 

Регионална здравна инспекция -Смолян, Общинска служба „Земеделие” - Златоград, 

„Водоснабдяване и Канализация" ООД -Смолян, Национален институт за паметници на 

културата -София, Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян, Напоителни 

системи” ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение" АД КЕЦ -Златоград, ЮЦДП ТП 

Държавно горско стопанство - Златоград, Областно пътно управление - Смолян,  

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Смолян, БДЗП и 

Сдружение „Зелени Балкани”. Получено е разрешение за достъп до обществена 

информация и е представена такава от РИОСВ –Смолян за заявени интереси от други 

инвестиционни предложения, планове и програми на територията на защитената зона, 
водещи  при евентуалната си реализация до кумулативен ефект върху нея. 

Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които 

отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези 

изисквания, към доклада са приложени списък на авторския колектив и писмени 

декларации на експертите, по чл. 16 от Наредба за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми .  

При разработването й е използван подход, при който се изясняват 

екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решения, с изявен 

стремеж, този процес да е напълно прозрачен посредством консултации и участие на 

обществеността. С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията, по 

отношение на околната среда, в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на 

устойчиво развитие.  

2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ВРЪЗКА С 
ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 

2.1. Цели и задачи на ОУП 

 Целите и задачите на ОУП за община Златоград произтичат от стремежа, той 

да се използва, както като основен документ за регулиране наобществените отношения 

при прилагане на политиките за пространственоразвитие на територията на общината, 

така и като инструмент за създаване наустройствени условия и териториална основа за 

улесняване реализациятана инвестиционните интереси в общината. 

Основна цел на всеки ОУП е осигуряване на защита и баланс на интересите 

на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, 

общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин.  
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Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните 

структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия, при отчитане и на регионалните компоненти. 

Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

специфичните, за община Златоград, природни, културно-исторически, туристически и 

други ресурси. 

Специфичните цели, детайлизиращи и допълващи главната цел са: 

 Определяне на общата териториална структура и границите на 

териториите, в зависимост от основното или конкретното им предназначение, както и 

допустимите и забранените дейности в тях, изискванията при използването, опазването и 

застрояването им; 

 Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните 

територии и безконфликтното им съвместяване със земеделските, горските и защитените 

територии, с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

 Създаване на възможност за възстановяване на нарушените територии и 

определяне на последващото им предназначение; 

 Определяне на разположението на мрежите и съоръженията 

натехническата инфраструктура на територията на общината, връзкитеим с териториите 

на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,съоръжения и обекти от национално 

значение; 

 Определяне на териториите с публична държавна и с публичнаобщинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 

 Определяне на териториите с вероятно разпространение напредвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки иначин на устройство и защита; 

 Определяне на устройството на поземлените имоти, съобразноконкретното 

им предназначение и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство; 

 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствения план, 

съобразно местните и регионални характеристики на общината; 

 Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица 

при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 

собственост, при гарантиране на правата им. 

Изхождайки от целите на ОУПО, се формулират и задачите, които той трябва 

да реши.  
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Важно предварително условие е, те да са в съответствие, както с 

формулираните задачи и набелязаните мерки в Общинския план за развитиена община 

Златоград за предходния планов период 2007-2013, които не са намерили своето 

решение, или са в процес на изпълнение, така ис всички заложени изисквания и насоки от 

Областната стратегия за развитиена област Смолян за периода 2005-2015.Задачите на 

ОУП следва да допринесат и за пълна реализация на визиятаза развитие на общината, в 

посока на „Просперираща община с модерно селско стопанство, преработвателна 

промишленост, спокойно място за живеене, чиста околна среда и възможности за 

развитие на младите хора», като дадат решения за: 

 Структурирането на територията на община Златоград по предназначение 

на съставните и структурните й части /обитаване, производство, рекреация, 

природозащита, депа и площадки по ЗУО, природовъзстановяване, комуникация и 

инфраструктура/, при отчитане и обосноваване на потребностите за тяхното развитие и 

за реалните възможности за поемане на нови функции, без това да създаде проблеми, 

при преексплоатиране на териториалните ресурси; 

 Промяна на строителните граници на населените места, вследствие 

тяхното развитие, но само когато е обосновано разширяването на урбанизираните им 

територии и при отчитане на ограничителите истимулаторите за този процес; 

 Регламентиране на режимите на строителните зони, границите им,начина 

на застрояване и основни параметри на застрояване, като интензивност, плътност, 

височина и др.; 

 Развитие на транспортно-комуникационната система-главната и 

обслужваща улична мрежа за задоволяване на съвременните потребности за достъпност, 

комфорт и безопасност. Резервиране на трасетата на основните комуникационни артерии 

в общината, като се оптимизират съществуващите комуникационни връзки от общинския 

център към периферните селищни територии и при необходимост се предвидят нови. 

Осигуряване на удобни връзки с възможност за бърз достъп до първокласната пътна 

мрежа; 

 Развитие на инженерната инфраструктура. Определяне на нови трасета и 

обекти на инженерната инфраструктура и оптимизиране и набелязване на мерки и 

решения за подобряване на функционирането на изградените;  

 Възстановяване и развитие на териториите с нарушени пространствени 

параметри, както и създаване на перспективи за бъдещото им предназначение; 

 Опазване на недвижимото културно наследство и създаване на 

устройствени условия за ефективното му валоризиране и развитие; 

 Опазване на околната среда, чрез балансиране на оптимална 

териториална структура и развитие на екологичната инфраструктура. 
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Предвиждане на мероприятия за повишаване на стандарта и качествата на 

околната среда и формулиране на екологични параметри и изисквания; 

 Запазване, възстановяване и предвиждане на нови терени и обекти за 

образование, култура, здравеопазване, спорт, култура и други; 

 Развитие на град Златоград като най-важен обслужващ и културен център 

на общината, чрез предвиждане на устройствени мерки за подобряване на общественото 

и административно обслужване и предвиждане на мероприятия за ландшафтно и 

композиционно естетическо оформяне; 

 Създаване на устройствени условия за улесняване реализацията на 

инвестиционния интерес на територията на общината, както и за устойчивост на 

социално-икономическото й развитие; 

Така дефинираните цели и задачи имат средносрочен и дългосрочен характер 

на действие. Тяхното изпълнение в голяма степен зависи от инвестиционната политика 

на частните инвеститори и тази на общината, които от своя страна са обвързани с 

възприетите седемгодишни цикли на планиране на регионално, областно и общинско 

ниво /2007-2013; 2014-2020; 2021-2027; 2028-2034/. 

За да има възможност за синхронизиране на действията по двете 

групидокументи – стратегически и устройствени, касаещи територията наобщината и при 

спазване на нормативните изисквания, ОУП предлага прогнознияпланов период на 

действие на Плана да бъде до 2035 г. 

ОУП е в съответствие и със съвременните достижения на урбанистичната 

теория, методология и практика, което е гаранция за неговата устойчивост във времето и 

пространството. 

Общият устройствен план на общината е изработен при съблюдаване на 

следните общи изисквания:  

 Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината.  

 Пълноценно отчитане на външните връзки на общината, като стимулатор за 

развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми, в съответствие с 

целесъобразността им, не само на общинско, но и на междуобщинско ниво.  

 Формиране на комплекс устройствени мерки, целящи създаване на условия за 

преодоляване на установени съществени диспропорции между отделните части на 

общинската територия.  

 Създаване на устройствени възможности за използване на природните и 

културно-исторически ресурси за развитието на отдиха и туризма, при съблюдаване на  

режимите на опазването им.  

 Създаване на възможност за развитието на социалната и техническата 

инфраструктури.  
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 Осигуряване на възможност за етапност в реализацията на устройствените 

мероприятия – общинско задължение.  

 По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат 

постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската 

територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, 

осигуряващи социално-икономическото развитие, в плана се проучват възможности и 

предлагат решения за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска 

собственост, при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по 

отношение на земеползването.  

 Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизма, 

произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно търсене 

на терени за обитаване и стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен 

подход при планирането на земеползването, респективно оразмеряване на системите, 

като се съблюдават и изискванията за устойчивост на системите.  

Определени са самостоятелни терени с устройствени зони и режим:  

 Територии /земеделски, горски/ без право на промяна на предназначението им 

/по чл.10, ал.3 от ЗУТ/; 

 Рискови територии – зони със свлачища и абразии и потенциално наводняеми 

територии. 

Разпределението на територията на общината по видове /преобладаващо/ 

предназначение и видове устройствени зони, се извършва с номенклатурата и 

възможностите на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при съобразяване с режимите, установени 

по реда на други закони и на фактическото им ползване. За общинския център – град 

Златоград, ОУП определя общо структуриране на територията, като даде устройствена 

основа и създаде предпоставки за срочно изготвяне на подробен устройствен план. 

ОУП е съобразен и с редица стратегически документи на европейско, 

национално, регионално и общинско ниво - Стратегия Европа 2020, кохезионната 

политика на ЕС за периода 2014-2020, Националната програма за развитие „България 

2020“, Националната стратегия за регионално развитие, Националната концепция за 

пространствено развитие, Регионалният план за развитие на Южен централен район 

(NUTS 2), Стратегия за развитие на област Смолян, Общинският план за развитие... 

2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП 
Общият устройствен план на община Златоград ще се разработи в две фази: 

 Първа фаза - Опорен план и изработване на Предварителен проект; 

 Втора фаза - Окончателен проект. 

Предварителният проект на ОУП съдържа текстови и графични материали. 

Текстовите материали към ОУП съдържат раздели за: 

 регионални проблеми; 
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 социално-икономически условия, проблеми, социално-икономическо 

развитие: 

- демография, демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и 

реалистичен вариант); 

- структура за заетостта; 

- икономическа база, икономическо развитие (промишленост, селско игорско 

стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.); 

- райони със специфични проблеми; 

 териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, 

земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на 

собствеността; 

 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 

структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, 

технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване;  

 социална инфраструктура: (образование, здравеопазване, култура, 

комунални дейности), развитие на социалната база, приоритети за реализация; 

 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри 

на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, далекосъобщителната 

мрежи, пътна мрежа (класификация, състояние), големи структурни обекти, покритие на 

територията на общината с комуникационни системи, пречистване на отпадъчни води, 

сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

 отдих и туризъм; 

 eкологично състояние, екологични условия: прогноза за въздействия върху 

околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия 

за подобряване на средата; 

 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими 

на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии 

и на техническата инфраструктура; 

 правила и нормативи за прилагане на ОУП, които включват условията, при 

които може да се изменя плана, задължителните изисквания към подробните 

устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

Графичните материали към предварителния проект на ОУП са основни 

идопълнителни. Основните графични материали на предварителния проект съдържат: 

 Общ устройствен план на община Златоград в мащаб М1:25 000, изработен 

върху данни от топографските карти, КВС, специализираните карти и други, в цифров и 

растерен вид, с отразено бъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: 
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- режим за устройство и строителните граници на урбанизиранитетеритории: 

населени места, групови и единични паметници на културата,промишлени комплекси и 

други селищни образувания; 

- земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; 

- горски територии (гори и земи от горския фонд), в които не седопуска 

промяна на предназначението им, и останалите територии, в които това е допустимо; 

- територии със специфични характеристики (резервати, национални 

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, 

защитени местности, защитени зони, паметници на културата, гробищни паркове, 

минерални извори, калонаходища и др.); 

- нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища,срутища, 

мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване ирекултивация; 

- водни площи и течения-реки, езера, напоителни и отводнителни канали...; 

- елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа по 

класове, железопътни линии, спирки; 

- елементи на инженерната инфраструктура - електропроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори и съоръженията 

към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, 

понижителни и разпределителни станции и др.); 

 Схеми в М 1:50 000 за  

- Транспортна и инженерна инфраструктура - мрежи и съоръжения за 

електроснабдяване, газоснабдяване, В и К;инфраструктура; 

- Недвижими културни ценности; 

- Екологични условия; 

- Собственост; 

- Бонитетни категории на земеделските земи. 

 Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики ифотоси 

по преценка на изпълнителя, с цел изясняване на проектноторешение. 

Окончателният проект на ОУП ще съдържа текстовите и графичните 

материали на предварителния проект, коригирани и допълнени, съобразно решенията на 

експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на 

заинтерисуваните централни и териториални администрации. 

Текстовите материали към окончателния ОУП ще съдържат: 

~ Доклад за изпълнение на препоръките, съобразно решенията наекспертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтерисуваните 

централни и териториални администрации. 
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~ Текстовият материал от предварителния проект на ОУП, допълнен и 

коригиран в частите, към които има препоръки. 

Графичните материали към окончателния проект на ОУП, трябва да 

съдържат ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Златоград в мащаб М 1:25 000, 

коригиран и допълнен съобразно решенията на експертните съвети, проведените 

обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации. 

2.3. Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка 
характеристика на устройваната територия 

Община Златоград е разположена на границата между ридовете на Западните и 

Източнитe Родопи (Фигура 2.3.1.).. Златоград е най-южният български град и е 

разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море. Отстои на 

около 55 км югоизточно от областния център - град Смолян и 300 км от столицата – 

София  

  

 
Фигура 2.3.1. Устройвана територия 
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 На изток община Златоград граничи с общините Кирково и Джебел, на север - с 

Неделино, а на запад - с Мадан и Рудозем. Южната й граница съвпада с границата на 

Република България с Република Гърция. Територията на общината обхваща площ от 

173.4 км2, която е 5.41 % от тази на Смолянска област и 0.2 % от тази на страната.  

Надморската височина варира от 385 до 1118 м. Град Златоград е най-ниското 

разположено място в общината с надморска височина между 420 и 550 м. Релефът е 

планински, като на места рязко се променя – редуват се стръмни склонове и дълбоки 

долини. 

Основно водно течение е река Върбица с обща дължина 98.1 км и с водосборна 

площ 1202.8 км2. Води началото си от вливането на Малка река и Голяма река в центъра 

на град Златоград. И двата притока са с нарушен естественоттокот изградени 

хидротехнически съоръжения – язовир „Златоград” на Малка река и хвостохранилище 

„Ерма река” на едноименната река,  приток на река Голяма река. Притоци на Върбица са 

реките Неделинска и Кушленска. Богатство, за общината, са термалните водоизточници 

като най-значимото находище на гореща минерална вода е в землището на село Ерма 

река.  

Транспортният достъп до Златоград е чрез автомобилен транспорт от 

Асеновград, или от посока град Кърджали (55 км). На 15.01.2010 г. е отворен, за 

преминаване, четвъртият гранично-контролно пропусквателен пункт между Република 

България и Република Гърция - Златоград. 

Населението на Община Златоград е 12 321 души (2011 г.) или 10.12 % от 

населението на област Смолян и 0.83 % от това на Южен централен район (ЮЦР). 

Средната гъстота на населението в общината е 70.08 души/км2 при средна гъстота на 

населенето в България - 66.20 души/км2. Населението на общината непрекъснато 

намалява, като за периода 1992–2011 година, числеността му е редуцирана с 3271 души 

или с 20,98 %, спрямо тази, за 1992 година. Това води до трайно обезлюдяване на  

населени места, до намаляване на потенциала на работната сила и оказва негативни 

въздействиявърху социалния сектор и икономиката на общината. В малките населени 

места в общината намалението на жителите, за този период, е огромно: за село Пресока 

- със 73.16 %, за Кушла - 53,21 %, Страшимир - 52,27 %, Цацаровци - 56,33 %. Този 

процес на обезлюдяване е толкова динамичен, че е довел до факта селата Мързян и 

Фабрика да останат без жители и да бъдат закрити с Решение на Министерски съвет  № 

887 от 20 октомври 2016 г., Обн. ДВ., бр. 84 от 25 октомври 2016 г. 

Постоянното население към 01.02.2011 г. наброява 12 321 жители. 

Разпределението, по населени места с площта на съответното землище, представяме в 

таблица 2.3.1 . 

Таблица 2.3.1. Постоянно население на община Златоград към 01.02.2011 г. по населени 

места с площ на съответното землище 
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Населено място Население 

(към 01.02. 2011 г) 

Площ на землището 

(км2) 

град Златоград 7183 65,117 

село Аламовци 286 18,371 

село Долен 1323 18,630 

село Ерма река 912 28,867 

село Кушла 73 12,713 

село Пресока 51 в землище Старцево 

село Старцево 2301 17,477 

село Страшимир 105 3,658 

село Цацаровци 87 6,704 

 12 321 171,537 

В структурата на земите най-голям дял заемат горските територии. От общата им 

площ, залесената е 94,4 %, а незалесената -5,6%.  Разпределението на площта, по вид 

собственост е: 

 Държавни гори – 13 096 ха или 93,13 %;  

 Гори на физически лица - 898,3 ха или 6,38 %;  

 Гори на религиозни организации - 6,7 ха или 0,05 %; 

 ВСО - 61,4 ха или 0,44% 

Общината разполага със сравнително малко обработваема земя. Общата площ 

на земеделските територии е 27 241,017 декара, което е 15,7 % от общата площ на 

общината. Най-голяма е площта на пасищата и ливадите - общо 58 %. Следват нивите, 

които заемат 36,6 % от земеделските територии. Поземленият фонд се отличава с 

високата разпокъсаност на парцелите.Останалата площ се заема от водни басейни и 

речни корита, територии задобив на полезни изкопаеми, урбанизирани територии и 

транспортна инфраструктура. Основно водно течение е река Върбица. Съществуващите 

специфични почвено-климатични условия са подходящи за отглеждане, главно на 

картофи, ориенталски тютюн, фуражни културии лечебни растения.Природните 

дадености и материалната база са добра предпоставка за развитие на туристическата 

дейност. 

България се намира в централната част на Балканския полуостров, който е най-

активен възел за Европа от Алпо-Хималайския земетръсен пояс. Територията ни 

безусловно трябва да бъде причислена към земетръсно опасните зони на Земята.  
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Стойността на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на 

Република България за период 1000 г. по Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 Г. за 

проектирпане на сгради и съоръжения в земетръсни райони е 0.15. 

 
Град Златоград  

Фигура 2.3.2. Картата за сеизмично райониране на Република България за 

период 1000 г. по Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. 

При проявление на прогнозираната сеизмична активност община Златоград 

попада в зона от VIII степен по XII степенната скала на Медведев-Шпонхоер-Карник-64. 

На устройваната територия влияние биха земетресения в Маришката 

сеизмична зона и Рило-Родопския сеизмичен район. 

Според климатичната класификация на Събев и Станев “Климатични райони на 

България и техния климат” – 1959 г., регионът на област Смолян основно попада в 

Европейско-континенталната климатична област, Преходно-континенталната климатична 

подобласт и в Континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарската 

климатична подобласт. 

По Велев (1997), районът попада в континентално-средиземноморската 

климатична област. Средната годишна температура е 13о-13,50С. 

2.4 Съществуващи и проектни елементи на предварителния проект за 
Общ устройствен план. Баланс на територията 

Сравнение между съществуващите и проектни елементи е представено в 

таблица 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Съществуващи и проектни елементи 
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ТЕРИТОРИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ПЛОЩ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩ

И ЕЛЕМЕНТИ 

ПЛОЩ НА 
ПРОЕКТНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ха % ха % 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

Жилищни функции 382,11 2.15 565,79 3.18 

Обществено-обслужващи функции 10,76 0.06 16.95 0,10 

Производствено-складови дейности 39,22 0.22 144,86 0,81 

Производствено-складови дейности 39,22 0.22 42,68 0.24 

Смесени многофункционални зони 0.00 0.00 69.35 0.39 

Терени за стопанска инициатива 0.00 0.00 32,83 0.18 

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 3.11 0.02 164,41 0.92 

Озеленяване, паркове и градини 9,15 0,05 17,72 0,10 

Гробищни паркове 6,64 0,04 12,21 0,07 

Спорт и атракции 3,05 0,02 3,05 0.02 

Комунално обслужване и стопантсво 0,85 0,00 2,35 0,01 

Културни ценности 0.90 0.01 0.90 0.01 

Земеделски територии, в т.ч.: 2706,34 15,19 2250,01 12,63 

Обработваеми земи - ниви 972,52 5,46 735,07 4,13 

Обработваеми земи - трайни насаждения 6,27 0,04 5,31 0,03 

Пасища, ливади и мери 1574,60 8,84 1396,78 7,84 

Стопански дворове и животновъдни комплекси  1,17 0,01 0.00 0.00 

Изоставени пустеещи земи 22.85 0.13 0.00 0.00 

Друг вид земеделски земи 78,51 0,44 62,49 0,35 

Селскостопански пътища 50,42 0,28 50,36 0,28 

Горски територии, в т.ч.:  14380,00  80,70 14363,25  80,61  

Гори 14329,63 80,42 14315,71 80,34 

Горски земи - просеки, голини, поляни 18,19 0,10 15,35 0,09 

Горски пътища 32,18 0,18 32,18 0,18 

Водни площи 182,09 1,02 182,09 1,02 
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Транспорт и комуникации 93,28 0,52 93,28 0,52 

Техническа инфраструктура  1,57  0,01  2,18  0,01  

Обща площ    
 

17819,07 100,00 17819,07 100,00 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ  

За природозащита-защитени територии и зони 3428,68 19,24 3428,68 19,24 

За опазване на културното наследство 0.90 
 

0.01 0.90 
 

0.01 

С особена териториално-устройствена защита  0.00 0.00 0.00 0.00 

За възстановяване и рекултивация  0.00 0.00 17,61 0,10 

С активни потенциални свлачища и срути ща 0.00 0.00 0.00 0.00 

Други нарушени територии  0.00 0.00 0.00 0.00 

Обща площ (с отчитане на припокриването)  3429,58 19,25 3447,19 19,35 

  
Предварителният проект за ОУП на Община Златоград въвежда няколко  

устройствени зони и режими (таблица 2.4.2.). 

Таблица 2.4.2. Устройствени зони и режими 

 
Видове зони 

Максим

ална 

Пл,% 

Макси

мален 

Кинт 

Макс.в

исоч.Кк

, м 

Озелен

яване 

мин. % 

ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

Жм 
Жилищна малкоетажна зона със 

свободно или свързано застрояване 
50% 1,2 10 40 

Жм1 Висококатегорийно обитаване 30% 0,8 7 50 

Жс Средноетажна жилищна зона  50% 2,0 15 40 

 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ за 

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ  

    

Оо  Обществено обслужващи дейности 60% 2,0 15 30 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

Пп 

Предимно-производствена зона - 

новопроектирани и със съществуваща 

ниска и средна степен на изграденост и 

плътност на застрояването 

40-80% 1.0-2.5   20-40 

СМФ Производство и обществено обслужване 50% 1,5  30 
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СМФ1 Терени за стопанска инициатива 40% 1,2  40 

 УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТ И АТРАКЦИИ  

Оз Озеленяване – паркове и градини  до 2%       

Тгп Терени за гробищен парк          

Сп-а Терени за Спорт и атракции  20% 0,5 - мин 20 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА КУРОРТ И ОТДИХ 

Ок Устройствена зона за курорт и отдих 30% 1,2 12 мин.50 

 

Общият устройствен план на община Златоград създадава нова териториална 

планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на всички съставни части – 

землищата на града и останалите селища. 

Всички видове устройствени зони по землища с техните графични 

обозначения, номер (в рамките на един вид зона), граници и параметри – плътност, 

етажност, Кинт и минимално озеленяване, както и определени специални изисквания 

(комуникационни, инфраструктурни, екологични и геоложки) са представени в 

Приложение 2, а подробен картен материал в Приложение 3. Представянето на 

устройствените зони в приложения към оценката Предварителен проект за ОУП и 

извадките в Приложения 2 и 3 към настоящия Доклад са по Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 

11.03.2014 г.) 

Град Златоград (ЕКАТТЕ 31111) до момента е разполагал със застроителен и 

регулационен план от 1982 година без цифров модел и кадастрална карта. Досегашното 

разпределение в баланса на територията по вид е представено в таблица 2.4.3. 

Таблица 2.4.3. Баланс на територията на землището на град Златоград по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 9147.30 

За горско стопанство 53127.42 

Водни течения и площи 1026.68 

За нуждите на транспорта 169.11 

Населени места 2231.79 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.1.; фигура 
2.4.1., таблица 2.4.4.). 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

25 
 

 

Фигура 2.4.1. Устройвана територия на землището на град Златоград. 

Таблица 2.4.4. Вид и параметри на устройствените зони в землището на град 
Златоград. 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Ок 1 30 10 1 50 

Ок 2 30 10 1 50 
Ок 3 30 10 1 50 
Ок 4 30 10 1 50 
Ок 5 30 10 1 50 
Ок 6 30 10 1 50 
Ок 7 30 10 1 50 
Ок 8 30 10 1 50 
Ок 9 30 10 1 50 
Ок 10 30 10 1 50 
Ок 11 30 10 1 50 
Ок 12 30 10 1 50 
Ок 13 30 10 1 50 
Ок 14 30 10 1 50 
Ок 15 30 10 1 50 

СМФ1 1 50 7 1 40 
СМФ1 2 50 7 1 40 
СМФ1 3 50 7 1 40 
СМФ1 4 50 7 1 40 
СМФ 1 50  1.5 30 
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СМФ 2 50  1.5 30 
СМФ 3 50  1.5 30 
СМФ 4 50  1.5 30 
СМФ 5 50  1.5 30 
Жм1 1 40 10 1 60 
Жм1 2 40 10 1 60 
Жм1 3 40 10 1 60 
Жм1 4 40 10 1 60 
Жм1 5 40 10 1 60 
Жм1 6 40 10 1 60 
Жм1 7 40 10 1 60 
Жм1 8 40 10 1 60 
Жм1 9 40 10 1 60 
Жм 1 50 10 1.2 40 
Жм 2 50 10 1.2 40 
Жм 3 50 10 1.2 40 
Жм 4 50 10 1.2 40 
Жм 5 50 10 1.2 40 
Жм 6 50 10 1.2 40 
Жм 7 50 10 1.2 40 
Жм 8 50 10 1.2 40 
Жм 9 50 10 1.2 40 
Жм 10 50 10 1.2 40 
Жм 11 50 10 1.2 40 
Оо 1 50  2 30 
Оо 2 50  2 30 
Оо 3 50  2 30 
Оо 4 50  2 30 
Оз 1     
Оз 2     
Оз 3     
Жс 1 50 15 2 30 
Жс 2 50 15 2 30 
Жс 3 50 15 2 30 
Жс 4 50 15 2 30 
Пп 1 60  1.8 25 
Пп 2 60  1.8 25 
Пп 3 60  1.8 25 
Сп 1 10  0.4 80 

 

За зони СМФ -5, Жм1-5, 6 и 7, Жм – от 1 до 11, Оо -3 и 4, Оз – 1 и 2, Жс – 1, 2 и 4, Пп – 2 

и 3 и Сп – 1 се предвиждат специални комуникационни, инфраструктурни, екологични и 

геоложки изисквания. 

Село Цацаровци (ЕКАТТЕ 78241) има частичен кадастрален план – попълване 

на имоти по внесени проекти от собствениците /ползвателите/. Същото важи и за махала 

„Равно бърце”. За махала „Юруковци” не са правени кадастрални заснемания и 
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регулационни предвиждания. Предвижданията на ПП на ОУП са представени в 

Приложение 2, Приложение 3.2., фиг. 2.4.2. и таблица 2.4.4. 

Таблица 2.4.5. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село 
Цацаровци 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 
Жм 2 50 10 1.2 40 
Жм 3 50 10 1.2 40 
СМФ 1 50  1.5 30 

 

 
Фигура 2.4.2. Устройвана територия на землището на село Цацаровци. 

Село Старцево (ЕКАТТЕ 69105) разполага със Застроителен и регулационен 

план, одобрен със Заповед № 16 от 07.03.1978 година на Председателя на Окръжен 

народен съвет град  Смолян. Досегашното разпределение в баланса на територията по 

вид е представено в таблица 2.4.6. 
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Таблица 2.4.6. Баланс на територията на землището на село Старцево по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 5056.94 

За горско стопанство 11767.31 

Водни течения и площи 110.76 

За нуждите на транспорта 118.43 

Населени места 702.23 

 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.3.; фигура 
2.4.1., таблица 2.4.7.). 

 

Фигура 2.4.3. Устройвана територия на землището на село Старцево. 

Таблица 2.4.7. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Старцево 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Ок 1 30 10 1 50 
Ок 2 30 10 1 50 
Ок 3 30 10 1 50 
Ок 4 30 10 1 50 
Ок 5 30 10 1 50 
Ок 6 30 10 1 50 
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Жм1 1 40 10 1 60 
Жм1 2 40 10 1 60 
Жм1 3 40 10 1 60 
Жм1 4 40 10 1 60 
Жм1 5 40 10 1 60 
Жм1 6 40 10 1 60 
Жм1 7 40 10 1 60 
Жм1 8 40 10 1 60 
Жм 1 50 10 1.2 40 
Жм 2 50 10 1.2 40 
Жм 3 50 10 1.2 40 
СМФ 1 50  1.5 30 
СМФ 2 50  1.5 30 

 

Село Страшимир (ЕКАТТЕ 69759) има частичен кадастрален план – попълване на 

имоти по внесени проекти от собствениците /ползвателите/.  

 

 

Фигура 2.4.4. Устройвана територия на землището на село Страшимир 
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Досегашното разпределение в баланса на територията по вид е представено в 

таблица 2.4.8. 

Таблица 2.4.8. Баланс на територията на землището на село Страшимир по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 434.85 

За горско стопанство 2948.33 

Водни течения и площи 15.24 

За нуждите на транспорта 35.02 

Населени места 230.34 

Добив на полезни изкопаеми 44.78 

 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.4.; фигура 
2.4.4., таблица 2.4.9.). 

Таблица 2.4.9. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Страшимир 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 
Жм 2 50 10 1.2 40 
Жм 3 50 10 1.2 40 
Жм 4 50 10 1.2 40 

 

Село Долен (ЕКАТТЕ 21871) разполага със Застроителен и регулационен план, 

одобрен със Заповед № РД-271а от 31.03.1983 година на Председателя на ИК на 

Окръжен народен съвет – гр. Смолян. За махалите „Станкова” и „Доганица” има частичен 

кадастрален план – попълване на имоти по внесени проекти от собствениците 

/ползвателите/. Досегашното разпределение в баланса на територията по вид е 

представено в таблица 2.4.10. 

Таблица 2.4.10. Баланс на територията на землището на село Долен по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 4041.50 

За горско стопанство 14252.89 

Водни течения и площи 182.93 

За нуждите на транспорта 46.15 

Населени места 406.08 

 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.5.; фигура 
2.4.5., таблица 2.4.11). 
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Фигура 2.4.5. Устройвана територия на землището на село Долен 

Таблица 2.4.11. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Долен 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 
Ок 1 30 10 1 50 

Жм1 1 40 10 1 60 
СМФ 1 50  1.5 30 

 

Село Ерма река (ЕКАТТЕ 27588) разполага със Застроителен, регулационен и 

кадастрален план, утвърден със Заповед № РД-24 от 12.01.1987 година на Председателя 

на Окръжен народен съвет–гр. Смолян. За махала „Крушкова махала” има частичен 

кадастрален план – попълване на имоти по внесени проекти от собствениците 

/ползвателите/. Досегашното разпределение в баланса на територията по вид е 

представено в таблица 2.4.12. 

Таблица 2.4.12. Баланс на територията на землището на село Ерма река по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 3156.59 

За горско стопанство 24808.39 

Водни течения и площи 517.46 

За нуждите на транспорта 46.32 

Населени места 791.46 
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ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.6.; фигура 
2.4.6., таблица 2.4.13). 

 
Фигура 2.4.6. Устройвана територия на землището на село Ерма река 

Таблица 2.4.13. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село 

Ерма река 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

СМФ 1 50  1.5 30 
СМФ 2 50  1.5 30 
Жм 1 50 10 1.2 40 
Жм 2 50 10 1.2 40 
Жм 3 50 10 1.2 40 
Ок 1 30 10 1 50 
Ок 2 30 10 1 50 
Ок 3 30 10 1 50 

 

Село Аламовци (ЕКАТТЕ 00196) разполага със Застроителен, регулационен и 

кадастрален план, утвърден със Заповед № 46 от 19.04.1989 година на Председателя на 

ИК на Общински народен съвет – гр. Златоград. Досегашното разпределение в баланса 

на територията по вид е представено в таблица 2.4.14. 

Таблица 2.4.14. Баланс на територията на землището на село Аламовци по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 2767.37 

За горско стопанство 15971.07 

Водни течения и площи 5.18 
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За нуждите на транспорта 18.03 

Населени места 136.80 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.7.; фигура 

2.4.7., таблица 2.4.15). 

 
 

Фигура 2.4.7. Устройвана територия на землището на село Аламовци 

Таблица 2.4.15. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Аламовци 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Жм1 1 40 10 1 60 
Жм1 2 40 10 1 60 
Жм 1 50 10 1.2 40 
Ок 1 30 10 1 50 
Ок 2 30 10 1 50 

 

Село Кушла (ЕКАТТЕ 40806) има частичен кадастрален план – попълване на 

имоти по внесени проекти от собствениците /ползвателите/.  Досегашното разпределение 

в баланса на територията по вид е представено в таблица 2.4.16. 

Таблица 2.4.16. Баланс на територията на землището на село Кушла по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 2092.06 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

34 
 

За горско стопанство 10332.09 

Водни течения и площи 9.25 

За нуждите на транспорта 22.69 

Населени места 71.48 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 2, Приложение 3.8.; фигура 

2.4.8., таблица 2.4.17). 

 
Фигура 2.4.8. Устройвана територия на землището на село Кушла 

Таблица 2.4.17. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Кушла 

Вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

Максимална 
плътност  

(%) 

Етажност 
( м) 

Кинт 
Озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 
Ок 1 30 10 1 50 

 
За село Пресока (ЕКАТТЕ 59344) не са правени кадастрални заснемания и 

регулационни предвиждания, а за землището му ПП на ОУП не предвижда нови 

устройствени зони. 
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3. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

3.1. Атмосферен въздух 
3.1.1. Климатична характеристика 
За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района ще се използват данни от Климатичния справочник на 

България и общински планове и програми. 

Според климатичната класификация на Събев и Станев (Климатични райони 

на България и техният климат, 1959), разглежданият район попада в Европейско-конти-

ненталната климатична област, Преходно-континенталната климатична подобласт, Пла-

нински климатичен район – среднопланинска част и в Континентално-Средиземноморска-

та климатична област. По Велев (1997), районът попада в континентално-

средиземноморската климатична област. (фиг. 3.1.1.1.). 

 
Фигура 3.1.1.1. Климатична области в България 

Климатични данни за района набавя автоматичната метеорологична станция в 

град Златоград, разположена на 432 м н.в. Измерват се температурата на въздуха, 

скоростта и посоката на вятъра, относителна влажност на въздуха и падналите твърд и 

течен валеж. Данните се предават до НИМХ - филиал Пловдив през 60 мин.  
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Слънчевото греене зависи от височината на слънцето над хоризонта, 

облачността, замърсеността на атмосферата и др. Средногодишното количество на 

слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева 

радиация е 1 517 kWh m2, като стойностите за  разглеждания район е около нея.  

Като цяло се получава общо количество теоретически потенциал слънчева 

енергия падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 

ktoe (по www.seea.government.bg/bg. ) 

 

 
Фигура 3.1.1.2. Слънчева радиация в Република България по 

www.seea.government.bg/bg 

По данни от Общинския план за развитие за периода 2014-2020 на Община 

Златоград, средногодишната температура на въздуха е 12,2°С.  

Климатът се отличава с умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните 

стойности на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура 

са съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август (28,4°С), а 

средномесечната минимална - през януари (- 2.1°С).  

Климатичните и метеорологични данни за района на град Златоград имат 

следните основни стойности: 

o Средногодишна температура на въздуха - 11.3 °С; 

o Среднолятна температура на въздуха -       20.4 °С; 

o Среднозимна температура на въздуха -        2.5  °С; 

o Продължителност на периода с температури на въздуха под - 10°С – 

средногодишно брой  - 238 дни (под 10 °С), 7 дни - (под -10 °С) ; 
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o Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове –  средна скорост 

1.8 м/с, като за  преобладаващите ветрове със средна скорост 2.4 м/с - посоката е Изток-

Югоизток, а със средна скорост 0.5 м/с- Запад-Северозапад. 

Облачността оказва пряко влияние върху количеството и качеството на 

получената отземната повърхност радиация.  

Климатът в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, 

слънчева есен, сравнителномека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на 

въздуха (19,8 ºС). 

Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на 

атмосферния въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Зависи 

от особеностите на мястото /надморска височина и релеф/, състояние на почвата и 

наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват 

самопречистващите свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването 

на въздуха с прах в приземния слой. Средномесечната относителна влажност на въздуха 

е 68%, с максимум през ноември –85%, а минимумът е през август, 13 са дните с 

относителна влажност на въздуха – равна или по-малка от 30%. Високата влажност на 

въздуха през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните 

замърсители в приземния слой.  

Средногодишните валежи достигат обикновено до 1 000 л/кв.м, но в последните 

години достигат 1565,5 л/кв.м през 2012 година и 1304,7 л/кв.м. - през 2010 година. 

Характерни за района са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често 

са през есента и съчетани с големия водосборен басейн на Върбица са предпоставка за 

екстремални прииждания на реката. Максималните валежни количества (в мм) за 

времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 минути до 46,3 за 60 минути и 59,7 – 

за повече от 60 минути. Валежите от сняг са характерни за зимния сезон. Годишната им 

сума е 1058 мм, катомаксимумът е през декември – 128 мм. Средният брой обаче на 

дните със сняг е 13 от средния брой на дните с валежи през годината – 111 дни. 

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 м/с до 1,2 м/с, а 

средногодишната скорост е 1,1 м/с. През пролетта се наблюдават силни ветрове, които 

достигат до 17 м/с.  

Средният брой на дните с мъгла е 11.5 дни, като месецът с най-много дни с 

мъгла е декември, докато през лятото такива не се наблюдават.  

Климатичните характеристики, които играят най-съществена роля за 

формирането на природния потенциал и на замърсяването на въздуха в района, са: 

 посока и скорост на вятъра; 

 процент тихо време; 

 брой дни с мъгла и температурни инверсии; 
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 количества и периодика на валежите; 

 интензивност на слънчевото греене; 

 наличие на локални сезонни приземни преноси на въздушни маси. 

В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на град 

Златоград и общината са типични за климатичната област. Преобладаващите посоки на 

вятъра са благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите 

на града, а в благоприятна посока действат факторите малък брой дни с мъгли и най-

високите, за страната, количества на валежите, превишаващи средногодишните норми с 

около 30%. В същото време, котловинният характер на релефа, безветрието и 

сравнително високата влажност на въздуха обуславят ниската самопречиствателна 

способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на 

въздуха. Най-неблагоприятно, за самопречистването на атмосферния въздух, е тихото 

време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/с.  

3.1.2. Състояние на атмосферния въздух 
Качеството на атмосферния въздух, разбирано като състоянието на приземния 

слой на атмосферата и определено от състава и съотношението на естествените й 

съставки и добавените вещества с естествен и антропогенен произход, е от съществено 

значение за здравето на населението и околната среда. Атмосферният въздух 

представлява смес от различни газове, сред които преобладават количествено азот 

(75,51 %), кислород (23,01 %), аргон (1,29 %) и въглероден диоксид (0,04 %). Газовете 

водород, неон, хелий и други са в незначителни количества. Освен тях се появяват 

различни частици и газове, в по-малки или в по-големи количества,вследствие на 

човешката дейност в сферите на промишлеността, бита, транспорта и др. Тези 

вещества,т.н. „замърсители” или „вредни вещества”,предизвикват промени и могат да 

доведат до неблагоприятни последици върху живота и здравето на хората, до увреждане 

на почвата и екосистемите. 

Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от няколко 

по-често срещани въздушни замърсители - частици (прах, сажди, аерозоли и др.), озон, 

въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др.Качеството на атмосферния въздух, 

съответно нивото на концентрация на замърсяващите вещества в приземния слой на 

атмосферата в даден район, е в зависимост от редица фактори, оказващи влияние върху 

тяхното разсейване или задържане, като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като 

посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са 

концентрациите на: 
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 суспендирани частици; 

 фини прахови частици; 

 азотен диоксид и/или азотни оксиди;  

 олово (аерозол); 

 полициклични ароматни въглеводороди; 

 бензен;  

 въглероден оксид;  

 тежки метали - кадмий, никел и живак;  

 озон; 

 серен диоксид;  

 арсен. 

Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните 

замърсяващи вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и 

максимално еднократни. 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 

Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух(РОУКАВ), 

утвърдени със Заповед № 969/21.12.2013 на Министъра на околната среда и водите. 

Състои се от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ 

лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС 

системи (работещи на оптичен принцип), както и 4 АИС за мониторинг в горски 

екосистеми.Ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели, 

съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух: общ прах, фини прахови частици 

(ФПЧ10, ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, 

бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).  

Допълнително, според характера и източниците на емисии в отделни райони от 

територията на страната, се контролират специфичните показатели: фенол, амоняк, 

аерозоли на сярна киселина, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан 

и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.Всички 

автоматични станции работят в непрекъснат режим (24 часа), а ръчните - само в светлата 

част на денонощието (4 пробовземания на ден, 5 дни в седмицата). Дейността на 

НСМКАВ се регламентира със Заповед №66/28.01.2013 г на Министъра на околната 

среда и водите, в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, 

методи и средства за измерване.  

Всички 16 лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори 

и пробовземна апаратура за контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха, 

монтирани на моторни превозни средства.  
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С апаратурата могат да се контролират емисиите на следните атмосферни 

замърсители: общ прах, съдържание на тежки метали, SO2, NO2/NO, СО, СО2, общи 

въглеводороди, летливи органични съединения, амоняк и кислород.  

Съгласно, утвърдения от Министъра на околната среда и водите, списък на 

районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област 

Смолян е в РОУКАВ-Югозападен. 

 
Фигура 3.2.1.1. Станции за наблюдение и контрол на КАВ в България. 
В общината няма обособен стационарен пункт за мониторинг на атмосферния 

въздух от Националната система за наблюдение, контрол и информация върху 

състоянието на околната среда (Фигура 3.2.1.1.). Регионалната лаборатория – Смолян 

към ИАОС извършва периодичен имисионен контрол. Наблюдаваните показатели са 

серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден оксид, оловни аерозоли, 

общ прах и сероводород, амоняк, метанови въглеводороди, неметанови въглеводороди, 

степен на запрашеност.  

В последните години няма данни за превишения на пределно-допустимите 

концентрации и прагови стойности, заложени в законодателството. 

По принцип, за страната, основните източници на емисии в приземния 

атмосферен слой са в секторите: 

 Промишленост; 

 Транспорт; 
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 Отопление (битови и обществени източници); 

 Депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.; 

 Строителни дейности. 

На устройваната територия липсват крупни промишлени източници на 

замърсяване на атмосферния въздух.  

За промишлени замърсители се считат „ГОРУБСО-Златоград” АД и 

Ермореченска обогатителна фабрика -трошачно отделение на “Родопи еко проджект” 

ЕООД при добива и обогатяването на полезни изкопаеми. Отделят се прахови и газови 

емисии при добиването, преразпределянето и транспорта на материала - изгорели газове 

от техниката, с която се товари и пренася добитата руда. При дейности, свързани със 

сондиране, добив, прибутване, товарене на самосвали с багер, вътрешен за участъка 

транспорт идр., се отделят фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10). Те са определени 

като пренасяни по въздуха твърди и ликвидни частици, които се задържат за 

неопределено време в него. В зависимост от произхода си, могат да бъдат първични или 

вторични. Първични частици са тези, които се емитират директно в атмосферата, като 

прах и почва, издухани от земната повърхност. Вторичните частици, са преди всичко, 

резултат на човешката дейност. Дружеството е с текуща санкция за превишения на 

нормите за допустими емисии. Има утвърден план за собствен мониторинг на 

компонентите на околната среда, вкл. за мониторинг на компонент „въздух” и редовно 

докладват за внесени замърсявания в околната среда от обектите си при извършване на 

дейността си.  

Съгласно  протокола на РИОСВ от последната извършена комплексна проверка 

на 18.07.2017 г. дружеството е докладвало за внесените замърсявания в околната среда 

от обектите през 2016 г., при извършване на своята дейност съгласно Европейския 

регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), създаден съгласно Регламент 

№ 166/2006.  Със заповед на изпълнителните директори на дружеството е разпоредено 

транспортиране на добитата руда от участъци „Мързян“ и „Андроу“ да се извършва с 

автомобилен транспорт с покрити каросерии на камионите. 

Като източник на замърсяване се определя и парокотелна централа на 

„Белотекс-95” АД, основен производител в България на сурови тъкани и текстилни 

изделия – прах, СО2 и SO2. Инсталацията е с мощност с мощност над 0.5 МW и работи  

на твърдо гориво. През 2017 г. е извършено контролно емисионно измерване и от 

представения протокол от изпитване на Регионална лаборатория Стара Загора към 

ИАОС са установени превишения над пределно допустими концентрации на на НДЕ по 

показатели „Въглероден оксид (СО) в атмосферния въздух, за което е извършена 

корекция на действаща текуща санкция. 
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Другите промишлени източници на емисии в атмосферния въздух са много по-

малки и не внасят реални промени в качеството на приземния атмосферен слой в 

района. 

Както и в цялата страна, транспортът има значителен дял в замърсяването на 

въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка 

степен, ФПЧ10. Въглеродният диоксид не се определя като замърсител, по отношение на 

КАВ, но в същото време емисиите му се явяват основен показател във въведените 

екологични стандарти при производството на нови моторни превозни средства.  

По отношение на запрашаемостта на града и съдържанието на фини прахови 

частици във въздуха,съществено допринасят износени улични настилки, недостатъчното 

прилагане на комунални дейност, свързано с недостига на средства за развитие на 

модерно и ефективно комунално стопанство.  

Вредните емисии от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, 

които се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на 

използваното гориво (бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на 

пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, 

така и през дните от седмицата и сезоните, но събирането на точна и надеждна 

информация е изключително трудно и до момента няма практика да се извършва.  

По тази причина, решаващо влияние имат изчислените максимални емисии за 

един час за съответната пътна отсечка, или улица, в рамките на денонощието. Най-

високите нива са в интервала 16-20 ч., а най-ниските между 0-6 часа. 

Допълнително негативно влияние има влошеното качество на улична и пътна 

настилка и качеството на хигиенизиране на населените места.  

Пътната мрежа на общината е сравнително добре развита, имайки предвид 

затрудненията, които възникват от пресечения релеф. Всички населени места са 

свързани с общинския център. Списъкът на пътищата от републиканската пътна мрежа е 

определен с Решение № 945 на МС от 2004 година, обн., ДВ, бр.109 от 14 декември 2004 

година. На териториятана Община Златоград преминават участъци от два третокласни 

пътя от републиканската пътна мрежа с обща дължина 28,125 км: 

 ІІІ – 867 Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова – 

(Момчилград-Маказа), с обща дължина натериторията на общината от 23,450 км 

 ІІІ-8652 (П.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – 

(Мадан – Златоград), с обща дължина на територията на общината 4.665 км. 

Общинската пътна мрежа е с обща дължина 84,392 км и включва: 

 Път (Мадан-Златоград) – село Страшимир-махала Боево – SML2100 с 

дължина 4,000км. Положената асфалто-бетонова настилка е компрометирана, поради 

което е необходимо възстановяването й, както и изграждане на подпорни стени при км 

1+000 и км 1+500.. 
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 Път (Мадан-Златоград)-махала Равно бърце-SML 3104–местен път с 

дължина 2,139 км в строеж от 1983 г. Започнато е строителство на подпорна стена с 

водосток при км1+634 до км 1+626. Необходимо е и изграждане на нова след км 1+841 с 

дължина 20 м. За нормална експлоатация на пътя се налага баластриране в определени 

участъци. През 2017 г. е положена асфалтова настилка върху участък с дължина 310 м. 

 Път (Мадан-Златоград) – с.Ерма река-Мързян – SML 1102, с дължина 

12,600 км.Пътната отсечка обслужва село Ерма река и трафика, свързан с рудодобивната 

дейност на „ГОРУБСО-Златоград” АД. Пътят е компрометиран в участъка от км 0+000 

докм 3+500, на три места има и свлачища на земни маси в близост до 

хвостохранилището, катое засегнато и пътното платно. Необходимо е да се изградят три 

укрепителни стени с дължини по 10 м. Изготвен е работен проект за цялостно изместване 

на пътя зас.Ерма река. Реализиран е в участъка от км 3+500 до км 6+000 и е положен 

един пласт асфалтобетон. Поради липса на инвестиции, строителството на обекта е 

спряно. Поради дългогодишната експлоатация на пътя, пътната настилка от Ерма река до 

Мързян е силно компрометирана. 

 Път (Мадан-Златоград) – Фабрика – махала Гюдюрска – SML 3101 с 

дължина 5,100 км. Поради дългогодишната и натоварена експлоатация, в резултат на 

добивната дейност, пътната настилка е силно компрометирана. 

 Път (Златоград-Мадан) – с.Юруковци, SML 3105, местен път с дължина 

1,103 км. Реализирана е транспортната връзка, прокарано е трасето на пътя през 2009 

година. 

 Път (Златоград-Неделино) – с.Старцево-мах.Белите камъни-граница с 

общ.Неделино-Дуня-Печинско-SML 2103 – 5,200 км. Върху участъка е положена 

асфалтобетонна настилка до село Старцево. Изградени и в добро състояния са пътните 

съоръжения. За ограничаванена свличанията на земни маси по пътното платно се налага 

изграждането на укрепителни стени по трасето.Участъкът от с.Старцево – м.Белите 

камъни – е с частично положена асфалтованастилка. 

 Път с.Старцево – м.Оловото, SML 3106-местен път с дължина 0,700 км. 

Пътят естроен и инвестиран от „Мелиорации“ – Смолян. Пътят е без трайна настилка и не 

е разкритв целия си габарит. Изградени са част от пътните съоръжения. За нормална 

проходимост презнего е необходимо да се направят отводнителните канавки и да се 

изгради водосток при км0+500. 

 Път (Златоград-Неделино)–с. Пресока-Читакови колиби, SML 3107, 

местен път сдължина 6,000 км. През 2016 г. е извършена цялостна рехабилитация на 

пътната отсечка, положена е трайна асфалтова настилка със средства по проект на 

Община Златоград, финансиран от Програма за развитие на селските райони. 
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 Път (Златоград-Пресека) граница община Кирково – разклон с. Долен, 

KRZ2103, сдължина 8,100 км. Строителството на пътя е започнало през 1972 г.  

Трасето е с положени два пласта асфалтобетон от км 0+000 до км 3+750, а в 

останалата част е положен само един пласт. 

Поради проточилото се строителство, асфалтовата настилка в участъка е 

износена и за да се спре по-нататъчното разрушаване, наложително е да бъде положен 

втори пласт. В близост до моста над р.Неделинска при км 5+550, е пропаднало пътното 

платно и е наложително изграждането на укрепителна стена с дължина 20 м и височина 4 

м, за която има изготвен работен проект. 

 Път п.к. Долен – Станкова махала - Доганица, SML3108, местен път с 

дължина 3,900км. Строителството на пътя е започнато през 1996 г. Построени са част от 

пътните съоръжения– подпорни стени и водостоци. Положена е асфалтова настилка, но 

липсват отводнителни канавки. Необходимо е изграждане на пътните съоръжения и 

привеждане на отсечката в степен забезопасна експлоатация 

 Път (Златоград – с. Аламовци) – махала Кубилин дол, SML3110, местен 

път с дължина 3,200 км. Пътят е без трайна настилка. Необходимо е отводняване и 

баластриране на пътя в отделни участъци.  

 Път гр. Златоград – с. Аламовци, SML2109, местен път с дължина 12,350 

км. Строителството му е започнало през 1982 г. Построени са част от пътните 

съоръжения. Положена е асфалтова настилка. Наводнението през м.ноември 1996 г. 

засегна чувствително пътя дос.Аламовци. Отнесени бяха участъци и затлачени пътни 

съоръжения – водостоци и канавки. Със средства от МКВП към МС бяха възстановени 

част от щетите. За завършване на пътната част е необходимо изграждане на водостоци 

при км 8+600 и км 9+200 и полагане на еластични ограничения по целия участък. 

 Път Граница община Кирково (с.Горски извор) – с.Кушла, местен път с 

дължина 6,000 км. Пътят се строи от 1983 г. Построени са по-голяма част от пътните 

съоръжения. Асфалтиран е участък от 2.900 км. За полагане на асфалтобетонна 

настилка е подготвено пътното легло от км 2+800 до 3+120. 

 Път Златоград – параклис „Свети Атанас“ - яз. Хасидере, SML 3111, с 

дължина10.000 км, местен път с културно-историческо значение, без положена трайна 

пътна настилка. Необходимо е отводняване и баластриране на пътя в отделни участъци. 

 Път Златоград - Заставата, местен път с дължина 4,000 км, с важно 

значение за трансграничното сътрудничество с Република Гърция, минаващ през 

историческа местност „Свети Костадин“. Пътят е асфалтиран, но поради сериозната му 

натовареност е компрометиран и с леки пропадания в определени участъци. 

Очевидно е недоброто състояние на пътните настилки, което води до завишени 

нива на вредни емисии от МПС и прах. 
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Значим източник на емисии са отоплителните инсталации. При изгарянето, на 

масово употребяваните в домакинството, твърди горива емисиите са с ниска височина и 

ниска емисионна температура. Най-неблагоприятни са зимните месеци, когато има 

случаи на температурни инверсии, мъгли и облачност. Това създава неприятна 

обстановка, най-вече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието. 

Дейностите, свързани с източниците на емисии на летливи органични 

съединения (ЛОС) във въздуха са силно ограничени - дистрибуция на бензини 

(бензиностанции), използване на органични разтворители в процеса на производство, 

употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти със 

съдържание на ЛОС, по-високо от установените норми, горивни процеси. Липсват 

действащи инсталации, употребяващи разтворители с емисии на ЛОС, с консумация на 

разтворители над прагови стойности. В обектите, използващи озоноразрушаващи 

вещества - фирми с хладилни и климатични инсталации, се водят досиета и извършват 

проверки за херметичност. 

Бензиностанциите са приведени в съответствие с изискванията на Наредба 

№16/1999,0 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.  

Изградени са системи за обратно връщане на газовите пари, които не позволяват 

отделянето на вредни емисии в атмосферния въздух. 

Дисперсионната матрица на замърсяванията, които биха могли да се получат при 

комплексното въздействие от промишления, комунално-битовия сектори и 

автотранспорта, при най-неблагоприятни метеорологични условия в населените маста, са 

до пределно допустимите норми, като за целта се използва информация и за 

количеството използвани горива, както и състоянието на съществуващата 

инфраструктура и поддържането й.  Болшинството атмосферни замърсители – олово, 

тежки метали, арсен, полициклични ароматни въглеводороди са значително под 

съответните пределно допустими концентрации в района и не се наблюдават трайни 

тенденции към повишаване на съдържанието им в атмосферния въздух.  

Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух за 

региона включва стационарна автоматична измервателна станция Смолян и комплексна 

фонова станция  Рожен, отдалечени съответно на около 40 и 45 км по права линия от 

град Златоград с наличие на планински хребети, била и долини на реки, което не дава 

възможност за пряко използване на отчетените стойности в тях, но е база аналогии при 

сходни условия. При липсата на системни данни за качеството на приземния атмосферен 

слой в общината и при доказано завишени емисии само от традиционните замърсители, 

цитирани по-горе - трошачно отделение на Ермореченска обогатителна фабрика и 

парокотелна централа на „Белотекс-95” АД се очертава картина, че прахът е основен 

атмосферен замърсител на въздуха.  
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Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на 

суспендираните прахови частици. Основни източници на прах в общината са транспорт и 

битовото отоплени, а през  отоплителния сезон, и изгарянето на твърди и течни горива в 

бита и зимното опесъчаване. Причина за превишения през зимния сезон, са географското 

разположение на селищата в общината , специфичните метеорологични условия /ниска 

скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./ и невъзможност за разсейване на 

атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно или се образуват 

от емитираните в атмосферата газове. 

Нормите за нивата на ФПЧ10, както и допустимият брой на превишенията за една 

календарна година са регламентирани в българското законодателството съгласно 

Наредба №12/2010 г на МОСВ и МЗ (ДВ, бр.58/2010г.). Нормите за опазване на 

човешкото здраве са: 

 Средноденонощната пределно допустима концентрация разглеждана като 

допустимата концентрация в продължение на 24-часова експозиция – прагова стойност от 

50 μg/m3 с 35  допустими превишения през годината.  

 Средногодишната пределно допустима концентрация, разглеждана като 

допустимата концентрация в течение на едногодишна експозиция - 40 μg/m3 без да са 

допустими превишения през годината. 

Извършеният анализ наданните от РИОСВ  на резултатите от автоматична 

измервателна станция „Смолян” за 2017 год. показва, че наднормените стойности за 

ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците - януари, февруари, ноември и 

декември имаме месечна концентрация над 50 μg/m3. Високи стойности през месеците 

януари и декември увеличават, както средногодишна концентрация на ФПЧ10, така и 

допустимият брой превишения за една  календарна година. Натрупаните данни за 

периода 2009-2017 г. дават възможност да се прецени, че резултатите са сравними и 

варират около очакваните стойности. Средногодишната стойност за АИС „Смолян“ за 

2017 г. е 39,42 μg/m3, при норма 40 μg/m3. 

Въпреки очакваната разлика на конкретните стойности на ФПЧ10 в областния 

център, град Златоград и селата в общината, считаме, че очертаната тенденция е 

характерна и за устройваната територия. 

За община Златоград няма данни, които да показват системно замърсяване на 

въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Поради липса на 

крупни източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като 

незамърсен и с добро качество. Не са отчетени превишения на Пределно допустимите 

концентрации по действащото българско законодателство. Положителна тенденция е 

стабилното намаляване на концентрациите на серен диоксид и запазването на 

сравнително ниски стойности на азотен диоксид.  
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Съгласно указанията на Европейската комисия в Съобщение [СОМ(2008) 403 

окончателен], като неблагоприятни се признават факторите топографски особености на 

района и скорост на вятъра под 1,5 м/с. В по-голямата част от дните, вятърът в град 

Златоград и общината, по аналогия, е под спомената скорост, което също се явява 

обективна причина за завишени стойности. 

Преносът на замърсяване от съседни, близки или силно натоварени територии 

също не създава проблеми. 

Не се изключва вероятността за съществуващи, макар и кратковременни 

наднормени концентрации за общите замърсители - прах, оловни аерозоли, серен 

диоксид, азотен диоксид, сероводород, особено в районите с интезивен автомобилен 

транспорт. 

Не са правени специални изследвания за източници на неприятни миризми. 

Един от източниците е хвостохранилище „Ерма река”, като най-силно е въздействието 

върху жителите на Крушкова махала на едноименното село. За останалата част на 

общината това са местата с изхвърлени органични отпадъци, за отглеждане на животни, 

съществуващи торища.  

3.2. Повърхностни и подземни води 
3.2.1. Повърхностни води 
Реките, в разглеждания район, са част от Беломорския водоносен басейн и 

попадат в хидроложка област със средиземноморско климатично влияние върху речния 

отток.  Гъстотата на речната мрежа е между 0,8–1,0 км/км2, а средният многогодишен 

отток на реките варира между 300-620 мм/год. Районът е с преобладаващо дъждовно 

подхранване и пълноводие през зимата и средна годишна температура на речните води 

10,1°С–11,5°С. Броят на дните с ледови явления е нисък – между 0-15 дни, като 

преобладават пукнатинните води.  

Основно водно течение в община Златоград е река Върбица (десен приток 

на Арда), вливаща се в язовир „Студен кладенец“. Тя се образува от сливането на двете 

съставящи я реки Голяма река (лява съставяща) и Малка река (дясна съставяща) в 

центъра на град Златоград. За начало се приема Голяма река, с десния си приток Ерма 

река. Последната води началото си от най-югозападната част на Жълти дял, на 1284 м 

н.в., от северното подножие на граничния връх Мъргазян (1345,8 м), на около 2 kм 

югозападно от село Мързян. До шосето Мадан – Златоград тече в източна посока, а след 

това, до Златоград - в югоизточна, в тясна и дълбока долина, гъсто обрасла с 

широколистни гори. В центъра на Златоград приема отдясно Малка река (Аламовска 

река) и двете заедно дават началото на същинската река Върбица. След 

Златоград, долината на Върбица се разширява, става по-слабо залесена и с множество 

меандри и след около 9 kм навлиза в община Кирково.  
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Нейни основни притоци на територията на община Златоград са: Балалийска 

река (ляв), Хасидере (десен) и Неделинска река (Узундере, ляв). Неделинска 

река преминава през общината с долното си течение, като тече от север-северозапад на 

юг-югоизток в дълбока и слабо залесена долина. Река Върбица е и най-дългият и най-

пълноводен приток на Арда, който отводнява големи части от рида Жълти дял в 

Западните Родопи и Стръмни рид в Източните Родопи. По дължина се нарежда на 28-мо 

място сред реките в България с 98,1 км. Реката се характеризира с широк и слабозалесен 

водосборен басейн с площ 1203 км2, което е 20,8% от водосборния басейн на река Арда. 

Средногодишните валежи по поречието на Върбица достигат до 1000 л/м2, които 

съчетани с интензивността с различно времетраене, големият водосборен басейн и 

факта, че валежите са през есента, създават предпоставка за големи прииждания на 

реката и причиняване на наводнения, особено в долното течение. Река Върбица е и една 

от най-поройните реки в цяла България. 

Характерно за месечния минимален отток на река Върбица е, че той става 

почти, или равен на нула. Тази особеност е характерна за водосборите, подложени на 

средиземноморското климатично влияние, за което е характерно неблагоприятното 

вътрешногодишно разпределение на валежите.  

Причина за това могат да бъдат и песъкливите леки почви и обезлесените 

склонове на южните водосбори, които благоприятствуват бързото отцеждане на 

дъждовните води и бързото изтощаване на оскъдните запаси подземни води в речните 

тераси и наносните конуси, както и водовземания през летните месеци. Маловодието е 

най-ясно изразено в края на лятото, през август – октомври, с максимална честота през 

септември. 

Река Върбица преминава през град Златоград, като в центъра на града в нея 

се вливат реките Малка река и Голяма река. И двата притока имат нарушение на 

естествения си отток чрез съществуващите хидротехническисъоръжения – язовир 

„Златоград” на Малка река и хвостохранилище „Ерма река” на Ерма река – приток на 

Голяма река.Терасата на река Върбица, в местността „Пресека”, се използува за 

водоснабдяването на гр. Златоград, посредством 4 броя водовземни кладенци.  

На устройваната територия попадат и водосборни участъци от реките Арда и 

Маданска. 

На територията на община Златоград се намира язовир „Златоград”. Той е 

разположен на 3,5 км западно от град Златоград, по посока на село Аламовци. Въведен е 

в експлоатация през 1968 година. Изграден е за осигуряване на промишленото 

водоснабдяване на „Горубсо” и за питейни нужди на с.Ерма река. Короната на стената е с 

дължина 146 м, ширина 5 м и височина 52 м. Денивелацията между кота корона и кота 

преливник е 2,5 м. Завиреният обем на язовира е 38,20.106 м3.  
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Първоначално язовирът е имал много по-малка от настоящата стена, отстояща 

на разстояние около 300 метра от нея. В последствие се изгражда каменна стена със 

стъпаловидна структура и преливник. Язовирът се използва предимно за риболов. 

Зарибен е с шаран, щука, сом, мряна, клен, костур, бяла риба и червеноперка. 

Хвостохранилище  „Ерма река” се намира на 8 км от град Златоград и на 5 км 

на изток от село Ерма река. Стената му прегражда реката на двеста метра от вливането й 

в Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г., непосредствено след пускане на 

флотационната фабрика. То е язовирен тип. Хвостът от флотационната фабрика се 

изпуска директно в реката, като се транспортира до опашката на хвостохранилището и от 

там започва неговото отлагане с естествено придвижване към района на стената. За 

пречистване на водата се подържа утаечно езеро,с дължина най-малко 300 метра. 

Короната на стената е с дължина 300 м, ширина 20 м и височина 75 м. Котата на короната 

е 582.5 м, котата на водното ниво на преливника е 577.5 м. Дължината на опашката е 3 км 

с дължина на утаечното езеро 450 м. Денивелацията между кота корона и кота преливник 

е 5 м. Завиреният обем на хвостохранилището е 13.5.106 м3. Наличието на това 

съоръжение е довело до пълен дисбаланс на екосистемите в непосредствена близост до 

него. От провежданите, в района на хвостохранилището, мониторингови и контролни 

анализи на водата, почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие на тежки 

метали, които представляват здравно– хигиенен риск за населението. 

По Плана за управление на речните басейни  в Източнобеломорски район (2016-

2021 г.), на територията на община Златоград се идентифицират два типа водни тела от 

категорията „река”. Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично и химично 

състояние, който има важна роля при управлението на водите. Определени са 6 водни 

тела (табл. 3.2.1.1.) 

Таблица 3.2.1.1.Повърхностни води на територията на община Златоград. 

Описание на водното тяло Код 

Код 

на 

типа 

Тип 

Дължи

на 

(kм) 

Водосб. 

площ 

(kм2) 

Река Неделинска (Узундере) - 

ляв приток на река Върбица 
BG3AR400R016 R14 

Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
22,09 136,15 

Извор на река Върбица до 

град Златоград 
BG3AR400R017 R14 

Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
17,50 68,35 

Река Арда от Сивинска до 

Рудозем 
BG3AR900R045 R3 

Планински тип реки в 

екорегион 7 
27,60 122,81 

Река Върбица и притоците от 

град Златоград до устие 
BG3AR400R074 R14 

Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
79,85 925,94 

Река Маданска река BG3AR900R034 R3 
Планински тип реки в 

екорегион 7 
12,45 68,67 
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Река Аламовска река BG3АR400R018 R14 
Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
12,55 33,16 

Съгласно Приложение № 11 към Раздел на Плана за управление на речните 

басейни в Източнобеломорски район(2016-2021 г.) „Списък с повърхностните водни тела 

и критерии, възприети за определянето им като силномодифицирани водни тела (СМВТ) 

и/или изкуствени водни тела”, за устройваната територия е потвърдено като 

силномодифицирано само едно повърхностно водно тяло. Това е река Аламовска река, с 

код BG3АR400R018, с цел на ползването - селско стопанство – напояване и урбанизация 

- други нужди. На водното тяло има построени язовир и МВЕЦ.  

Силномодифицирани са силно изменени, спрямо естественото им състояние, 

водни обекти, или части от тях, в резултат на човешка дейност с цел защита от 

наводнения, водоползване или др. икономически или социално значима дейност и чието 

възстановяване в естествено състояние е необосновано, защото е необосновано скъпо 

или би повлияло на икономическите дейности. Изкуствени водни тела са водни тела, 

създадени в резултат от човешка намеса. 

За басейна на река Арда е направен анализ на натиска от различен тип върху 

повърхностните водни тела. От най-голямо значение е натискът, породен от точкови 

източници – градски отпадни води, следван от натиска от дифузни източници – селско 

стопанство, регулиране на оттока и морфологични изменения, точкови източници – 

индустрия, други дифузни източници и друг натиск. 

На територията на общината водните тела, с натоварване от точкови 

източници – населени места са: BG3AR400R017 - Извор на р. Върбица до гр.Златоград 

със зауствания на Градска канализационна мрежа под 2 000 е.ж. – 2 броя,  с товар 

биохимично потребен кислород (БПК)от населени места във водосбора на 

повърхностното водно тяло, 39 т/год и товар химично потребен кислород (ХПК) от 

населени места във водосбора на повърхностното водно тяло, 195 т/год. Има и две водни 

тела: BG3AR400R016-р. Неделинска (Узундере) - ляв приток на р. Върбица и 

BG3АR400R018 - р. Аламовска река, с по едно заустване на градска канализационна 

мрежа под 2 000 е.ж. 

Всички повърхностните водни тела на територията на общината /без 

повърхностно водно тяло BG3AR400R018/ имат натиск от точкови източници – индустрия. 

Основната цел на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите 

(ЗЗВ) е да осигури необходимите данни за съгласуван и изчерпателен преглед и оценка 

на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите. Мониторингът се 

извършва по одобрени от Министъра на околната среда и водите програми, разработени 

в съответствие с характеристиките на водните тела, идентифицирания антропогенен 

натиск, както и във връзка с оценка на дългосрочните тенденции на промените във 

водните екосистеми.  
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Допълнителна информация за натиска и въздействието от антропогенна 

дейност, оценка на състоянието на водните тела и ефекта от изпълнението на 

програмите от мерки в Плана за управление на речните басейни е осигурена от 

провеждания собствен мониторинг, регламентиран в съответствие с издадените 

комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти. 

Данните от наблюденията и оценките, получени в резултат от мониторинга на водите, 

както и на собствения мониторинг, са основа за осъществяване на контрол и за налагане 

на санкции при нарушаване на нормативните изисквания. Данните от собствения 

мониторинг и резултатите от извършения контрол на параметрите на разрешеното 

използване на водите са основание за определяне на таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за замърсяване на водите. 

Мрежата за мониторинг на повърхностните води включва мониторингови 

пунктове, в които се извършва измерване и анализ на показателите, които са необходими 

за оценка на състоянието за отделните елементите за качество и определяне на 

екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела. 

Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, 

оперативен и при необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и 

изпълняват в рамките на всеки период на Плана за управление на речните басейни. 

Мрежата за контролен мониторинг на територията на Източнобеломорски 

район се състои от 36 пункта, като включва 11 с референтни условия, 4 в трансгранични 

водни тела и 22 за оценка състоянието на водите в значими водосбори или водни тела 

(язовири) в района за басейново управление 

Мрежата за оперативен мониторинг на територията на Източнобеломорски 

район се състои от 221 пункта, разположени във водни тела, за които съществува риск за 

постигане на определените цели в Плана за управление на речните басейнии са 

констатирани отклонения от стандартите за добро екологично и химично състояние. 

Мрежата за хидробиологичен мониторинг включва 747 пункта за 

хидробиологичен мониторинг на реки и езера, над 500 от които образуват мрежата за 

вътрешен мониторинг. 

На територията на Община Златоград няма пункт за контролен мониторинг. 

Извън територията на общината на повърхностно водно тяло BG3AR400R074 е изграден 

пункт за контролен мониторинг с код на пункта - BG3AR00471MS0130; име на пункта – 

река Върбица при село Върли дол; географски координати: X = 41,35833 и Y= 25,34087. 

На изследваната територия няма пункт за оперативен мониторинг. Извън 

територията на общината на повърхностно водно тяло BG3AR400R074 е изграден пункт 

за контролен мониторинг с код на пункта - BG3AR00041MS0110; име на пункта –река 

Върбица - преди язовир „Студен кладенец"; географски координати: X = 41,5678 и Y= 

25,38944 
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На територията на община Златоград е обособен един пункт за мониторинг на 

приоритетни вещества в седименти и биота, разположен на повърхностно водно тяло 

BG3AR400R017. Код на пункта - BG3AR00497MS0150; име на пункта –„Река.Върбица - 

преди град Златоград; географски координати: X = 41,39475 и Y= 25,08082.  

На територията на общината  има пунктове за хидробиологичен мониторинг.  

 Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – 

добро и лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. Тези водни тела, 

които отговарят на химичните стандарти за качество са в добро състояние, а водните 

тела, които са над съответните определени стойности са в лошо състояние. 

Химично състояние 
добро лошо 

Във водните тела, в които не се извършва мониторинг на приоритетни 

вещества, поради липсата на идентифициран натиск, химичното състояние е определено 

като «неизвестно» (табл.3.2.1.2.). 

Таблица 3.2.1.2. Химично състояние на повърхностните водни тела, попадащина 

територията на община Златоград 

Описание на водното тяло Код 
Код на 

типа 

Химично 
състояние 

Изместващи 
показатели 

Река Неделинска (Узундере) - ляв 

приток на река Върбица 
BG3AR400R016 R14 неизвестно  

Извор на река Върбица до град 

Златоград 
BG3AR400R017 R14 лошо Cd, Pb, Hg 

Река Арда от Сивинска до Рудозем BG3AR900R045 R3 добро  

Река Върбица и притоците от град 

Златоград до устие 
BG3AR400R074 R14 добро  

Река Маданска река BG3AR900R034 R3 лошо  

Река Аламовска река BG3АR400R018 R14 неизвестно  

 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 

много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват със съответните 

цветове: 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
много добро добро умерено лошо много лошо 

 

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: 

биологични, хидроморфологични и физико-химични. Водещи, за определяне на 

състоянието, са биологичните елементи.  
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Оценката на хидроморфологичните показатели, като допълващи екологичната 

оценка на повърхостните водни тела, е направена на база анализ на идентифицираните 

натоварвания и експертно приети критерии за тяхната оценка. Оценката на екологичното 

състояние/потенциал на повърхностните водни тела се извършва по класификационна 

система за биологични и физико-химични елементи за качество и стандарти за качество 

на околната среда за химични елементи и специфични замърсители, включени в Наредба 

№ Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (табл. 3.2.1.3.) 

Таблица 3.2.1.3. Екологичен статус/потенциал на повърхностните водни тела, попадащи 

на територията на община Златоград 

Описание на водното тяло Код 

Код 

на 

типа 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показат. 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Изместв

ащи 

показат. 

Река Неделинска (Узундере) - 

ляв приток на река Върбица 
BG3AR400R016 R14 добро  

 

добро 

 

Извор на река Върбица до 

град Златоград 
BG3AR400R017 R14 

умерено умерено умерено Макрозоо
бентос, 
Електроп
роводимо
ст, Mn, 
Cu, Zn 

Река Арда от Сивинска до 

Рудозем 
BG3AR900R045 R3 

умерено добро умерено Макроз
ообент
ос 

Река Върбица и притоците от 

град Златоград до устие 
BG3AR400R074 R14 добро добро добро  

Река Маданска река BG3AR900R034 R3 

умерено умерен
о 

умерено Макроз
ообент
ос, 
NO3, 
PO4, 
Mn, Zn 

Река Аламовска река BG3АR400R018 R14 добро  добро  

Съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда за 2017 година 

на РИОСВ- Смолян, на територията на община Златоград има участък с лошо състояние 

на водните тела - Извор на река Върбица до град Златоград –лошо химично и умерено 

екологично състояние, като основени емитери са Ермореченската обогатителна фабрика 

и хвостохранилище „Ерма река”, стопанисвани от „Горубсо-Златоград” - гр.Златоград, 

както и изтичане на руднични води от рудник „Южна Петровица” и други изоставени 

рудници в района. В пунктовета на река Ерма преди хвостохранилище „Ерма река” и река 

Върбица, преди град Златоград, се констатира превишаване на стандартите за качество 

за добро състояние по макрозообентос, електропроводимост, манган, мед, цинк, кадмий, 

олово, никел и цианиди-свободни. 
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 Средногодишните стойности за 2017 г. в пункта на река Върбица преди град 

Златоград, по показатели са: за манган - 410 µg/l, при стандарт за качеството на околната 

среда(СКОС) 50 µg/l; цинк - 463 µg/l, при стандарт за качеството на околната среда 

/СКОС/ 50 µg/l; кадмий - 2,45 µg/l, при стандарт за качеството на околната среда 0,25 µg/l; 

олово – 1,36 µg/l, при стандарт за качеството на околната среда1,2 µg/l. 

През 2017 г. в БДИБР са постъпили няколко сигнала за инцидентно изтичане на 

води от хвостохранилище „Ерма река” и опастност от замърсяване на повърхностните и 

подземни води от водосбора на р. Върбица. При проведени водонабирания от р. Ерма и 

р. Върбица са установени завишени стоиности над стандартите за качеството на 

околната среда по показатели манган, желязо, кадмий, цинк и цианиди свободни. 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Златоград е изградена на 

база работен проект от 2004 година по технологична схема за механично и пълно 

биологично пречистване на отпадъчните води в биобасейни, оразмерени за работа на 

режим на „продължителна аерация”. Биологичното стъпало се състои от биобасейн и 

вторичен утаител. В биобасейна става биологичното пречистване на отпадъчната вода, 

като органичните вещества се превръщат в неорганични, чрез редуване на процесите 

нитрификация и денитрификация. Пречистената вода се утаява във вторичния утаител и 

от там се зауства във водоприемника. Част от активната утайка се връща обратно в 

биобасейна. Когато утайката от вторичния утаител стигне определена възраст се 

прехвърля във така наречения вертикален утайков уплатнител. В него утайката се 

стабилизира аеробно. След това се прехвърля към филтър-пресите за обезводняване. 

Обезводнената утайка се кара на депо за твърди битови отпадъци. ПСОВ е въведена в 

експлоатация през 2007 година и е оразмерена за 9 913 жители, като е реализиран само 

първия етап. Според заключенията на „В и К“ ЕООД - гр. Смолян,работи нормално и 

стойностите на показателите са в нормите за категорията на водоприемника. Поради 

факта, че висок процент от населението не е обхванато от канализация, натоварването е 

на около 50% от предвиденото. Благоприятен факт е,че до момента, дейността на 

промишлеността в града не е съществен фактор върху работния режим на 

водоснабдителната и канализационна система на града, включително върху работата на 

ПСОВ.  

Населени места в басейна на река Арда над 2000 е.ж., които съгласно 

Директива 91/271/ЕС е необходимо да доизградят канализацията си и да предвидят 

изграждане на ПСОВ са град Златоград и село Старцево.  

На устройваната територията няма данни за замърсяване от точкови 

индустриални емитери и за потенциално повлияни участъци от дифузно замърсяване от 

селскостопански източници.Почвената ерозия е един от главните екологични и стопански 

проблеми.  
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Причина за ерозията са специфичните природни условия, стръмен релеф, 

сравнително големи температурни различия, интензивни валежи, слаба растителна 

покривка. Влиянието на човешкия фактор също е от значение. Дългогодишното 

отглеждане на тютюн, без прилагането на агрокултурни мероприятия също са допринесли 

за изтощаване на почвите. Ерозийните  процеси, застрашаващи територията на община 

Златоград са: 

• Странична речна ерозия – засяга основно крайречните територии. Поради 

засилена ерозия се застрашава функционирането на изградени вече съоръжения в 

терасата на река Върбица и река Неделинска. За избягването на риска от този процес, е 

необходимо да се анализира нуждата от изграждане на защитни съоръжения и укрепване 

на изградените; 

• Дълбочинна и странична ерозия на суходолията при водообилни сезони. Тази 

ерозия е оформила стръмни до каньоновидни долинни системи. Големият наклон на 

долинните склонове предизвиква локални, местни свлачища, често засягащи части от 

инфраструктурната мрежа. Така развитата долинна система предизвиква необходимостта 

от строеж на високи и дълги мостови съоръжения при по-нататъшно развитие на пътната 

инфраструктура. 

Степента на ерозия на повърхностните водни тела,на територията на община 

Златоград, е определена като много силна. 

3.2.2. Подземни води 
Съществено значение за питейното водоснабдяване имат подземните води, 

акумулирани в разнообразните скални формации, изграждащи тази част от Родопския 

масив. Изследваната територия попада в Рило-Родопската хидрогеоложка област, 

Централнородопски район (фиг.3.2.2.1).  
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Фигура 3.2.2.1. Хидрогеоложко райониране на България (по програмата за 

мониторинг на подземните води, МОСВ) 

Подземните води в района са с плитка циркулация, непостоянен дебит и нива, 

свързано най-вече с климатичните условия, валежите и топенето на снеговете. 

В хидрогеоложко отношение, подземните води в района, по тип, са пукнатинни. 

Пукнатинните води са привързани към докамбрийските метаморфни скали, 

южнобългарските гранити, гранитогнайсите, палеогенските пясъчници и ефузиви, 

изграждащи подложката на хидрогеоложкия басейн и разкриващи се на повърхността. 

На територията на община Златоград  е идентифицирано едно подземно водно 

тяло - BG3G000PtPg049 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, които частично 

са разположени в тази територия в различните водоносни хоризонти. 

Подземното водно тяло е разположено в южната част на Източнобеломорски 

басейн, обхваща палеогенските отложения. По-големи населени места са Кърджали, 

Мадан, Момчилград, Рудозем, както и населените места в общината - Аламовци, Долен, 

Ерма река, Златоград, Кушла, Пресека, Старцево, Страшимир, Цацаровци.Обхваща площ 

от 6593,09 км². Типът на водоносния хоризонт е безнапорен и е изграден от риолити, 

андезити, пирокластични риодацити, туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити, 

варовици- кавернозни, варовити пясъчници, мергели, конгломерати, пясъчници, глини, 

гнайсошисти, гранитизирани гнайси, гранитогнайси, гнайси, мигматити, шисти 

амфиболити, мрамори, калкошисти. Попада с списъка на  подземни водни тела, 

използвани за питейни нужди в басейна на Арда. 

Съгласно Плана за управление на речните басейни на Басейнова дирекция 

«ИБР» 2016 -2021г., характеристиките на подземно водно тяло„Пукнатинни води Източно 

родопски комплекс” с код BG3G0000Pg028 са: 

 Първоначално характеризиране на подземните водни тела 

Тип на подземно водно тяло, според хидравличните условия на горнището му - 

Безнапорен; Характеристика на потока на геоложките пластове - не е слоисто - водите са 

привързани към изветрителните зони на скалите и посоката на движение  е от високи към 

ниски части на релефа; Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1,2; Площ на подземно 

водно тяло(км2) - 6593,09; Разкрита площ (км2) - 6489,96; Характеристика на покриващите 

ПВТ пластове в зоната на подхранване - Различни типовe  кафяви и канелени горски 

почви. Изветрели, в различна степен, разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, 

метаморфни и магмени скали; ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или 

сухоземни системи: BG0001032 Родопи-Източни, BG0002106 Язовир Ивайловград, 

BG0002071 Мост Арда, BG0002012 Крумовица, BG0002013 Студен кладенец, BG0002014 

Маджарово; Натиск и въздействие  върху количественото състояние: Естествени ресурси 

на ПВТ (л/с) - 9610,05; Разполагаеми ресурси (л/с) - 9132,06; Разрешени водни 

количества (средногодишни)(л/с) - 144,67; експлоатационен индекс (%) - 2; Район на 
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значим натиск - няма райони със значим натиск; Необходимо, за екосистемите, 

количество (л/с) - 477,98; Натиск и въздействие  върху химичното състояние - Категория 

натиск: Идентифицирани дифузни източници на замърсяване - Населени места без 

канализация и от селскостопанска дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни 

торове, ХХ ГОРУБСО "Кърджали"; ХХ "Ерма река"; ХХ "Рудозем 2" + малка част от ХХ  

"Рудозем 1"; Находище Чала - Оловно-цинкови и злотосъдържащи руди; Находище 

Гюдюрска,  у-к  "Южна Петровица"-Оловно-цинкови руди; Находище Димов дол - Оловно-

цинкови руди; Находище на уран СЪРНИЦА; Находище на Скално-облицовъчни 

материали - гнайсошисти Чатала; Строителни материали - пясъци и чакъли Долно 

Черковище; Строителни материали - андезитобазалти Бозалъка; Индустриални минерали 

- бентонитови глини Пропаст – Доброволец; Строителни материали - базалтоандезити и 

андезитови туфобрекчи Джебел; Идентифицирани точкови източници на замърсяване - 

Долни Главанак, Ефрем, Бориславци, Сеноклас, Ивайловград, Плевун, Караманци, 

Сираково/ , Земна лагуна на S & B Индастриъл минералс” АД Кърджали; Находище Анел 

тепе - Индустриални минерали - Клиноптилолитови зеолити; Находище Корумахле - 

скално-облицовъчни материали – гнайси; Находище Чатала-скало-облицовъчни 

материали – гнайсошисти; Находище Наредените камъни-скално-облицовъчни 

материали- двуслюдени гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити; Находище 

Асара- строителни материали – Андезити; Находище Мидан диби- строителни материали 

– Андезитобазалти; Находище Счупената планина-индустриални минерали–- Перлит; 

Находище Капаклък - индустриални минерали – Туфити; Находище Колибар 

чешмастроителни материали - Билкета - индустриални минерали - Кварц-фелдш.пясъци, 

Находище Мрамори; Находище Енчец-индустриални минерали - бели бентонитови глини; 

Находище Керемидките-индустриални минерали - кварц-фелдшпатови глинести 

пясъчници; Находище Ралица-индустриални минерали - бентонитови глини и 

калийсъдържащи мергели; Находище Пчелари-индустриални минерали - Органогенен 

варовик; Находище Дядовци-скално-облицовъчни материали – мрамори; Находище 

Оврага-индустриални минерали - Вулкански туфизити "олигомикт"; Находище Куза - 

индустриални минерали – Олигомикти; Находище Канарата-строителни материали - 

Пясъци и чакъли; Находище Витина 2-скално-облицовъчни материали – Риолити; 

Находище Дълга усойка- скално-облицовъчни материали - Мраморен брекчоконгломерат-

СОМ, ХХ Маджарово, Населени места с частично изградена канализация; Трансгранично 

ПВТ/ Държава - Изпълнява се проект и предстоят съгласувателни действия с РГърция; 

Риск оценка по количество - не в риск; Риск оценка по химия - в риск; Обща оценка на 

риска - в риск; 

 Допълнително характеризиране на подземно водно тялоBG3G0000Pg028 

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Прародопска  надгрупа, 

Родопска надгрупа, Комплекс на метавулканити, Фанерозойски гранитоиди,  Палеогенски 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

58 
 

вулканокгенни, седиментно -ефузивни комплекси; Литоложки строеж на ПВТ - Риолити, 

андезити, пирокластични риодацити, туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити, 

варовици - кавернозни, варовити пясъчници, мергели, конгломерати, пясъчници, глини .  

Гнайсошисти, гранитизирани гнайси, гранитогнайси, гнайси, мигматити, шисти 

амфиболити, мрамори, калкошисти; Тектоника – Родопски масив-Централнородопския  и 

Изтоно Родопски блок. Характеристика на отложенията и почвите покриващи подземното 

водното тяло: Дебелина на отложенията и почвите покриващи водното тяло, м - 1 от 1 до 

няколко десетки метра в завидимост от степента на изветряне и релефа.; Пористост  % - 

1-55; Коефициент на филтрация, м/ден - 0,5-2,2; Тип на водоносния хоризонт - 

Пукнатинен слабо водообилен; Хидрогеоложка характеристика на подземното водното 

тяло : Дебелина на ПВТ, м - от няколко метра до няколко десетки метра; Коефициент на 

филтрация м/ден - 0,0001-1; Водопроводимост, м2/ден - н.д.; Тип на ПВТ - ПВТ с 

пукнатинни води; пористост  % -  1-2; % инфилтрация - 8. 

Натиск от точкови източници върху подземно водно тяло BG3G000PtPg049: 

Точкови източници на замърсяване, брой - Ферми, складове и други селскостопански 

обекти – 28; Депа за отпадъци/сметища – 9; Мини/хвостохранилища – 21; Населени места 

с частично изградена канализация (площ,км2) - 77,53. Потенциално въздействие в/у ПВТ, 

като % от разкритата площ на ПВТ - 2,44%.  

Натиск от дифузни източници върху подземно водно тяло BG3G000PtPg049: 

Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 449,458; 

Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 3069,43; Мини/хвостохранилища 

(площ,км2) - 152,21. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от разкритата площ на 

ПВТ - 56,57%. 

Водовземане по цели за подземно водно тяло BG3G000PtPg049: Разполагаем 

ресурс (л/сек) - 9132,06; Разрешено водовземане(л/сек) - 144,6; Експлоатационен индекс, 

(%) - 2%; за питейно-битово водоснабдяване - 80,38 л/сек; за селскостопански цели - 3,31 

л/сек; за индустриални цели - 1,23 л/сек; за други цели  - 6,701 л/сек; за  собств.  

потребности на граждани - 51,09 л/сек. 

Резултати от оценка на риска на базата на определения значим точков и 

дифузен натиск и анализa на резултатите от мониторинг на подземно водно тяло 

BG3G000PtPg049: 

Категория натиск  

- Точкови: Потенциално въздействие % от разкритата площ на ПВТ - 2,44; 

Източник - Индастриъл минералс” АД Кърджали, Находище Анел тепе - Индустриални 

минерали - Клиноптилолитови зеолити, Находище Корумахле - скално-облицовъчни 

материали - гнайси, Находище Чатала-скално-облицовъчни материали - гнайсошисти, 

Находище Наредените камъни-скално-облицовъчни материали - двуслюдени 

гранитогнайси до гнайсошисти, ивичести амфиболити, Находище Асара-строителни 
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материали - Андезити, Находище Мидан диби- строителни материали - Андезитобазалти, 

Находище Счупената планина - индустриални минерали-Перлит, Находище Капаклък-

индустриални минерали-Туфити, Находище Колибар чешма-строителни материали- 

Мрамори, Находище Билкета - индустриални минерали - Кварц-фелдш.пясъци, Находище 

Енчец-индустриални минерали - бели бентонитови глини, Находище Керемидките-

индустриални минерали - кварц-фелдшпатови глинести пясъчници, Находище Ралица-

индустриални минерали - бентонитови глини и калийсъдържащи мергели, Находище 

Пчелари-индустриални минерали-Органогенен варовик, Находище Дядовци-скално-

облицовъчни материали - Мрамори, Находище Оврага-индустриални минерали-

Вулкански туфизити "олигомикт", Находище Куза - индустриални минерали - Олигомикти, 

Находище Канарата- строителни материали - Пясъци и чакъли, Находище Витина 2 - 

скално-облицовъчни материали - Риолити, Находище Дълга усойка - скално-облицовъчни 

материали-Мраморен брекчоконгломерат-СОМ, ХХ Маджарово, Населени места с 

частично изградена канализация. 

- Дифузни: Потенциално въздействие % от разкритата площ на ПВТ - 56,57; 

Източник - Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия-вероятно от 

органични азотни и фосфорни торове, ХХ ГОРУБСО "Кърджали", ХХ "Ерма река", ХХ 

"Рудозем 2" + малка част от ХХ  "Рудозем 1", Находище Чала - Оловно-цинкови и 

злотосъдържащи руди, Находище Гюдюрска,  у-к  "Южна Петровица" - Оловно-цинкови 

руди, Находище Димов дол -  - Оловно-цинкови руди, Находище на уран СЪРНИЦА, 

Находище на Скално-облицовъчни материали - гнайсошисти Чатала, Строителни 

материали - пясъци и чакъли Долно Черковище, Строителни материали - 

андезитобазалти Бозалъка, Индустриални минерали - бентонитови глини Пропаст - 

Доброволец, Строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи 

Джебел. 

Оценка на риска по химично състояние и по количество на подземно водно тяло 

Окончателна оценка на риска по 

химично състояние на ПВТ 

Обща РИСК оценка на ПВТ по количество 

в риск не в риск 

От програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на 

подземните води на територията на БД „ИБР” на територията на община Златоград  е 

определен един пункт: Европейски код на пункта - BG3G0000APTMP101; Населено място 

–село Ерма река; Име на пункт по басейнова дирекция - Ерма река, Извор "Главата", ВиК 

Смолян; Географска дължина - 24.96590; Географска ширина - 41.41860; 

Този пункт се ползва и по програмата за мониторинг на количественото 

състояние на подземни води в източнобеломорски район. 
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Съгласно Проект на програма за контролен и оперативен мониторинг на 

химичното състояние на подземните води в периода на втория ПУРБ, на територията на  

община Златоград е предвидено да се разкрият три нови пукта: 

 Европейски код на пункта - BG3G00000PTMP246; Населено място - Ерма 

река; Име на пункт по басейнова дирекция-Ерма река, Сондаж; Kод на ПBT-

BG3G000PTPG049; Географска дължина - 336250,89; Географска ширина-4587360,9; 

Използване напункта-Проектен мониторингов пункт-за изграждане; Обосновка на 

избраните пунктове - контрол на състава на подземните води в зоната на химично 

въздействие от хвостохранилище Ерма река" в ПВТ 

 Европейски код на пункта - BG3G00000PTMP247; Населено място - Ерма 

река; Име на пункт по басейнова дирекция - Ерма река, Сондаж; Kод на ПBT - 

BG3G000PTPG049; Географска дължина - 336181,96; Географска ширина - 4587325,42; 

Използване напункта - Проектен мониторингов пункт - за изграждане; Обосновка на 

избраните пунктове - контрол на състава на подземните води в зоната на химично 

въздействие от ХХ "Ерма река" в ПВТ 

 Европейски код на пункта - BG3G00000PTMP248; Населено място - Ерма 

река; Име на пункт по басейнова дирекция - Ерма река, Сондаж; Kод на ПBT - 

BG3G000PTPG049; Географска дължина - 334658,28; Географска ширина - 4587360,34; 

Използване напункта - Проектен мониторингов пункт - за изграждане; Обосновка на 

избраните пунктове - контрол на състава на подземните води в ПВТ (фонови 

съдържания) 

Съгласно Проект на програма за мониторинг на количественото състояние на 

подземните води в периода на ПУРБ (2016- 2021), на територията наобщина Златоград е 

предвидено да се разкрие един нов пукт: код на ПВТ - BG3G000PtPg049; ПВТ име - 

Пукнатинни води – Източно-Родопски комплекс; Водоносен хоризонт - Протерозой- 

Палеогенски; Населено място – Аламовци ; Географска дължина - 25°00'13",43; 

Географска ширина - 41°23'29",78; Вид на пункта за мониторинг – Галерия; Показатели – 

Дебит; Обосновка за местоположение на пункта - Характеризира количествения статус на 

пукнатинни води и вероятния трансграничен пренос на подземни води; За какви оценки 

ще се ползват данните от мониторинга - Оценка на естествените ресурси на ПВТ. 

Оценката на статуса на подземното водно тяло,по химично състояние, е 

дадена в две категории – добро и лошо. Методиката за оценка на химичното състояние 

на подземните води е в съответствие с Директива 2006/118/EC и GUIDANCE DOCUMENT 

NO.18. Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, определени 

при ползване на подземните води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй 

като подземното водно тяло се ползва за питейно-битово водоснабдяване.  
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Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави 

въз основа на състоянието, определено по отделните показатели. При това, ако по всички 

показатели, състоянието е „добро”, мониторинговият пунктсе определя в „добро” 

състояние; ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, мониторинговият 

пункт се определя в „лошо” състояние.  

При това положение, се прави внимателен анализ на първичните 

хидрохимични данни за показателя (показателите), определящ състоянието като „лошо”. 

Ако се прецени, че данните са съмнителни или недостатъчно достоверни, показателят 

(показателите), може да се отхвърли при крайната оценка на състоянието на пункта. 

Генерална оценка на химическото състояние на подземно водно тяло като цяло, се 

извърши чрез сравнение на т.н. релевантни стойности (РС) и праговите стойности (ПС) на 

отделните показатели за химическо състояние.  

Релевантните стойности се определят по следния начин: 1. При един 

мониторингов пункт в подземно водно тяло – релевантната стойност се приема равна на 

БС на показателя; 2. При два мониторингови пунктав подземно водно тяло – 

релевантната стойност се приема равна на средноаритметичното между БС на 

показателите в двата мониторингови пункта. 3. При три и повече мониторингови пункта –

релевантната стойност се приема равна на медианата от БС на показателите във всички 

мониторингови пунктове. Използването на медианата (вместо средноаритметичната 

стойност) при повече от два мониторингови пункта, подобрява достоверността на 

оценката за състоянието на подземното водно тяло по даден показател, поради това, че 

се прилага статистическа процедура. По този начин се избягват нереалистични оценки, 

като например подземно водно тяло в „добро” състояние – при преобладаващ брой 

мониторингови пункта в „лошо” състояние”, и обратно. Крайната оценка на химическото 

състояние на подземното водно тяло се прави въз основа на състоянието, определено по 

отделните показатели: Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, подземното 

водно тяло се определя в „добро” състояние. Ако по един или повече показатели, 

състоянието е „лошо”, подземното водно тяло се определя в „лошо” състояние. В този 

случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на мониторинговия пункт, които имат 

основната тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се прецени, че тези 

МП не характеризират достатъчно представителен обем от подземното водно тяло, 

същите могат да бъдат изключени от генералната оценка за състояние на подземното 

водно тяло като цяло. Оценката на химичното състояние на подземните води се извърши 

въз основа на мониторинговите данни, събрани в периода 2007-2008 год. 

Преобладаващият брой стойности на тежките метали, като кадмий, олово, живак, хром и 

др., не са реално измерени, а са дадени като граница на откриваемост на методиката.  
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Ето защо при крайната оценка на химичното състояние на подземното водно 

тяло, показателите олово, кадмий, живак, хром и арсен не са взети под внимание поради 

недостатъчна достоверност;единични резултати от анализи са елиминирани;  

непредставителните мониторингови пунктове са отстранени. 

За оценка на химичното състояние на подземното водно тяло са използвани 

данни от изпълнения, през 2016г., мониторинг на химичното състояние на подземните 

водни тела.  

Оценката на химичното състояние на подземното водно тяло е извършена 

съгласно подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела и е дадена 

в две категории – добро и лошо. 

Съгласно общата оценка на химичното състояние на подземните водни тела, за 

подземно водно тяло - BG3G000PtPg049 с име - Пукнатинни води - Източно Родопски 

комплекс, качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване са добри, а по обща оценка на химичното състояние на подземното 

водно тяло – то е добро. 

Съгласно Оценка на количественото състояние на подземните водни тела, за 

Подземно водно тяло - BG3G000PtPg049 с име - Пукнатинни води - Източно Родопски 

комплекс,количественото състояние е добро. 

Мрежата и програмата за мониторинг на количественото състояние на 

подземните водни тела осигурява данни за оценка на: измененията в естественото 

подхранване на подземните води и водния баланс; взаимодействието между подземните 

води и повърхностните води в по-големите реки; усъвършенстване на първоначално 

възприетите концептуални модели на подземните водни тела. 

Количественото състояние на всяко подземно водно е определено по 

балансовия метод, като са съпоставени разполагаемия ресурс от подземни води (с 

отнетите от естествения ресурс необходими водни количества за подхранване на 

повърхностните води, където е налична връзка) с разрешените,за водовземане, водни 

количества. 

Код Име басейн Химическо състояние 

BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски 

комплекс 

добро 

Геотермални води 
Изключително богатство за региона са термалните водоизточници. Най-

значимото находище на гореща минерална вода е в землището на село Ерма река. 

Собствеността му е общинска и заема площ от 30 км2. Няма естествен излаз на 

територията на България и добивът на термални води може да се реализира с помпи, 

имащи напор не по-малко от 160-200 м.  
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Открито е по време на проучването на оловно-цинковите руди в района на 

селата Ерма река и Аламовци. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 

дълбоки структурни сондажа с дълбочина около 1500 м. В резултат на изследването е 

установен дебел мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка, на площ от около 

30 км2 от кота +360 м до кота – 2000 м. В горнището на мраморния хоризонт е установена 

кварц кавернозна зона с променлива дебелина от 1,4 –52 м, където са акумулирани 

геотермалните води.  

Някои сондажи установяват каверни с неуточнена дълбочина, вероятно 500 до 

1250 м, пълни с термоминерална вода с температура от 92°C. Термалната вода в региона 

има постоянно пиезометрично ниво на кота +485 m. В дълбочина, температурите се 

увеличават, като в западната част на аномалията - сондаж № 13, е измерена 

температура от 128°C. На територията на България, геотермалната вода няма самоизлив 

на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната вода 

дренира на кота +430 м, в долината на река Елидже, с температура до 53°C.  

Термо-минералната система Ерма река – Елидже е трансгранична геотермална 

система.  

Геотермалната вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е 

включена в списъка на минералните извори – право на водите държавна собственост по 

силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за водите. На 29.08.2003 г е сключена общинска 

концесия за добив за геотермална вода "Ерма река", община Златоград, област Смолян, 

населено място Ерма река с орган, представляващ концедента - кмета на община 

Златоград, предоставена на "РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС" ООД с БУЛСТАТ 120550180 за 

срок от 25 години. Концесията е прекратена на 07.07.2010. 

Статичните запаси са около 200.106 м3. Температурата на водата е 92-128°С, а 

динамичните запаси 30-100 л/сек, средно 60 л/сек. Химичният състав на водата е сходен 

с този на изворите в Беденските минерални бани и село Баните – Смолянска област. 

Общата минерализация на водата е 1,377 гр/л. Характеризира се като хипертермална, 

минерализирана, карбонатно-сулфатна, натриево-калциева, флуорна и силициева, 

съдържаща въглероден диоксид, без сантирано-химични и микробиологични признаци за 

замърсяване. Съдържанието на микрокомпоненти е в оптималните норми за минерални 

води. Контролното ниво, по радиологично ниво α-активност, може да се приеме като 

отговарящо на нормативните изисквания. Водата има стабилен физико-химичен състав и 

отговаря на изискванията за бутилиране. Лечебно-профилактичните свойства се 

определят от метасилициева киселина, както и от съдържанието на флуорни, 

хидрокарбонатни, сулфатни и калциеви йони. Питейното балнеолечение оказва 

въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-

отделителната система. Установен е слаб холеретичен и холецистокинетичен ефект.  
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Наличието на калциеви йони определя благоприятното влияние при алергични 

заболявания. Съдържанието на метасилициева киселина оказва детоксично въздействие. 

Водата притежава антисептичен ефект при кожни заболявания. Оптималното съчетание 

на калций, метасилициева киселина и флуор, прави водата подходяща за кариес-

профилактика и профилактика на остеопорозата. Поради високото съдържание на 

натриеви йони, водата не е подходяща за питейно балнеолечение при болни от 

хипертония. Подходяща е за възстановяване след физическо натоварване и след тежък 

физически труд.  

При инхалаторно лечение е подходяща за лечение на неспецифични 

заболявание на горните дихателни пътища. При използване за външно балнеолечение е 

подходяща за лечение и профилактика на жлъчно-чернодробни, стомашно-чревни, 

обменно-ендокринни, бъбречни и урологични заболявания, болести на периферната 

нервна система и опорно-двигателния апарат; кожни и гинекологични заболявания. 

Сертифицирана е от Министерство на здравеопазването и реномирания немски 

Фрезениус институт. 

Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати, находища – 

„Ерма река” (Република България) и „Термес” (Република Гърция). В хидрогеоложкия 

доклад за преоценка на ресурсите, изготвен през 2011 година от проф. д-р инж. Павел 

Пенчев и инж. геолог Величко Величков, е оценен регионален експлоатационен ресурс на 

хидротермалната система от 54 л/сек, а със Заповед № РД–87/31.01.2012 г. на 

Министъра на околната среда и водите, е утвърден експлоатационен ресурс на находище 

„Ерма река” до 27 л/сек.  

В периода 2008–2012 година, с усилията на местната власт, подкрепена 

писмено от бизнеса в Златоград, реализацията на проекта за оползотворяване на 

термоминералното находище е поставена на нова основа. С решение на УС на ПУДООС 

от 18.09.2012 година, е одобрено Заявлението на община Златоград за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за изграждане на водовземното съоръжение в село 

Ерма река, срещу ангажимента на местната власт да разпише ясно своята визия и план-

програма за управление на минералните води в дългосрочен аспект. Оползотворяването 

на потенциала на хидротермалната система може да бъде в различни направления: 

•  изграждане на геотермална станция; 

• топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в град 

Златоград; 

• производство на електроенергия; 

• оранжерийно производство; 

• изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни. 

3.2.3. Зони за защита на водите 
Съгласно Чл. 119а. (1) от Закона за водите, Зоните за защита на водите са:  
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1. водни тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119/води, предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване/; 

2. зони с води за къпане; 

3. зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

а) уязвими зони; 

б) чувствителни зони; 

4. зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите 

е важен фактор за тяхното опазване. 

В обхвата на Общия устройствен план, съгласно ПУРБ 2016-2021г., не попадат 

две, от определените в чл. 119а от Закона за водите, зони за защита на водите - зони за 

къпане и зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми. 

Няма предвидени и зони за отдих и водни спортове. 

Съгласно Регистъра на питейните повърхностни водни тела в 

Източнобеломорски район, като зони за защита на водите на територията на община 

Златоград няма определена зона. 

От Регистъра на питейните подземни водни тела в Източнобеломорски район, 

като зони за защита на водите на територията на община Златоград е определено едно 

водно тяло:Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, с код BG3G000PtPg049 и код 

на зона за защита на водите  BG3DGW000PtPg049. 

На територията на общината няма данни за учредени Санитарно-охранителни 

зони за питейно-битово водоснабдяване. 

В басейна на река Върбица няма водни обекти, определени като води за 

рекреация, включително определените, като зони за къпане, съгласно Директива 

76/160/ЕИО и зони, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни, 

съгласно Директива 91/271/ЕИО. 

Районът не попада в уязвима зона, съгласно ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО от 12 

декември 1991 година, регламентирани за България със Заповед № РД -930/25.10.2010 

г.на МОСВ, за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с 

нитрати от земеделски източници. Уязвимите зони се определят за защита на водите от 

биогенно замърсване от селскостопански източници. Тези зони са особенно важни за 

Източнобеломорски район, поради факта, че всички подземни водни тела се използват за 

питейни цели, с оглед защита на подземните води и съхраняването им като стратегически 

ресурс за поколенията. Община Златоград не попада в списъка на общините, определени 

като уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, като извадка от Приложение 2 към Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на МОСВ. 
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Устройваната територия не попада в списъка на местообитанията на стопански 

ценни видове риба, определени като ЗЗВ – въз основа на предложенията на Сдружение 

«Балканка» и Заповед № РД 09-152/09.03.2015г на Министъра на земеделието и храните. 

Зони за защита на водите по „Натура 2000”, съгласно Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, са тези, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване.  

За Източнобеломорски район са определени 63 такива зони, като те заемат 

34,1% от площта на района за басейново управление. Защитените зони, за опазване на 

типове природни местообитания и местообитание на видове, се обявяват на основание 

чл.12, ал.6 във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие. 

Основни органи за управление и контрол са Министъра на околната среда и водите, 

Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и Директорите на 

дирекции на националните паркове, съгласно чл. 115 и чл. 117 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

На територията на община Златоград е обявена една зона по Натура 2000 по 

Директивата за местообитанията - Циганско градище с код BG0000372 и Тип на зоната – 

SCI. Дата на определяне на зоната - Юни.05. Повърхностните водни тела на територията 

на община Златоград, попадащи в ЗЗВ са: 

– водно тяло, с име на водното тяло и код: Извор на р. Върбица до гр.Златоград 

- BG3AR400R017;  

– водно тяло, с име на водното тяло и код: р. Аламовска река - BG3AR400R018;  

– водно тяло, с име на водното тяло и код: Маданска река - BG3AR900R034;  

– водно тяло, с име на водното тяло и код: река Арда от Сивинска до Рудозем - 

BG3AR900R045;  

На територията на община Златоград няма зони по „Натура 2000”, обявени 

съгласно Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици.  

Зони за защита на водите, попадащи на територията на община Златоград, 

обявени по  Закона за защитените територии /ЗЗТ/ също няма. 

3.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране 
на отпадъчните води 

Законът за водите урежда обществените отношения, свързани с управлението 

на водите на територията на Република България, като общонационален неделим 

природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Целта му 

е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване 

на здравето на населението, както и да създаде условия за: 

 осигуряване на достатъчно количество и добро качество на повърхностните 

и подземните води за устойчиво, балансирано и справедливо водовземане;  
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 намаляване на замърсяването на водите;  

 намаляване на заустванията, емисиите и изпусканията на замърсени води 

без тяхното пречистване. 

Законът за водите сочи и конкретните мерки и действия, към които е 

необходимо да бъдат насочени усилията на всички заинтересовани страни и ползватели 

на природния ресурс, а именно:  

 предотвратяване влошаването, както и опазване и подобряване 

състоянието на водните екосистеми, на пряко зависимите, от тях, сухоземни екосистеми и 

влажни зони;  

 насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно 

опазване на наличните водни ресурси;  

 комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси;  

 прилагане на мерки за опазване и подобряване на водната среда;  

 осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването на подземните 

води и предотвратяване на замърсяването им;  

 намаляване на последиците от наводнения и засушавания. 
Стремежът е  към постигане на следните цели в областта на водоснабдяваните 

и канализационни системи:   

-подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по 

водоснабдяване и канализация; 

-постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и 

канализационни услуги;  

-увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по 

водоснабдяване и канализация;  

-опазване на околната среда и водите;  

-подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна 

и канализационна системи и прилежащите съоръжения; 

-подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и 

канализационни услуги. 

3.2.4.1. Водоснабдяване 
Община Златоград има в състава си 10 населени места с общ брой на жителите 

11357, към 2016г. Всички селища са водоснабдени. Територията се обслужва от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД -град Смолян, като територията е един от 

дванадесетте обособени експлоатационни райони в рамките на оператора. Основният 

предмет на дейност на дружеството е „Водоснабдяване, канализация, пречистване на 

водите и инженерингови дейности в страната и чужбина,  други дейности, които не са 

забранени със закон”.  
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Дружеството е 100% собственост на държавата и негов принципал е 

Министърът на регионалното развитие. „В и К” ЕООД разполага с необходимия персонал 

и материално-техническа база за ефективната експлоатация и поддръжка на 

съществуващите водоснабдителни и канализиционни системи. Разработена е и е 

внедрена Програма за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

международния стандарт ISO 9001, която се поддържа в работно състояние. 

Всички населени места от общината са водоснабдени, но „ВиК” оперира 

водоснабдителните системи в град Златоград и селата Старцево, Ерма река и Долен. 

Останалите села са захранени от собствени водоизточници. Общият брой на абонатите в 

общината е около 7500, а приблизително 90 % от населението е обхванато от 

водоснабдителна система и около 60 % с канализационна. При по-продължителни 

засушавания, режим на водоснабдяването има в селата Ерма река и Долен. 

Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър 

(етернитови, стоманени, полиетиленови).  

Преобладават етернитовите (азбестоциментови) тръби, които са амортизирани, 

ненадеждни и морално остарели. Те водят до чести аварии и до значителни загуби на 

питейна вода, както и на влошаване на нейните хигиенни характеристики. Това е основна 

причина загубите на води да са високи-над 50% за общината. Частичната подмяна на 

вътрешната водопроводна мрежа на града и селата с нови полиетиленови тръби е 

извършена през последните годиничрез реализирани инвестиции от страна на 

дружеството и на общината, водеща до намаляване на загубите и подобряване на 

хигиената на водоснабдяването. 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА: 

 град Златоград  

Град Златоград, с население 6753 жители към 2016г., се водоснабдява от група 

шахтови кладенци, разположени в терасите на реките Върбица и Неделинска.  

Водоснабдителната система в град Златоград се състои от следните елементи: 

• водоизточник – речната тераса на река Върбица при село Пресека, община 

Кирково; 

• три броя вододобивни бункерни помпени станции и тръбопроводи от 

бункерните помпени станции към главна помпена станция; 

• главна помпена станция „Пресека”; 

• външен водопровод от П. С. „Пресека” до град Златоград; 

• три броя водоеми – водоем ниска зона – 1500 м3; водоем висока зона – 1000 

м3 и водоем Гунова усойка - 200 м3; 

• помпена станция ІІ-ри подем; 

• градска водопроводна мрежа, разделена на две зони и покриваща целия град, 

т.е. изграденост почти 100 %. 
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Общият дебит на бункерните помпени станции е около 60 л/сек. По външния 

водопровод водата постъпва във водоемите, като за водоснабдяването на висока зона се 

препомпва от помпена станция ІІ-ри подем. Дължината на външния водопровод е около 

8000 м., като от тях 2 000 м са полиетиленови тръби, а остналата дължина - етернитови. 

Помпените станции са обезпечени с по 2 броя агрегати, като по този начин се осигурява 

непрекъснат режим на водоподаване.  

Общата дължина на изградената водопроводна мрежа в града е над 37 000 

метра. Приблизително 40% от мрежата е с полиетиленови тръби, 40 % с етернитови, а 20 

% със стоманени. 

Със Заповед №ОК-03-02-398/05.12.2017 г. на Областен управител – Смолян е 

свикана междуведомствена комисия за оглед на ХХ „Ерма река”, като е съставен 

протокол от срещата.  Част от мерките за подобряване на п.б. водоснабдяване на гр. 

Златоград са: 

 Прединвестиционно проучване  за изграждане на пречиствателна станция 

за питейна вода в гр. Златоград и изграждането им при необходимост. 

 Прединвестиционно проучване за алтернативно водоснабдяване на гр. 

Златоград. 

Във тази връзка община Златоград е изготвила техническо задание за 

изготвяне на предпроектно проучване относно: „Прединвестиционни проучвания  за 

водоснабдяването на град Златоград и изграждане на пречиствателна станция за 

питейна вода”, с основание и цели: 

 Водоснабдителна система за питейно-битови нужди на населението на град 

Златоград и село Старцево, както и оценка качеството на водата, подаваща се за 

потребление от населението, както и възможнаст за нейното пречистване чрез 

пречиствателна станция. 

 Проучване на възможността за алтернативно водоснабдяване на град 
Златоград и сeло Старцево от нови водоизточници. 

 Осигуряване на възможност за ползване на качествена вода за питейно-

битови нужди в гр. Златоград. 

Община Златоград има сключен договор за изготвяне на предпроектното 

проучване с „БИ ЕНД ДЖЕЙ ГРУП” гр. София със срок на изпълнение предмета на 

договора 30,10,2018 г. 

 село Старцево 

Водоснабдителната мрежа в село Старцево се състои от водопроводна мрежа, 

покриваща 100% от селото. Селището се водоснабдява от  водоизточник на река 

Върбица. Чрез помпажно захранване, с помощта на водопроводи и тласкател, водата 

постъпва в трите резервоара в селото - в ниска зона с вместимост 80 м3, във висока зона 

с вместимост 200 м3 и във водоем „Курбаница” с вместимост 500 м3.  
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Тръбната разводка на водоемите са оборудвани с поплавък-вентили, които при 

напълване на съответния водоем, спират водоподаването към него. За водоснабдяване 

на селото съществува и алтернативен източник, който е бил основен и единствен такъв 

дълги години,  разположен в речната тераса на река Неделинска. Чрез шахтови кладенци 

в тази тераса и помпени станции към тях, водата се подава помпено към село Старцево. 

Сега водоизточниците в терасата на река Неделинска подават вода и към град Неделино 

и село Долен. Дължината на водопроводната мрежа в селото е около 20 000 м, като 

приблизително 40% от нея е от полиетиленова тръби, 50% от етернитови и 10% от 

стоманени. 

Средно годишното подадено водно количество за 2009-2011 г. е 169 351 м3/год., 

което представлява 464 м3/ден. Средното инкасирано водно количество за трите години е 

76 499 м3/год., което представлява 209 м3/ден. Видно от данните е, че загубите на водни 

количества е около 55%. 

 село Ерма река 

Водоснабдяването в село Ерма река се извършва от два каптажа „Главата” и 

„Белювица”, с общ дебит около 6 л/сек. Извършва се по гравитачен начин. Общата 

дължина на водопроводната мрежа е около 6 000 м, като от полиетиленови тръби е 

изградена 30 %, от етернитови-10% и от стоманени 60%. Външният водопровод е с 

дължина от около 3000 м, като 70 % от него е с полиетиленови тръби, а 30 % от него - с 

етернитови. В селото е изграден водоем с обем 500 м3. 

 село Долен 

Водоснабдяването в село Долен се извършва от водоизточник в речната тераса 

на река Неделинска. Чрез помпена станция в село Крайна, през два броя шахтови 

кладенци, вода се подава освен за Долен и за град Неделино. Дебитът на водоизточника 

е 10 л/сек. Водата постъпва в изграден резервоар с вместимост 600 м3. Водопроводната 

мрежа в селото е частично изградена и рехабилитирана по проект на общината, 

финансиран по ПРСР през 2012 година. Тя е с обща дължина от 9 000м, като 70 % от нея 

е с полиетиленови тръби, а 30 % - с етернитови. Външният водопровод е с дължина 4 000 

м, като 75 % от него е с етернитови тръби, а останалата част - с полиетиленови. 

 село Аламовци 

Водоснабдяването в село Аламовци се извършва чрез водохващане в две 

водни камери, като в първата се утаява водата, а във втората се извършва същинското 

водовземане. Постъпването на водата от камерите до резервоара се извършва от 

водопровод PEHD Dф63/3,6.  

За ефективно водоснабдяване в селото е необходимо подмяна на 

съществуващата етернитова водоснабдителна мрежа, както и доизграждането й. Общата 

дължина на мрежата е 2013 м. 
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 село Цацаровци  

Водоснабдява се от четири природни водоизточника с малък дебит / събирателен 

водоем с вместимост 25м3/, който през летния сезон е крайно недостатъчен. Проблемът 

тук е в необходимостта от проучване на нови извори и изграждане на водоем с 

вместимост 100 м3. През периода 2002-2003 година е извършена реконструкция и 

разширение на съществуващия водоем. 

 село Кушла  

Село Кушла се водоснабдява от няколко каптажа, изградени от двете страни 

/източни и северни извори/ над селото и обхванати в две събирателни шахти по 5 м3. От 

тях, водата по гравитачен път стига до пет, шест чешми в населеното място. Водоемите 

са много малки, а конструкцията им в годините се е провокирала. Наличието на пукнатини 

по дъното и стените води да загуба на вода.  

 село Пресока и село Страшимир се водоснабдява от природни 

водоизточници с малък дебит. През периода 2002-2003 година са подменени 

водопроводни тръби от външно захранване на селата, извършен е и ремонт на 

съществуващи каптажи.  

ВОДЕН БАЛАНС 

Поради трайно наблюдаваният през последните 15 и повече  години отрицателен  

прираст  и силната миграция на населението на територията на община Златоград,  

приемаме броят на сегашните жители на общината – 11357 бр. за  оразмерителен  за 

края на експлоатационния период. 

Таблица 3.2.4.1. Воден баланс. 

 
Спазвайки  изискванията на Наредба №2  за проектиране, изграждане  и 

експлоатация  на водоснабдителните системи от 2005 г.,  за  Община Златоград са 

приети  следните : 

 водоснабдителна норма  q=150  л/ж/ден 

 коефициент на денонощна неравномерност -  К1 = 1,50 

л/д м3/д л/с л/д м3/д л/с м3/д л/с м3/д м3/ч л/с

1 гр. Златоград  6753 150 1012950 1013 11.72 202590 202.59 2.34 1.5 2.0 1722 19.93 2228.5 92.85 25.79

2 с.Аламовци 268 150 40200 40.2 0.47 8040 8.04 0.09 1.5 2.0 68.34 0.79 88.44 3.69 1.02

3 с.Долен 1167 150 175050 175.05 2.03 35010 35.01 0.41 1.5 2.0 297.59 3.44 385.11 16.05 4.46

4 с.Ерма река 824 150 123600 123.6 1.43 24720 24.72 0.29 1.5 2.0 210.12 2.43 271.92 11.33 3.15

5 с.Кушла 47 150 7050 7.05 0.08 1410 1.41 0.02 1.5 2.0 11.985 0.14 15.51 0.65 0.18

6 с.Пресока 44 150 6600 6.6 0.08 1320 1.32 0.02 1.5 2.0 11.22 0.13 14.52 0.61 0.17

7 с.Старцево 2124 150 318600 318.6 3.69 63720 63.72 0.74 1.5 2.0 541.62 6.27 700.92 29.21 8.11

8 с.Страшимир 78 150 11700 11.7 0.14 2340 2.34 0.03 1.5 2.0 19.89 0.23 25.74 1.07 0.30

9 с.Фабрика 1 150 150 0.15 0.00 30 0.03 0.00 1.5 2.0 0.255 0.00 0.33 0.01 0.00

10 с.Цацаровци 88 150 13200 13.2 0.15 2640 2.64 0.03 1.5 2.0 22.44 0.26 29.04 1.21 0.34

Q макс.д

№

Q ср Загуби 20% Q макс.ч

нас.място жители qн Кдн Кчас 
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 коефициент на часова неравномерност – К2 = 2,0 

Необходимите водни количества за населените места на територията на община 

Златоград могат да се подсигурят от съществуващите и експлоатирани  в момента 

водоизточници, при така представените данни. За целта е необходимо загубите във 

водопренодната система да се сведат лод 20%.  

Необходимият обем вода за питейно-битови нужди, за производствени и за 

противопожарни нужди се съхранява във водоеми.  

На територията на община Златоград няма пречиствателна станция за питейна 

вода, експлоатирана от „ВиК” ЕООД - град Смолян. 

Съоръженията за дезинфекция на водата с хлорен агент са стари и не 

обезопасени, както за експлоатационния персонал, така и за околното пространство. 

Внасянето на дезинфектанта не се извършва пропорционално на преминалото водно 

количество и не се прецизира количеството му, в съответствие с количеството на 

остатъчния хлор във водата. 

Не се обезпечава контактно време за въздействие на дезинфектанта върху 

водата. Следва да се изградят резервоари с обем, осигуряващ 30 минути време престой 

по максимално часов разход, където да се провежда обеззаразяването и тогава, вече 

третираната вода да се подава в разпределителната мрежа. 

Основната част от водопроводите е изградена около1960-1990 г. и технически 

обоснования експлотационен период на тръбите отдавна е изтекъл.  

При така изнесените данни е видно, че етернитовите тръби в община Златоград 

са над 50 % от общата дължина на водопроводната мрежа. Експлотационната възраст, 

както и материалът на водопроводите обуславя влошеното качество на водата, големите 

загуби, чести аварии, намалена проводимост на тръбите.  

Загубите на вода за община Златоград са над 50 % по данни на „ВиК” ЕООД - 

Смолян. Водоснабдяването на част от населените места е помпажно и загубите на вода 

водят до повишаване разхода на електроенергия. 

За осигуряване на  надежно и качествено водоснабдяване, както и осигуряване 

на населението с вода с добри качествени показатели, е необходимо да се извърши 

реконструкция на довеждащите гравитачни и напорни водопроводи. Необходимо и 

саниране на всички напорни водоеми чрез вътрешна хидроизолация, което не е правено 

от тяхното изграждане през 60-те и 70-те години на миналия век. 

Необходимо е и саниране на сградите на помпените станции – покриви, 

дограма, топлоизолация и др. 

Поради необходимостта от големи инвестиции за реконструкция на мрежите в 

община Златоград, изграждането може да става поетапно в краткосрочен, средносрочен 

и дългосрочен период.  

Необходимо е да се извърши: 
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- реконструкция на външната водопроводна мрежа – подмяна на 

съществуващите силно амортизирани водопроводи с нови; 

- подмяна на селищните водопроводни системи с цел намаляване на авариите 

и течовете; 

- реконструкция и модернизация на съществуващите водоеми и помпени 

станции; 

- изграждане на алтернативни водоизточници, с цел предотвратяване на 

режимно водоподаване при продължително засушаване; 

-  повишаване на енергийната ефективност; 

- Да се предвидят съвременни съоръжение за дезинфекция с автоматизация;  

- Да се предвиди учредяване и изграждане насанитарно-охранителни зони на 

водоизточниците без СОЗ по Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 
3.2.4.2. Канализационна мрежа 
Замърсяването на територията на общината се причинява от локални 

източници на отпадъчни води. Такива са: 

- битови отпадъчни води от населените места, които директно или индиректно, 

без необходимата степен на пречистване се заустват в повърхностни или подземни 

водни тела; 

- отпадъчни води от производствени обекти; 

- отпадъчни води, които се формират от  селскостопански обекти. 

Строителството на канализационната мрежа в Златоград започва през 1962-

1963 година и продължава на етапи. Системата е предназначена за битови и 

промишлени отпадъчнни води. Изградени са и функционират 22 км мрежа, при 

необходимите – 36 км. Дължината на улици, без изградена канализация, е около 14 км. 

Процентът на изграденост е около 61%. Видът на тръбите е приблизително следния: 

бетонови-90%, полиетиленови–10%. Дялът на населението, обслужвано от 

канализацията, е около 75%. 

Основните проблеми на канализационната система са свързани с големия 

повърхностен отток към града, който е с голяма скорост и с много голям твърд отток. 

Липсата на охранителни канавки вкарва в улиците на града много пясък и глина. От тези 

наноси голяма част от дъждовните канали с диаметър Ф600 и Ф800 са напълно запушени 

От друга страна, битовата канализация е с диаметър Ф200, Ф250 и Ф300 и тя не може да 

поеме и дъждовния отток. 
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В града на етапи са изграждани Главен колектор IA, Главен колектор II Аи 

Главен колектор ІІВ, разположени по речните корита на реките Върбица, Голяма и Малка. 

Главен колектор IА се зауства във ПСОВ - град Златоград, намиращ се в 

промишлената зона. Трасето му минава по левия бряг на река Върбица, преминава през 

централната част на града и към настоящия момент е достигнал района на етнографския 

ареален комплекс. Общата дължина на Колектор ІА е 3748 м. 

Главен колектор ІІ-В е част от канализационната мрежа на гр.Златоград, която 

осигурява отвеждането на битовия и дъждовен отток от югозападната част на града–тези 

по поречието на р. Малка. Главен колектор ІІБ е изпълнен близо 90%. Предстои 

изграждането на главен колектор ІІА. 

С доизграждането на колекторите и рехабилитация на съществуващата 

канализационна мрежа, ще се осигури в максимална степен обхващане на битовите 

отпадни води и отвеждането им за пречистване, а това респективно ще се отрази върху 

подобряване на работата и експлоатацията на съществуващата ПСОВ в града, както и 

върху качеството на водите в река Върбица. Сериозен проблем в състоянието на 

колекторите е, че на места дънният им праг е компрометиран и пропускат количества 

речна вода. Всички тези недостатъци на канализационната система въздействат за 

висока инфилтрация на подпочвени и речни води в канализацията. Потвърждение на този 

факт е съотношението между дневните количества инкасирана и пречистена вода.  

По данни на „В и К” за 2010 година, среднодневното инкасирано водно 

количество е 833 м3/дневно, пречистеното водно количество – 1 987 м3/дневно. 

Състоянието на канализационната мрежа по останалите населени места е още 

по-тревожно. 

В село Старцево общата дължина на построената мрежа е 2 962 м. Нужно е да 

се изградят още 5 738 м, т.е. изградената дотук канализационна мрежа е 25,5 % от 

необходимата. Относителният дял на населението, обхванато от канализация е 27 %. 

Все пак трябва да се има предвид, че всички обществени сгради са обезпечени с улична 

канализация – СОУ, детската градина, кметството. Частично са изградени колекторите за 

отпадни води. В селото няма пречиствателна станция. 

Със Заповед №194/15.05.2009 г. на Кмета на община Златоград е одобрен 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен 

имот № 4146 /пасище/, местност „Гюрово”, землище на с. Старцево – за пречиствателна 

станция за отпадъчни води. 

Частично изграждане на колектори има и в селата Долен и Ерма река, но те 

обхващат под 30 % от населението. Не са изградени пречиствателни станции. 

В останалите населени места няма изградена канализационна мрежа и 

отпадъчните води не се събират и пречистват.  
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За всички населени места на територията на община Златоград /с изключение 

на гр. Златоград с действаща ПСОВ и с. Старцево с отредена площадка/ във ВиК схемата 

към Общият устроиствен план и отредени площадки за бъдещи пречиствателни станции, 

които следва да се отредят и използват единствено и само за целта. За всяка една 

конкретна площадка следва да се разработи подробен устроиствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ). 

Проблемите и факторите, свързани с качеството на подземните води 

произтичат главно от неизградени и намиращи се в лошо състояние канализационни 

системи, липса на пречиствателни станции за отпадъчни води по населените места и 

наличие на нерегламентирани сметища. Съществуващите канализационни системи /с 

изключение на градЗлатоград/ се заустват без пречистване в повърхностни водни обекти, 

което от своя страна води до увеличаване товара на замърсяване на повърхностните 

водопроводници. В населените места без канализационна система отпадъчните води се 

заустват в подземни хоризонти /попивни кладенци/, което от своя страна води до 

увеличаване на товара на замърсяване на подземните води. Наложително е 

изграждането на канализационни мрежи по селата на територията на Общината и 

реконструкция на съществуващата, изградена от бетонови тръби. 

3.2.4.3. Пречистване на битови отпадъчни води от населени места в 
община Златоград 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Златоград е изградена по 

работен проект от 2004 година. Изградена е по технологична схема за механично и пълно 

биологично пречистване на отпадъчните води в биобасейни, оразмерени за работа на 

режим на „продължителна аерация”. Биологичното стъпало се състои от биобасейн и 

вторичен утаител. В биобасейна става биологичното пречистване на отпадъчната вода, 

като органичните вещества се превръщат в неорганични, чрез редуване на процесите 

нитрификация и денитрификация. Пречистената вода се утаява във вторичния утаител и 

от там се зауства във водоприемника. Част от активната утайка се връща обратно в 

биобасейна. Когато утайката от вторичния утаител стигне определена възраст, се 

прехвърля в така наречения вертикален утайков уплътнител.  

В него утайката се стабилизира аеробно. След това се прехвърля към филтър-

пресите за обезводняване. Обезводнената утайка се извозва на депо затвърди битови 

отпадъци. 

Пречиствателната станция е въведена в експлоатация през 2007 година и е 

оразмерена за 9 913 жители, като е реализиран само първия етап.  

Според заключенията на „В и К“ ЕООД – гр. Смолян, ПСОВ работи нормално и 

стойностите на показателите са в нормите, за категорията на водоприемника. Поради 

факта, че висок процент от населението не е обхванато от канализация, натоварването е 

на около 50% от предвиденото.  
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Благоприятен факт е,че до момента дейността на промишлеността в града не е 

съществен фактор върху работния режим на водоснабдителната и канализационна 

система на града, включително върху работата на ПСОВ. 

Съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2016 

година на РИОСВ-Смолян, състоянието на съоръженията е много добро и 

пречиствателната станция показва много добър пречиствателен ефект. 

За  останалите населените места на територията на общината се предвижда 

изграждане на пречиствателни станции ипи включване в пречиствателната станция на 

Златоград. 

3.2.4.4. Хвостохранилище  „Ерма река” 

Значително е замърсяването от промишления сектор, преди всичко на 

рудодобивния отрасъл. Вследствие, с улавянето и пренасочването на част от рудничните 

води в хвостохранилището, е намалено внасянето на замърсявания във водите и 

почвите.  

На територията на общината, „ГОРУБСО-Златоград” АД, е действащо 

предприятие, попадащо в обхвата на предприятията и/или съоръжения с нисък рисков 

потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС.  

Освен контрол на водите, РИОСВ извършва проверки за качеството на въздуха, 

ОВОС, замърсявания от химикали. Флотационната фабрика към „ГОРУБСО-Златоград” 

АД е регистрирана като обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират 

отпадъчни води, съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно 

приложение 1, към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество). 

Среднодневната преработка на руда варира между 500 и 600 тона. За 

преработката на 1 тон руда е необходима и се разходва около 8 м3 вода или за една 

смяна - общо 4000 м3, което количество, под формата на „стерил”, се зауства във 

хвостохранилище „Ерма река”. След пречистване, отпадните води през шахтовия 

преливник се заустват в река Голяма, съгласно условията на Разрешително за заустване 

No 33120056 от 26.04.2005 година, удължено с Решение No РР–1296 от 20.07.2011 

година, със срок на действие до 30.11.2021 година. 

Хвостохранилище  „Ерма река” се намира на 8 км от гр. Златоград и на 5 км на 

изток от село Ерма река. Стената му прегражда река Ерма на двеста метра от вливането 

и в Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г., непосредствено след пускане 

на флотационната фабрика. То е от язовирен тип. Хвостът от флотационната фабрика се 

изпуска директно в реката, която го транспортира до опашката на хвостохранилището и 

от там започва неговото отлагане с естествено придвижване към района на стената. За 

пречистване на водата през стената се поддържа утаечно езеро,с дължина най-малко 

300 метра. Короната на стената е с дължина 300 м, ширина 20 м и височина 75 м. Котата 

на короната е 582.5 м, котата на водното ниво на преливника е 577.5 м.  
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През 2016 год. е извършено задигане на земно-насипната стена на 

хвостохранилище ”Ерма река” до кота 585 м и задигане на шахтовия преливник с 3 м, до 

кота 580,5 м. Дължината на опашката е 3 км с дължина на утаечното езеро 450 м. 

Денивелацията между кота корона и кота преливник е 5 м. Завиреният обем на 

хвостохранилището е 13.5.106 м3. Отчита се, че хвостохранилището дава добър 

пречиствателен ефект. Въпреки това, река Върбица, преди Ерма река до пункт на река 

Върбица след стената на хвостохранилище „Ерма река”, е силно замърсена, вследствие 

изпускането на руднични води. Преди град Златоград водите се променят до средно 

замърсени. Рудничните води са замърсени и от йони на тежки метали. 

През 2016 г. е отменена имуществената санкция на „Горубсо Златоград” АД-

Златоград за подобряване качеството на заустваните отпадъчни води, вследствие 

увеличение на обема и площта на водното огледало от надграждане на стената и 

шахтовия преливник на хвостохранилище ”Ерма река”, но през декември 2017 г. отново е 

регистрирано замърсяване, предизвикващо  безпокойктво в обществеността.  

През 2016 г. Горубсо Златоград” АД-Златоград предприема планово 

надграждане на земно-насипната стена и шахтовият преливник на ХХ „Ерма река”, с. 

Ерма река. Хвостохранилището „Ерма река” е изградено и въведено в експлоатация през 

1964г.  и е единственото съоръжение в България, за пречистване на отпадъчните води от 

първичната преработка на руда в ЕОФ, в което е предвидено да се смесват свежите води 

на Ерма река и отпадъчният хвост от процеса на обогатяване. През годините на 

експлоатацията стената на  хвостохранилището и шахтовият преливник са надграждани 

неколкократно, като при последното надграждане е достигната кота 585,0 м на короната 

на стената  и кота 580,5 на шахтовият преливник. Паралелно с надгаждането е изградена 

и нова КИС /контролна-измервателна система/, чрез която да се следи нивото и 

количеството на филтриращите води, устоичивостта на стената на хоризонтални и 

вертикални деформации и нова система за оповестявяне и сигнализация. 

Полученият свободен обем се пълни от от края на м. ноември, като през м. 

януари вследствие на ниските температури езерото замръзва. През м. февруари в 

резултат на повишаване на температурите и падналите интензивни валежи, 

предизвикали и снеготопене, се получава покачване оттока на Ерма река, като смесените 

води от реката и Ермореченската обатителна фабрика не постъпват във воднота тяло, а 

се получава приплъзване и трандспортиране  по замръзналата повърхност на 

хвостохранилището и през шахтовият преливник се заустват в р. Голяма, без 

необходимото пречистване. От страна на РИОСВ е приложена принудителна 

административна мярка – спиране на работата на фабриката до достигане на устоичив 

режим на работа на хвостохранилището.  

В края на м. ноември 2017 г. отново след обилни валежи през шахтовият 

преливник отново преминава недостатъчно избистрена вода с белезникав цвят.  
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Промяната в цвета е в резултата на натрупаният хвост в опашката на 

съоръжението. Вследствие на взетите водни проби и направения анализ е наложена 

текуща санкция и е съставен акт за АУАН.  

За правилната работа на хвостохранилището е необходимо да се спазват 

следните по-важни мрка: 

 Изпълняване на предписанията на проектантите на съоръжението за 

подобряване на ефекта на утаяването и избистрянето на водата. 

 Засилен контрал върху работата на съоръжението, особенно при 

интинзивни валежи и снеготопене. 

 Спазване на условията в разрешителното за заустване на отпадъчните 

води от страна на Горубсо Златоград” АД-Златоград. 

Хвостохранилището се стопанисва от фирма "Горубсо-Златоград"АД, гр. 

Златоград, ул. "Ст.Стамболов"№2, а обектът е обогатителна фабрика с хвостохранилище 

„Ерма река”, град Златоград, рудодобив. Има издадено разрешително 

РЗ№33120056/30.11.2005 по Закона за водите. 

С издадени разрешителни за заустване по Закона за водите на територията на 

общината са още две фирми: 

 "Крис-МТ"ООД, град Мадан, ул."Перелик"№43, обект Бетонов възел "Ерма 

река", гр.Златоград 1, с издадено разрешително РЗ№33120068/29.08.2012; 

 "Строител"ЕООД, град Златоград, ул."Ахрида"№10, обект Бетонов възел, 

гр.Златоград, с издадено разрешително РЗ№33120064/21.02.2012. 

Към ОУП, относно частта водоснабдяване и канализация на територията и 

съществуващ начин на третиране на отпадъчните води, не са разработени следните 

аспекти: 

- Да се предвиди възможност за нови водоизточници, с цел осигуряване на 

стабилно водоснабдяване на населените места. 

- Да се предвидят варианти за пречистване на водите за питейно-битово 

водоснабдяване, с цел осигуряване на качествено водоснабдяване. 

- Не са посочените водоизточниците, за които има издадени разрешителни 

за водовземане. Не са посочени водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, за 

които има учредени и изградени СОЗ. Да се предвиди учредяване и изграждане на СОЗ 

на водоизточниците без СОЗ по Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда 

за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 
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- Да се разработят варианти за пречистване на битовите отпадъчни води на 

всички населени места без общинския център – самостоятелно за всяко населено място 

или пречиствателна станция за няколко населени места. 

3.2.5. Оценка на риска от наводнения 
Наводненията са природно явление, което трудно може да бъде 

предотвратено. Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от 

редица фактори, познаването и управлението, на които, позволява да се въздейства 

върху общите негативни последици. 

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения (Директива за наводненията) създава рамка за оценка и управление на риска 

от наводнения в държавите-членки на Европейския съюз, като се създаде база за 

подобряване управлението на риска от наводнения и се цели намаляване на 

неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното наследство 

и стопанската дейност. Изискването е да се оценят дали водните течения и крайбрежието 

са изложени на риск от наводнения, да се нанесат на карта разпространението на 

наводнението при различни сценарии, стопанските активи и хората в риск в тези области 

и да се предприемат адекватни и координирани мерки за намаляване риска. 

Критериите за значимост на потенциални бъдещи наводнения са: 

1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители (загинали, ранени и с 

опасност за здравето); 

 2. материални загуби; 

 3. засегната техническа инфраструктура; 

 4. засегната стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 

 5. засегнати инсталации, съгласно приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от 

Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително 

замърсяване, поради авария в случай на бедствие; 

 6. зони за защита на водите, посочени в чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;  

7. защитени зони, по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които 

съществува възможност от засягане; 

 8. ниво на нарушаване на нормалното функциониране на обществото; 

 9. обекти със статут на недвижими културни ценности. 

За разлика от другите природни бедствия, наводненията се поддават в 

значителна степен на прогнозиране, както по отношение на възникването и 

разпространението им, така и по отношение на възможните последици. Независимо, че 

те са естествени явления, появата им в голяма степен се повлиява от човешката дейност 

и намесата на човека в природните процеси. Нанесените щети от наводнения през 

последните години са показател, че обществото не е достатъчно подготвено да се 

противопостави на този нарастващ риск.  
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Констатира се, че прилаганите дейности по защита от наводнения не са 

достатъчни и е необходимо да се премине към политика на цялостно управление на 

риска от наводнения в условията на „съвместно съществуване” с наводненията. Целта е 

да се постигне намаляване на бъдещия риск чрез проучване, оценка и въздействие върху 

всички фактори, влияещи върху появата на наводненията и значимостта на последиците 

им върху човешкото здраве, стопанската дейност и околната среда. 

Обстановката, която води до наводнения, почти винаги се свързва с обилни 

валежи. Най-големите сезонни валежи се очертават в края на зимата. Този фактор, 

съчетан с обилното снеготопене, обхващато по-високите планински територии, като 

главната водосборна зона е коритото на река Върбица. В Златоград се регистрират 

рекордни стойности на валежи – 324 мм, а нерядко стойността на валежите е над 200 мм. 

Забелязва се увеличаване и на сумарните годишни количества валежи в последните 

години, когато също са достигнати рекордни стойности. Сериозни са колебанията в 

средногодишния отток на река Върбица, където са регистрирани количества от 0,333–

7,267–16,58 м3/с. Ясно изразена е зависимостта изменението на средногодишния отток 

да се влияе от средиземноморския климат. Средиземноморското климатично влияние се 

характеризира с неравномерно разпределение на количеството валежи. Съчетано с 

песъкливите леки почви и обезлесенитесклонове на водосбора, се благоприятства 

бързото отцеждане на дъждовните води. Бързото изтощаване на подземните води е 

причина за екстремални повишения на речния отток, а през лятото до маловодие. 

Коефициентът на вариация, който анализира тази зависимост, е най-голям в ниските зони 

на коритото на река Върбица, която преминава през община Златоград. Количеството на 

минималния отток на река Върбица, при Ерма река, е с най-големи вариации от реките в 

басейна на река Арда. Тези характеристики са резултат от развитието на 

средиземноморския циклон на тази част от Балканския полуостров, където е 

разположена и община Златоград.  

Метеорологичните ситуации, водещи до наводнения, са следствия от 

влиянията на средиземноморския циклон и се изразяват в създаване на условия за 

развитие на конвективни облаци,които в сравнително малък район натрупват голямо 

количество валежи. Това явление се забелязва през топлото полугодие. През студеното 

полугодие, освен валежите, влиянието на средиземноморския циклон води и до 

затопляне, в резултат на което падналият сняг обилно се разтопява. Тази ситуация е 

типична за басейна на река Върбица и наводненията от този тип са често срещано 

явление. 

 В последните години две са по-значимите наводнения със сериозни 

материални щети и човешки жертви (фиг.3.2.5.1.): 
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• декември 1990 година, в съчетание на обилни интензивни валежи, следва 

висока вълна. Валежите започват на 10.12.1990 година и продължават до 12.12.1990 

година и са със средна интензивност от 3-5 мм/мин, измерена на дъждомерна станция 

Златоград. Реката регистрира ниво 641 см, с максимално водно количество от 1450 м3/с в 

района на Джебел. Там реката причинява смъртта на военослужещи. 

• През декември 1996 година са налице подобни сериозни валежи. 

Допълнителна причина за наводнението се явява внезапно свличане на земни маси от 

водосбора в завирения обем на язовир „Златоград”, което изтласква сериозни водни 

количества във водосбора на река Малка и река Върбица. 

 
Фигура  3.2.5.1.Карта на значими минали наводнения в басейна на река Арда (по 

ПУРН 2016 - 2021 г.) 
Сериозно е влиянието на хидротехническите съоръжения. Те имат висок 

потенциал за предпазване от наводнения, но и са причина за настъпването на подобни 

природни бедствия. Изградени са две големи съоръжения на територията на общината с 

промишлено предназначение. На река Малка е изграден язовир „Златоград” с цел 

подаване на вода за производствените нужди на „ГОРУБСО-Златоград” АД, а на река 

Голяма се намира хвостохранилище „Ерма река”, в което постъпват стерилите и 

веществата след обогатяването им във флотационна фабрика „Ерма река”. 
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Тези хидротехнически съоръжения изравняват естествения отток, задържайки 

голяма част от обема на протичащите високи вълни. За да имат предпазваща роля, в 

съоръженията трябва да се поддържат свободни обеми за поемане на високи вълни. Но 

при запълване на водохранилищата се увеличава риска от преливане. 

Територията на община Златоград е в район със значителен потенциален риск от 

наводнения РЗПРН с Код на РЗПРН - BG3_APSFR_AR_05; име р.Върбица – Златоград; 

Дължина, км – 8; Поречие – Арда; Водно тяло - BG3AR400R014, BG3AR400R017, 

BG3AR400R018; Населено място – Златоград; Степен на риск – високпо ПУРН 2016 - 

2021 г.. (Фиг. 3.2.5.2.) 

 
Фигура  3.2.5.2. Карта на райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (по ПУРН 2016 - 2021 г.) 

БДИБР е разработила детайлен модел за управление на риска при възникване 

на наводнения. Оценката на рисковите фактори за поречието на Върбица на територията 

на община Златоград отчита сравнително висок риск от наводнения (Фиг.  3.2.5.3.). 

Съчетано с негативната значимост на климатичните промени допълнително се увеличава 

шанса от 5 до 10% на честотата от поява на високи води. Тези анализи трябва да се 

вземат предвид при мероприятия, свързани с управление на риска от възникване на 

природни бедствия. 
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Фигура  3.2.5.3. Карта на райони под заплаха от наводнения (по ПУРН 2016 - 

2021 г.) 

БДИБР – Пловдив е разработила детайлен модел за управление на риска при 

възникване на наводнения. Оценката на рисковите фактори за поречието на Върбица на 

територията на община Златоград отчита сравнително висок риск от наводнения (Фиг.  

3.2.5.3.). Съчетано с негативната значимост на климатичните промени допълнително се 

увеличава шанса от 5 до 10% на честотата от поява на високи води. Тези анализи трябва 

По-важните мерки за намаляване на риска от наводнения на територията на община 

Златогрод са: 

 Почистване коритата на реките от наноси и растителност; 

 Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете и заливаемите 

тераси; 

 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на акация и топола; 

 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на водните тела, резултат от изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, водещи до негативни промени в хидрологията на реките; 

 Изграждане на защитни стени и диги, поддържане и надграждане на 

съществуващите; 
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 Отстраняване на локални щети по бреговете от наводнения за посрещане 

на евентуално нова висока вълна; 

 Оценка на щетите по сгради и инфраструктура; 

 Разработване на общински програми за намаляване на риска от 

наводнения; 

• Система за ранно предупреждение чрез краткосрочни метеорологични 

прогнози; 

• Сгъстяване и модернизиране на мрежата на метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг; 

• Създаване на точен дигитален модел на релефа чрез заснемане на речните 

легла с оглед ранно предупреждение;  

• Картиране на наводняемите зони с оглед изготвянето на планове при 

извънредни ситуации; 

• Законово и нормативно регламентиране на правила и забрани за 

строителство в наводняемите зони. 

3.2.6. Цели и мерки за повърхностни и подземни води и зони за защита 
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите 

(РДВ). Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен 

на защита на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата й цел. За всички 

повърхностни и подземни водни тела следва да бъде постигнато добро състояние и се 

въвежда принципа за предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието. 

Основните екологични цели в директивата са разнообразни и включват следните 

елементи, съгласно чл.4 (1):  

- Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни 

води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;  

- Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние 

(или потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и 

добро химическо и количествено състояние на подземните води;  

- Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и 

поетапно спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните 

води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните 

води;  

- Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в 

замърсяването на подземните води;  

- Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в 

законодателството на Общността.  
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По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела, съгласно 

член 4 (1) се определят „специфични цели“ за тях. В член 4(3) са описани строги критерии 

за определянето на изкуствени или силно модифицирани водни тела. 

Кулминацията в ПУРБ е Програмата от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда. Чрез нея са планирани конкретни действия (мерки), които 

следва да се предприемат, за да бъдат постигнати поставените екологични цели.  

Програмата от мерки е основен инструмент за устойчиво управление на 

водите чрез интегриране на тяхното опазване и ползване в различни области - 

енергетика, промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, както и в областта на 

регионалната политика. Постигането на добро качество на водите осигурява и 

необходимия стратегически ресурс за питейно водоснабдяване на населението. 

3.2.6.1. Повърхностни води 
Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, 

Раздел III от Закона за водите и по-конктретно в чл.156а до 156ж. Съгласно чл.156а, ал.1, 

т.1 целите за опазване на околната среда при повърхностните води се определят за:  

а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни 

водни тела;  

б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни 

тела за постигане на добро състояние на водите;  

в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и 

силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро 

химично състояние на повърхностните води;  

г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж, или 

на етапи, на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

 В Източнобеломорски район постигането на целта „добро екологично 

състояние” е свързано с подобряване на хидроморфоложките условия (възстановяване 

на брегове и крайречна растителност, нарушения на оттока, рекултивация на речни 

корита и брегове вследствие на въздействието на баластриери, МВЕЦ и др.), намаляване 

на натоварването с биогенни вещества (главно от отпадъчни води от населени места, от 

проблеми с отпадъци в речното корито и животновъдство), подобряване на общото 

физико-химично състояние (от дифузно замърсяване), намаляване на замърсяването със 

специфични вещества (предимно нефтопродукти, мед и цинк от индустриални дейности), 

подобряване на стойностите на биологичните параметри и преодоляване на проблеми с 

еутрофикацията (цъфтежи на водорасли) в големите язовири (табл.3.2.6.1.). 

Таблица 3.2.6.1. Цели за опазване на околната среда за екологично състояние на 

повърхностни водни тела на територията на община Златоград 
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Описание на водното тяло Код 
Типо 
логия  

Екологично 
състояние 

Цел за екологично 
състояние 

Река Неделинска (Узундере) 

- ляв приток на река 

Върбица 

BG3AR400R016 R14 
добро 

 

Опазване на доброто 

състояниеи 

предотвратяване на 

влошаването 

Извор на река Върбица до 

град Златоград 
BG3AR400R017 R14 умерено 

По-малко строга цел 

по макрозообентос, 

електропроводимост, 

Mn, Cu, Zn 

Река Арда от Сивинска до 

Рудозем 
BG3AR900R045 R3 умерено 

Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос 

Река Върбица и притоците 

от град Златоград до устие 
BG3AR400R074 R14 добро 

Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Река Маданска река BG3AR900R034 R3 умерено 

По-малко строга цел 

по макрозообентос, 

NO3, PO4, Mn, Zn 

Река Аламовска река BG3АR400R018 R14 добро 

Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване  на 

влошаването 

Целите за опазване на околната среда за химично състояние на повърхностни 

водни тела на територията на общината са представени в таблица 3.2.6.2. 

Таблица 3.2.6.2. Цели за опазване на околната среда за химично състояние на 

повърхностни водни тела на територията на община Златоград 

Описание на водното тяло Код 
Типо 
логия  

Химично 
състояние 

Цел за химично 
състояние 

Река Неделинска (Узундере) 

- ляв приток на река 

Върбица 

BG3AR400R016 R14 

неизвестно Постигане на добро с-

ние или опазване на 

доброто хим.с-ние и 

предотвратяване 

влошаването 

Извор на река Върбица до 

град Златоград 
BG3AR400R017 R14 

лошо Постигане на добро 

състояние по 

показател кадмий, 

олово и живак 
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Река Арда от Сивинска до 

Рудозем 
BG3AR900R045 R3 

добро Постигане на добро 

състояние или 

опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Река Върбица и притоците 

от град Златоград до устие 
BG3AR400R074 R14 добро 

Опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Река Маданска река BG3AR900R034 R3 лошо 

Постигане на добро 

състояние по 

показател кадмий, 

олово 

Река Аламовска река BG3АR400R018 R14 неизвестно 

Постигане на добро 

състояние, или 

опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

 

Изключенията, от целите за постигане на добро екологично състояние по чл.4 

(4) от Рамковата директива за водите по повърхностни водни тела, е ПВТ BG3AR900R034 

- Маданска река с обосновка:  

 Замърсяване от стари недействащи минни съоръжения, както и действащи 

рудници; 

 Необходими са различни технически решения, в зависимост от конкретния 

проблем; 

  Не всички технически решения са икономически оправдани.  

  Реализацията на част от мерките за постигане на добро екологично 

състояние (напр. изграждане на „влажна зона” за рудничните води от р-к Крушев дол и 

др.) изисква значителен период от време (както за изграждане на пречиствателното 

съоръжение, така и за протичане на самопречиствателни процеси след преустановяване 

на натиска върху водното тяло).  

Причините, за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние на ПВТ BG3AR900R034 - Маданска река, са естествени условия. 

Като заложени мерки, които засягат всички, или почти всички повърхностни водни 

тела на територията на община Златоград могат да се посочат: 
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- Залесяване на бреговете и на водосбора с подходящи местни видове; 

- Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на 

населените маста попадащи в обхвата на водното тяло; 

- Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС 

на предмета на опазване на ЗЗ на територията; на която попада водното тяло; 

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и 

островите на водните тела; 

- Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора - 

прагове, баражи и др. 

Мерките за постигане на целите по повърхностни водни тела в устройваната 

територия са представени в таблица 3.2.6.3. 

 
Таблица 3.2.6.3. Мерки за постигане на целите по водни тела в община Златоград. 

 

Цел за водното тяло Наименование на мярка 
Действия за изпълнение 
намярката 

Отгов. за 
изпълн. 

BG3AR400R016 - Река Неделинска (Узундере) - ляв приток на река Върбица 

Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване на 

влошаването;опазване на 

доброто 

Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни 

в селското стопанство 

относно изискванията за 

постигане на добро 

състояние на водите 

Провеждане на кампании за 

насърчаване отглеждането 

на култури, изискващи по-

малко вода 

МЗХ 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите от 

проекти и дейности на 

етап инвестиционните 

предложения 

Недопускане реализацията 

на инвестиционни 

предложения, водещи до 

негативна промяна на 

състоянието на водните 

тела; 

БД 

BG3AR400R017 - Извор на река Върбица до град Златоград 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

Изграждане, реконструкция 

или модернизация на 

канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж. 

 

Община 

 Изграждане или разширение 

на ПСОВ до 5000 е.ж. 

Община 
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По-малко строга цел по 

макрозообентос, 

електропроводимост, Mn, 

Cu, Zn;  

Постигане на добро 

състояние по показател 

кадмий, олово и живак 

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности 

Подобряване 

експлоатацията  

и стопанисването на 

хвостохранилища по 

отношение на управлението 

на водите 

"Горубсо-

Златогра

д” АД  

гр.Златог

рад 

Изпълнение на програма 

за собствен мониторинг 

на повърхностни, 

подземни води и 

отпадъчни води в района 

на депа за отпадъци 

Изпълнение на собствен 

мониторинг на 

повърхностните, подземните 

и отпадъчните води в района 

на депа на опасни отпадъци 

и осигуряване на информ. за 

натиска върху водите 

"Горубсо-

Златогра

д” АД  

гр.Златог

рад 

Изграждане на 

съоръжения,препятстващ

и разпространението на 

замърсители във водите 

Изграждане на съоръжения 

препятстващи  

разпространението на 

замърсители във водите 

"Горубсо-

Златогра

д” АД   

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности 

Изграждане на събирателни 

и отводнителни системи в 

района на хвостохранилища 

и рудници с неорганизирани 

емисии 

"Горубсо-

Златогра

д” АД  

гр.Златог

рад 

Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни 

в селското стопанство 

относно изискванията за 

постигане на добро 

състояние на водите 

Провеждане на кампании за 

насърчаване отглеждането 

на култури, изискващи по-

малко вода 

МЗХ 

Изпълнение на собствен 

мониторинг на 

повърхностните, 

подземните и 

отпадъчните води в 

района на депа на опасни 

отпадъци и осигуряване 

на информация за 

натиска върху водите 

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни отпадъчни 

води в района на рудници, 

хвостохранилища и 

хвостопроводи 

"Горубсо-

Златогра

д” АД  

гр.Златог

рад 
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По-малко строга цел по 

макрозообентос, 

електропроводимост, Mn, 

Cu, Zn;Постигане на 

добро състояние по 

показател кадмий, олово 

и живак 

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите 

Изграждане на съоръжения 

за осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 

-рибни проходи,байпаси и 

др. 

собствен

ик на 

съоръже

нието 

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите 

Изграждане на съоръжения 

за осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 

(рибни проходи, байпаси...) 

собствен

ик на 

съоръже

нието 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на отпадъчни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване 

на производствени 

отпадъчни води, в резултат 

от   преразглеждането им. 

БДИБР 

BG3AR900R045  - Река Арда от Сивинска до Рудозем 

Постигане на добро с-

0ние по макрозообентос; 

Опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване 

влошаване 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на отпадъчни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване 

на производствени 

отпадъчни води, в резултат 

от   преразглеждането им. 

БДИБР 

BG3AR400R074 Река Върбица и притоците от град Златоград до устие 

Опазване доброто с-ние 

и предотвратяване 

влошаването; Опазване 

на доброто хим. с-ние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

 

Изграждане, реконструкция 

или модернизация на 

канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж. 

Община 

Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване на 

влошаването; Опазване 

на доброто 

хим.състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките 

Забрана за нови 

инвестиционни намерения, 

свързани с изграждането на 

хидротехн.съоръжения и 

изземане на наносни 

отложения с изключение на  

съоръженията за защита на 

населението от наводнения 

 

 

БДИБР 

Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване на 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите от 

Недопускане реализацията 

на инвестиционни 

предложения, водещи до 

БДИБР 
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влошаването; 

Опазване на доброто 

хим.състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

проекти и дейности на 

етап инвестиционните 

предложения 

негативна промяна на 

състоянието на водните 

тела; 

Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни 

в селското стопанство, 

относно изискванията за 

постигане на добро 

състояние на водите 

Провеждане на кампании за 

насърчаване отглеждането 

на култури, изискващи по-

малко вода 

МЗХ 

BG3AR900R034 - Река Маданска река 

 

 

 

По-малко строга цел по 

макрозообентос, NO3, 

PO4, Mn, Zn; 

Постигане на добро 

състояние по показател 

кадмий, олово 

Изменение, или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на отпадъчни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване 

на производствени 

отпадъчни води, в резултат 

от   преразглеждането им. 

БДИБР 

Проучване за 

установяване на 

замърсяване на повърхн. 

и подземни води 

Провеждане на мониторинг 

за установяване в-ето на 

минната дейност върху 

повърхн. и подземни води 

БДИБР 

BG3АR400R018 - Река Аламовска река 

 

Опазване на добро 

състояние и 

предотвратяване  на 

влошаването; 

Опазване на доброто 

хим. състояние и 

предотвратяване на 

влошаването 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите от 

проекти и дейности на 

етап инвестиционните 

предложения 

Недопускане реализацията 

на инвестиционни 

предложения, водещи до 

негативна промяна на 

състоянието на водните 

тела; 

БДИБР 

Опазване на 

повърхностните води 

предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване 

Забрана за сечи, с изкл. на 

санитарни и отгледни сечи,  

във водосбора на 

водохващаниия от 

повърхностни води, 

предназначени за питейно 

битово водоснабдяване 

Държавн

а агенция 

по горите 

(ДАГ) 

РИОСВ - 

Смолян 

МОСВ 

 
3.2.6.2.  Подземни  води 
Съгласно чл.156а, ал.1, т.2 от Закона за водите, целите за опазване на околната 

среда при подземните води се определят за:  
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- недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните 

води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела; 

- опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, 

осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и 

постигане на доброто им състояние;  

- идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител, с цел 

непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води. 

Определените цели за опазване на околната среда за подземните водни тела за 

ПВТ - BG3G000PtPg049 с име - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс са 

опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването. 

По-важни мерки за постигане на целите са: Преобразуване на обработваеми 

площи във временни ливади; подобряване практиките за торене и съхранение на торове;  

привеждане на животновъдните ферми към изискванията; обучение на земеделските 

стопани за прилагане на добрите земеделски практики; Събиране на актуална 

информация за местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди; 

събиране на информация за нерагламентираните сметища; мерки за забрани и 

ограничения  в защитени и незащитени подземни водни тела; Учредяване и 

Изгражданена СОЗ.  

От предвидените по-важни мерки при реализацята ОУП на община Златоград са: 

-  Проектиране, доизграждане и модернизация на водоснабдителната мрежа 

- Изграждане на канализации и пречиствателни станции за пречистване на 

отпадъчните води от населените места, в изпълнение на изискванията на Директива 

98/15/ЕЕС. 

- Изграждане на торохранилища, отговарящи на изискванията на добрите 

фермерски практики. 

- Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на замърсяване на 

водите. 

- Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на изискванията на 

Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 

- Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до 

негативна промяна на състоянието на водните тела; 

- Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на производствени 

отпадъчни води, в резултат от   преразглеждането им 

- Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката -

рибни проходи,байпаси и др. 
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Може да се направи извода, че въздействието върху количеството и качеството 

на подземните и повърхностни тела е положително:намаляване разхода на вода за п.б. 

водоснабдяване вследствие модернизация на водоснабдителната мрежа, подобряване 

на качеството на подземните и повърхностни тела вследствие изграждане на 

канализации и пречиствателни станции и прилагане на добри земеделски практики. 

Положителното влияние се засилва и от предвидените мерки за мониторинг и по-строг 

контрол от компетентните органи. 

От заложените дейности и намерение в ОУП не се очакват вероятни отрицателни 

въздействия върху водите. Не се очаква кумулативен ефект от планираните дейност. 

3.3. Земни недра и минерално разнообразие 
Родопите са изградени от стари архайски и протерозойски метаморфни скали –

 гнайси, шисти, мрамори и други, всред които са вместени серпентинити, гранити и други 

интрузиви. В Източните Родопи са установени и слабо 

метаморфозирани мезозойски скали (шисти, кварцити, диабази). Над метаморфитите 

заляга мощна покривка от младопалеогенски седиментни и вулкански скали – пясъчници, 

мергели, конгломерати, варовици, андезити, латити, риолити, туфи, туфити и др. По 

периферията на планината са отложени плиоценски езерни утайки. 

Оформянето на съвременния облик на Родопите се извършва през 

младия терциер. През миоцена, плиоцена и кватернера планината е била подложена на 

циклична денудация, в резултат на което са образувани четири главни денудационни 

нива – заравнени повърхнини. Третото, по височина и възраст, ниво е староплиоценското 

(понтийско). То се наблюдава и в двете части на Родопите, като на запад е на височина 

1000-1200 м и заема билните части на по-ниските ридове, а в Източните Родопи се 

намира на 550-800 м и обхваща горнищата на ридовете Жълти дял, Стръмни 

рид, Ирантепе и Сърта и билата на най-ниските ридове Чуката и Гората.  

Жълти дял е най-големият, по площ, и най-западният планински рид в Източните 

Родопи. Изграден е от кристалинни скали – гнайси, шисти, амфиболити и по-малко 

риолити, а по източните му склонове са основно варовици и пясъчници. 

В територията на община Златоград се разкриват няколко основни лито- и 

хроностратиграфски единици и магмени тела: 

 Прародопска надгрупа (докамбрий); 

 Родопска надгрупа (докамбрий); 

 Фанерозойски гранитуиди (горнокредни); 

 Палеогенски седиментни скали; 

 Кватернерни седименти. 

В геоложкия строеж на района участват скали от два структурни етапа: 

 Докамбрийски – представен от скалите на Върлидолската, Аламовската, 

Гнездарска и Богутевската свити; 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

94 
 

 Палеогенски – представен от седиментни скали. 

Най-голямо разпространение имат скалите от Богутевската плагиогнайсова 

свита. 

В обхвата на ОУП коренните скали са представени от мигматизирани 

биотитови и амфибол-биотитови гнайси с прослойки от биотитови гнайсошисти, 

левкократни мусковитови гнайси, мраморит и амфиболити. Припокрити са с 

кватернерни делувиални отложения, изградени от глини, песъчливи глини, глинести 

пясъци, чакъли и валуни от коренната скала, споени с глинесто-песъчлив запълнител. 

Основните литостратиграфски единици, съгласно геоложката карта на района, 

със значение за инженерно-геоложката среда, са: 

 bogPєD – Докамбрий, Богутевска плагиогнайсова свита, представена от 

мигматизирани биотитови и амфибол-биотитови гнайси с прослойки от биотитови 

гнайсошисти, мусковитови гнайси, мрамори и амфиболити. Разпространени са в 

землището на гр. Златоград. 

 dLPєС – Докамбрий, Аламовска свита, представена от биотитови до 

двуслюдени слабогранитизирани гнайси с прослойки от амфиболити и двуслюдени 

гнайсошисти. Срещат се основно в землищата на селата Аламовци и Старцево. 

 vdPєC – Докамбрий, Върлидолска свита, представена от гранитизирани 

биотитови гнайси. 

 gnPєB – Докамбрий, Гнездарска свита, представена от амфиболити, 

амфиболови гнайси, лептинити, разнообразни шисти и гнайсошисти. Разпространени 

са в землището на село Ерма река. 

 vcPєD – Докамбрий, Въчанска пъстра свита, представена от биотитови 

гнайси с прослойки от разнообразни шисти и гнайси, лептинити, железоносни 

кварцити, мрамори, амфиболити и др. Срещат се северно и южно от град Златоград. 

 aQh – Кватернер, представен от алувиални отложения. Имат голямо 

разпространение в русловите и заливаеми тераси на реките Върбица и Неделинска, в 

които са изградени водовземните шахтови кладенци за водоснабдяване на град 

Златоград и селата Старцево и Долен, както и за град Неделино.  

Мощността на тези тераси достига до 10 м. Изградени са от песъчливо-

чакълени и песъчливо-глинести образувания, чието площно разпространение се 

увеличава в долинните разширения. 

В устройваната територия се разкриват части от две обширни антиформни 

структури, изградени от докамбрийски метаморфити и една депресионна синформна 

структура между тях, изпълнена с палеогенски отложения.  

Тези контрастни структури отговарят на двата основни структурни плана: 

докамбрийски с многократна фанерозойска преработка и палеогенски, които заедно с 

неотектонския формират морфоструктурата на района. 
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Според Общински план за развитиена територията на община Златоградса 

разкрити находища на оловно-цинкова руда, част от Родопския рудодобивен 

район.Образувани са през Неозойската ера (олигоцен), в резултат на вулканска 

дейност. В него са съсредоточени 55 млн.т. запаси, или над 60 % от промишлените 

запаси на оловно-цинкови руди в България. Металното съдържание на добиваната руда е 

с осреднени стойности: 3.60 % олово и 3.85 %цинк. Запасите, които се разработват се 

намират в южната част на маданското рудно поле,като експлоатационни работи се 

провеждат на три участъка – „Мързян“, „Гюдюрска“ и „Андроу – Шумачевски дол“ 

обособени в един рудник „Ерма река”. Запасите са от порядъка на 1,5 мил. тона. В 

дълбочина е установен мраморен хоризонт с дебелина над 800 м, известен като първи 

мраморен хоризонт и разломен от известните в района северозападни и запад-

северозападни разломи, около които са формирани метасоматични рудни тела с богати 

оловнацинкови орудявания. В горнището на хоризонта е установена кварц кавернозна 

зона, която акумулира термо-минерална вода.  

Метасоматичното орудяване е проучено с дълбоки сондажиот повърхността. За 

разкриването на първи мраморен хоризонт е прокарана шахта „Метливко”,„Тръбно 

кабелна” и „Вентилационна”, разположена в източната част на Ермореченската 

геотермална аномалия. На хор.З00 са прокарани водоотливен комплекс и 

водопонизителни сондажии се намират в пряка връзка с термалната вода под кота 485, с 

температура 92°С. Оловно-цинковите руди се обогатяват в Обогатителна фабрика ”Ерма 

река” до оловни и цинкови концентрати. 

Залежи от нерудни изкопаеми - гранитогнайси и кварцопорфири са разкрити в 

землището на село Долен. 

В Националния концесионен регистър на държавните концесии към месец юли 

2017 година са регистрирани: 

 концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди за 

участък "Южна Петровица" на находище "Гюдюрска", област Смолян, община Златоград, 

предоставена за срок от 27 години от 01.07.2002 г.; 

 концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди за 

находище "Шумачевски дол - Андроу" в землищата на селата Аламовци и Ерма река, 

предоставена за срок от 35 години до01.07.2037 г.; 

 концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди от 

находище "Петровица", землище на село Ерма река; 

 концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди от 

участък "Мързян-север" на находище "Мързян", землище на село Ерма река, 

предоставена за срок от 35 години до  01.07.2037г.; 
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 концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди от 

от находище "Крушев дол", землище на село Ерма река, предоставена за срок от 35 

години до  01.07.2037г.  
3.4. Почви и земеползване 

Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997) поставя територията 

на общината в Средиземноморската почвена област, Балканско-средиземноморскапочвена 

подобласт, Западнородопска провинция (фигури 3.4.1. , 3.4.3.). 

Характерни са метаморфните почви (ненаситени и наситени кафяви планинско-

горски почви, канелени). Срещат се плитки почви (ранкери, рендзини), на някои места в 

комбинация. 

Ограничено се срещат червеноцветни лесивирани, землисти торфени и богати 

наносни почви.Провинцията е изцяло гориста. Потенциално е застрашена от ерозия при 

изсичането на гори и при строителство. 

 

 
Фигура 3.4.1.Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997) 

В Общинския план за развитие,за почвите, в устройваната територия са определени 

4 типа, но основно катоканелени горски излужени (фиг. 3.4.2). 
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Фигура. 3.4.2. Основни почвени типове в България (по А.Иванов, 2015) 

 Канелените горски почви. (Хромови камбисоли по класификацията на 
ФАО), част от т.н. зонални типове почви, са най-широко разпространените у нас, но се 

срещат само в Южна България.  

Развити са върху равнини, хълмисти и полупланински терени, които са добре 

отводнени. Големи площи заемат по южните склонове  и подножията до 800 м надморска 

височина. Общо заемат около 22.0 % от общата площ на страната. От тях 9.8 млн.дка или 

41% се обработват. Образувани са при: преходен и континентално-средиземноморски 

климат; разнообразна скална основа; под смесени нискостъблени гори с храсталаци и 

пасища. При канелените почви съдържанието на хумус е от 2 до 4 %. Почвеният профил 

е плитък – 60-70 см. Хумусно-акумулативният им хоризонт е сравнително добре развит и 

с троховидно-зърнеста структура. Основните подтипове на канелените горски почви са 

типични, излужени и оподзолени. Канелените почви са подходящи за отглеждане на 

редица земеделски култури, особено за лозя и овощни дървета. Горите върху тези почви 

са слабопродуктивни. 

 Канелени горски излужени почви. Формирането им протича при 

преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и при участието на 

топлолюбива широколистна, горска растителност, разнообразен почвен субстрат (силно 

натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси, гнайси, слюдени шисти и др.)  

Типичните горски канелени почви заемат обширни пространства на територията 

на общината. Развити са върху карбонатна основа и сехарактеризират с плитък профил, 

малка мощност, плътен строеж. По механичен състав са леко до тежко глинести с 

хумусно съдържание (3-5%). 
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Фигура 3.4.3. Почвеногеографски райони в България 
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 Плитките и неразвити почви, така ясно изразени при наклонените и 

разчленени терени, също заемат голяма част от територията на общината, като се 

характеризират като бедни на органично вещество и с ниско естествено плодородие. 

 Хумусно-карбонатните почви са по-малко разпространени. Образувани са 

върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен хумусен хоризонт 

и съдържание на хумус от 3 до 7%. 

 Алувиално-ливадни почви (наносни) спадат към азонални типове и са 
разпространени върху заливната и първата надзаливна речна тераса, край по-големите 

български реки. Образувани са върху алувиални наноси и при наличието на значителни 

количества влага. Имат дебел хумусен хоризонт и са водопропускливи. Хумусното 

съдържание  е от 1 до 2.5 %. Площта им е 6 396 кв. км., или около 9.0 % от територията 

на България. Върху тях добре виреят и се отглеждат зеленчуци. В долните течения на 

реките тези почви са рохкави, проветриви и добре овлажнени. 

 Алувиални и алувиално-делувиални почви в устройваната територия са 

разположени в долината на река Върбица и притоците. Образувани са върху порьозни 

алувиални наслаги и при постоянно и достатъчно овлажнение и ливадна растителност. 

Характеризират се с дебел хумусен хоризонт, като ежегодно се натрупват минерални 

вещества в почвените хоризонти. 

По агроекологичното деление на страната, община Златоград попада в района 

/почвено-географска зона/ на кафявите планински горски почви (фиг.3.4.4.)  

 
Фигура 3.4.4. Агроекологичното райониране на страната - седем основни 

почвено-географски зони 
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Съгласно „Стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020”, териториалната 

структура на община Златоград, с обща площ 171537 дка, включва:  

 Земеделски територии - 33 398 дка; 

 Горски територии - 128 819 дка; 

 Населени места /урбанизирани територии - 4 655 дка; 

 Водни площи - 1 856 дка; 

 Територииза добив наполезниизкопаеми - 2 353 дка. 

От земеделските територии най-голяма площ притежават пасищата и ливадите, 

следвани от нивите. Поземленият фонд се отличава с висока разпокъсаност на 

парцелите. 

Най-голям дял заемат горските територии, които представляват 81 % от общата 

площ на общината. Залесената площ е 94,4 %, а незалесената - 5,6%. Разпределението 

на площта, по видове собственост, е както следва: 

• Държавни гори – 93,13 %; 

• Гори на физически лица – 6,38 %; 

• Гори на религиозни организации – 0,05 %; 

• ВСО - 0,44 %; 

В резултат на активния и дългогодишен добив и преработка /обогатяване/ на 

оловно-цинковите руди в района, са налице локално замърсяване с тежки метали и 

съществуването на обширни територии с нарушена почвена покривка. Предварителният 

проект за ОУП предвижда 17,61 ха (0,10 % от територията на общината) терени „за 

възстановяване и рекултивация”. 

 Неглижирането на проблемите, свързани с опазването на околната среда в 

миналото, са довели до наличието, на макар и локални, отлагания на тежки метали. През 

1999 г. екип от БАН изследва съдържанието на олово (Pb), цинк (Zn), мед (Cu),никел (Ni), 

желязо (Fe), манган (Mn), арсен (As), кобалт (Co), антимон (Sb), кадмий (Cd) и молибден 

(Mo) в проби от песъчливи почви и речни и отложения по долината на р. Ерма река до 

вливането й в река Гюдюрска, долината на Голяма река до град Златоград(Томас 

Керестеджиян Т., Р. Атанасова и др. 2000: Екологично въздействие на минно-добивната 

дейност –комплексно изследване в долината на Ерма река, Мадански руден район). 

Установено е завишено съдържание, особено на олово и цинк, като в почви, взети от 

пунктове в обсега нарудодобив (галерии, шахти), в пробите свисоко съдържание на 

седиментен материал под флотационната фабрика, в близост до руднични табани, 

изливи на води от галерии и шахти и от хвостохранилището, съдържанието е 

надхвърляло ПДК. 

Представителните и официално достъпни данни в годишните доклади за 

състоянието на околната среда на РИОСВ – Смолян не сочат за установени наднормени 

стойности от замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди.  
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От програмата за почвен мониторинг I-во ниво,като цяло, през последните години 

все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на почвите в 

региона. 

Следят се активна реакция на почвата (pH), биогенни елементи - общ азот, общ 

фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органиченвъглерод, 

обемна плътност и тежки метали – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсени 

живак.  

Съгласно Решение на РИОСВ – Смолян, по оценка на въздействието върху 

околната среда, извършващите добивна и обогатителната дейност, в района, дружества 

“Горубсо Златоград” АД и “Родопи еко проджект” ЕООД, гр. Златоград са приели и 

изпълняват програма за привеждане на дейностите в съответствие с нормативната 

уредба за опазване на околната среда. Не изпълняват дейности по „Програма за 

отстраняване на минали екологични щети”, тъй като няма признати стари щети от 

настъпили, отминали действия или бездействия. 

Няма данни за замърсяване с препарати за растителна защита. Няма складове 

или контейнери тип “Б-Б кубове, в които да са депонирани негодни, за употреба 

препарати. 

През последните години се отчита стабилизиране на потреблението на 

продукти за растителна защита, но в нива, които не будят притеснения относно 

въздействията върху околната среда и в количества, многократно по-малки от 

употребяваните в края на миналия век. 

Съдържанието на устойчивите органични замърсители (полициклични 

ароматнивъглеводороди и полихлорирани бифенили) е под максимално-допустимите 

концентрации, определени с Наредба № 3 за допустимо съдържание на вредни вещества 

в почвата.През последните години не са констатирани разливи и замърсяване на площи с 

нефтопрoдукти.Контролират се три групи органични съединения: полициклични ароматни 

въглеводороди (PAH16), полихлорирани бифенили (PCB6) и органохлорни пестициди. 

Замърсяванията с нефтопродукти са изключително ограничени и са вследствие 

локални аварийни разливи и инциденти. Няма регистрирана земя, замърсена с РАН и 

РСВ. 

На устройваната територия няма прункт на провеждане на мониторинг ІІ ниво за 

вкисляване на почвите,а на територията на цялата РИОСВ - Смолян не се провежда 

мониторинг за тяхното засоляване. 

Липсват данни за големи площи, замърсени с вредни вещества или отпадъци. 

Получават се малки локални замърсявания, главно с органични остатъци, при преработката 

на земеделска продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано и битови – 

около населените места и крайпътните пространства. 
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За 2015 година, РИОСВ констатира нерегламентирани замърсявания на площи с 

битови и/или строителни отпадъци в землищата на град Златоград и селоАламовци, а за 

2016 - по две площи в землищата на селата Долен и Аламовци  И шестте са ликвидирани 

при изпълнение на връчените предписания. Констатират се преди и локални малки 

замърсявания на прилежащи територии на реки и сервитути на пътища с битови и 

строителни отпадъци.Няма данни за небалансирана употреба на торове, водеща до  

натиск, по отношение на запасеността на почвите с биогенни елементи, апроблемите, 

свързани с неадекватно депониране на торов отпад са минимални. 

Съществуват проблеми по отношение на почвената ерозия – прояви на 

изнасяне на почвена покривка, свлачища и срутища. Проблем е наличието на територии с 

нарушена почвена покривка,в резултат на рудодобив и големите количества валежи, 

довели до изнасяне на почвената покривка. 

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни 

количества земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Свлачищните 

процеси нямат внезапен характер, достъпни са за наблюдение и интервенция и в много 

случаи са предотвратими. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. При 

активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена 

ситуация.  

На територията на община Златоград са установени две свлачища:  

 Свлачище № SML11.69756-01. Установено 2010 г. Съвременно и 

потенциално, клас - IV. Застрашава земеделска територия и път. Размери 30 м на 50 м с 

обща площ 1,5 дка.; 

 Свлачище SML 11.00196-01. Установено през 2015 г., от трети клас. 

Съвременно и активно, разположено по пътя Златоград–Аламовци, в земеделска 

територия и засягащо елпровод и път. Размери – 65 на 55 м с площ 3,58 дка.  

Срутищата са внезапно свличане на скални маси, причинени от 

преовлажнаване, от изветряне, от подкопаване, както от вода, така и от човешка дейност. 

Установяват се основно по скатове около пътната мрежа. 

Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, 

оказващ влияние върху развитието на селското стопанство.  

3.5. Биологично разнообразие, елементи на Националната екологична мрежа 
3.5.1. Биогеографска характеристика на района  
Изследваният район попада в Планинския биогеографски район, Рило-

Родопски подрайон  /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/(Фиг.3.5.1.). Биотата му се 

характеризира с много висок процент студеноустойчиви и студенолюбиви холарктични, 

севернопалеарктични, европейски и планински видове, глациални реликти и 

неоендемити. Известни са още редица терциерни реликтни видове, някои от които са 

ендемични или субендемични. 
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Фигура 3.5.1.Биогеографски райони и подрайони /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/ 
По Асенов /2006/, територията попада в Балканската биогеографска провинция, 

Рило-Родопски биогеогеографски район.   

Главните широколистни горски формации са съставени от бук, а иглолистните - 

от смърч и бял бор и по-рядко от ела или бяла мура. Рило-Родопският подрайон е най-

богат на собствени ендемити от всички останали подрайони на страната. Ендемити общи 

Западни Родопи и Рила са  родопска теменуга (Viola rhodopaea) и родопско великденче 

(Veronica rhodopaea).  

В специфичната високопланинска или хладнолюбива, предимно ледниково-

реликтна флора се срещат много видове, разпространени у нас само в него като блатен 

плаун (Lepidotis inundata), триципеста дзука (Juncus triglumis), разпростряна сибалдия 

(Sibbaldia procumbens), суха телчарка (Polygala acarnanica), родопска ръж (Secale 

rhodopaeum), родопска песъчарка (Arenaria rhodopaea), стояново лютиче (Ranunculus 

stojanovii), родопски магарешки бодил (Carduus rhodopaeus), сплескан плаун (Diphasium 

complanatum), езерен шилолист (Isoлtes setacea), алпийска женска папрат (Athyrium 

alpestre), скална острица (Carex rupestris), безстъблено плюскавиче (Silene acaulis), 

алпийска язовка (Bartschia alpina), жълта каменоломка (Saxifraga aisoides), европейско-

сибирските видове сходна ежова главичка (Sparganium affine), копиелистна върба (Salix 

hastata), алпийска мантийка (Petrorhagia alpina), оклопова каменоломка (Saxifraga 

androsacea), черно френско грозде (Ribes nigrum), сибирски див тютюн (Ligularia sibirica); 

планинските европейски и планински средиземноморски видове жакенова гъшарка (Arabis 
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jacquinii), клиноиглистен игловръх (Alyssum cuneifolium), наплъстена рупа (Draba 

tomentosa), кернера (Kernera saxatilis), ръждива острица (Carex ferruginea), врязанолистна 

върба (Salix retusa), прицветникова злина (Barbarea bracteosa), гола гъшарка (Arabis 

allionii), стенна гъшарка (A. muralis), алпийска каменоломка (Saxifraga retusa), врязано 

листно шапиче (Alchemilla fussa), централноалпийски клин (Astragalus centralpinus), черен 

емперум (Empetrum nigrum), високопланинско лъжниче (Armeria alpina), син див тютюн 

(Ligularia glauca), пролетно котенце (Pulsatilla vernalis), резедолистна горва (Cardamine 

resedifolia); малоазийските видове перинско плюскавиче (Silene perinica), пиринска 

дрипавка (Crepis bithynica) и балканските ендемити стоянова мишовка (Minuartia 

stojanovii), грациозна аубриета (Aubrieta gracilis), шпрунерова каменоломка (Saxifraga 

sprunerii), български омайник (Geum bulgaricum), черногорско прозорче (Potentilla 

montenegrina), разнолистно шапиче (Alchemilla heterophylla), суха телчарка (Polygala 

acarnanica), пиринска лазаркиня (Asperula suberosa), родопско омразниче (Onosma 

rhodopaea), родопска самогризка (Scabiosa rhodopensis), шарпланинска рупа (Draba 

scardica).  

Само в този подрайон и в Западни Родопи у нас се срещат терциерните 

реликти венерина обувка (Cypripedium calceolus), евразийски вид с ареал, включващ и 

Далечния Изток) и пълзяща гудиера (Goodyera repens), холарктичен вид. 

Фауната на подрайона има северен и планински облик.Наблюдава се голямо богатство 

на аркто-алпийски и борео-монтанни видове. 

Фауната на подрайона има северен и планински облик. Южни елементи в 

горната част на средния и във високия планински пояс липсват. Наблюдава се голямо 

богатство на аркто-алпийски и борео-монтанни видове. Според Берон (1969) такива тук са 

3 вида паяци, 43 вида насекоми и един вид от птиците. Към тази група може да се 

добавят още много членестоноги, както и някои земноводни и влечуги. Между влечугите е 

срещащата се у нас само в Рила и Пирин Vipera berus bosniensis (босненска усойница). 

Характерни обитатели от птиците са глухар, лещарка, няколко вида кълвачи, скален 

орел, горската улулица, гарван гробар, сокерица, ястреби, редките видове хайдушка гарга 

(Pyrrhocorax graculus),  пернатокрака кукумявка (Aegolius funereus), а от бозайниците  

мечка, лисица, вълк, дива коза, белка, златка, дива котка. 

Подрайонът има много ендемити (изключително безгръбначни животни), повечето от 

които са млади форми, обитаващи средните и високите части. 

Някои от ендемичните видове и подвидове на подрайона са Faustina polinskii, F. pirinensis 

и F. sztolcmani от сухоземните охлюви Megaphillum glossulifer от многоножките диплоподи, 

Derocrepis serbica rhilensis и Luperus rhilensis от листоядите, Otiorrhynchus lithanthracius 

hospitus, O. cepelarus, O. pirinus, O. trigradus, O. joakimoffi и O. goetzi от хоботниците, 

Nebria rhilensis, N. hybrida, Trechus gulickai, T. bohemorum, T. demicapicus, T. mortismeae, T. 

orphaeus, T. rambouseki, T. szujeckii и Pterostichus rhilensis от бръмбарите бегачи, Ilibyus 
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fuliginosus pirinicus от водните бръмбари, Olophrum leonhardi от бръмбарите късокрилци, 

Euphydryas cynthia leonardi, E. c. drenovskyi, Boloria palens rilaensis, Erebia epiphron 

infernalis, E. melas schwerdae, E. gorge pirinica, E. pronoe fruhstoferi и E. rhodopensis от 

пеперудите, Porcellium rhodopinum от мокриците, Callobius balcanicus, Araeoncus clivifrons, 

Tegenaria rilaensis и Lepthyphantes lithoclasicollis от паяците, Psilopteryx schmidi, 

Rhyacophila pirinica, Synagapetus montanus, Chaetopteroides bulgaricus, Chionaphylax 

monteryla от ручейниците, Stenobothrus bulgaricus, Isophia bureschi, Poecilimon mistshenkoi, 

P. harzi от правокрилите и много други. От древните форми интересен е 

палеоендемичният за подрайона монотипен род Rhodopaea от листоядите (сем. 

Crysomelidae; разред Coleoptera), съхранил се от терциера досега в най-древната и 

незаливана от води суша на България - Родопите. Някои холарктични, европейско-

сибирски, европейски или свързани с планинските системи на Европа видове се срещат у 

нас само в Рило-Родопския подрайон. Такива са Semilimacella reitteri, Deroceras caruanae, 

Lindholmiola corcyrensis pirinensis, Macedonica marthae, Idyla castalia pirostoma от 

сухоземните охлюви; Plateumaris braccata, Cryptocephalus quadripustulatus, Hermaeophaga 

mercurialis от листоядите; Otiorrhynchus dubius, O. mandibularis, O. gemellatus, Phyllobius 

viridaeris, P. aetolias, P. alpinus, Trachyphloeus ventricosus, Anthonomus varians от 

хоботниците; Rhinomacer attelaboides от риномацеридите; Agabus sturmi и Hydroporus 

kraatzi от водните бръмбари; Acalypta nigrina от полутвърдокрилите; Pamphilius nemorum, 

Selandria temporalis, Metallus gei, Nematinus bilineatus от растителноядните оси; 

Rhyacophilla laevis, Microptila minutissima, Drusus bigutatus, Asynarchus lapponicus и 

Parachiona picicornis от ручейниците; голям брой пеперуди; Vespertilio murinus (двуцветен 

прилеп) и др. Само в този подрайон у нас се среща и глациалният реликтен подвид 

планински трипръст кълвач (Picoides tridactylus alpinus). От рибите у нас само на Пирин 

(2300 m н.в.) е установен видът Leuciscus souffia. 

3.5.2. Растителен свят.  Характеристика на състоянието 
Разположението на общината определят планински и полупланински релеф,при 

надморска височина от 385 до 1118 м.Редуват се стръмни склонове и малки долинни 

разширения и силно развита хидрографска мрежа. 

Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997) 

територията на община Златоград попада в Илирийска (Балканска) провинция. Родопски 

окръг (фиг. 3.5.2.1.). Тук се срещат 90 вида балкански ендемити (58 вида илирийски и 32 

вида македоно-тракийски флорни елементи). В този район много голямо разпространение 

има балканският ендемит и терциерен реликт палеоендемитът силивряк (Haberlea 

rhodopensis). Единствено в Родопите са се съхранили храстовидно прозорче (Potentila 

fruticosa) и алпийско сграбиче (Astragalus alopecurus). Срещат се и редица български 

ендемити. 
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Установени са планинска дива ръж (Secale montanum ssp. rhodopaeum), 

родопски крем (Lilium rhodopaeum), българска мишовка (Minuartia bulgarica), родопска 

песъчарка (Arenaria rhodopaea), веленовско плюскавиче (Silene velenovskyana), грудкова 

тлъстига (Sedum tuberiferum), костова тлъстига (Sedum kostovii) и стефчова тлъстига 

(Sedum stefco), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), балканска (Viola balcanica) и 

родопска теменуга (Viola rhodopaea), балканска камбанка (Campanula moesiaca), 

българско вятърче (Jasione bulgarica Stoj. et Stef.), родопско лале (Tulipa rhodopаea), 

българска шипка (Rosa bulgarica), фривалдски зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus), 

родопска люцерна (Medicago rhodopaea Vel.), родопски порезник (Trachelium rumelianum 

Hampe.), влакнеста самодивска трева (Peucedanum vittijugum Boiss.), родопска самогризка 

(Scabiosa rhodopaensis), румелийска чубрица (Satureja rumelica), родопски магарешки 

бодил (Carduus rhodopaeus), дребенродопски лопен (Verbascum humile ssp. Rhodopaum), 

родопско еньовче (Galiumrhodopaeum), урумов кривец (Chondrilla urumovii) и стоянова 

мащерка (Thymus stojanovi). От всички 27 вида, 13 са илирийски, а 14 македоно-тракийски 

флорни елементи. 

 
Фигура 3.5.2.1. Геоботаническо райониране на България по Бондев, 1997 

По Флора на НРБ (1963) общината е във флористичен район Родопи. 

За целите на флористичните изследвания (таксономичен състав и 

разпространение на таксоните) България е разделена на 20 флористични района и 14 

подрайона (Йорданов, 1966: Карта на флористичните райони), чиито граници 

приблизително следват техните географски и фитогеографски граници. 
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Общината попада във флористичен район Родопи, подрайон Средни Родопи 

(фиг.3.5.2.2.). 

 
Фигура.3.5.2.2. Карта на флористичните райони в България 

По данни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), инициатива Зелен 

пояс, в Родопите са идентифицирани редица растителни видове с висок природозащитен 

статус, вероятни и за изследвания район: 

Растения от Червената книга на Република България - алпийски повет 

(Clematis alpina), блатен плаун (Lycopodiella inundata), блатно кокиче (Leucojum aestivum), 

венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), венерина обувка/пантофка (Cypripedium 

calceolus), жешля/планински явор (Acer heldreichii), жълта тинтява (Gentiana lutea), 

златиста кандилка (Aquilegia aurea), кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), 

нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora), обикновен тис (Taxus baccata), петковия 

(Petkovia orphanidea), пирински чай (Sideritis scardica), планински божур (Trollius 

europaeus), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium 

rhodopaeum), родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea), родопско лале (Tulipa 

rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), силивряк (Haberlea rhodopensis), 

снежно кокиче (Galanthus nivalis), халерово котенце (Pulsatilla halleri), черноморска 

ведрица (Fritillaria pontica) и др. 

Балкански ендемити - балканска петлюга (Pinguicula balcanica), бяла мура (Pinus 

peuce), жешля/планински явор (Acer heldreichii), жълт равнец (Achillea clypeolata), 

златиста кандилка (Aquilegia aurea), петковия (Petkovia orphanidea), пирински чай (Sideritis 

scardica), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), 

силивряк (Haberlea rhodopensis), цар-борисова ела (Abies borisi-regis) и др. 
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Български ендемити - родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea), 

родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum). 
Реликти - жълта каменоломка (Saxifraga aizoides), лаврово бясно дърво (Daphne 

laureola), македонска каменоломка (Saxifraga ferdinandii-coburgi), пълзяща гудиера 

(Goodyera repens), силивряк (родопски силивряк) (Haberlea rhodopensis). 

Световно застрашени растителни видове, по IUCN, в Родопите са: блатен 

плаун (Lycopodiella inundata), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски 

силивряк (Haberlea rhodopensis), родопски крем (Lilium rhodopaeum), родопско лале 

(Tulipa rhodopea), черноморска ведрица (Fritillaria pontica),  

Растения, включени в приложение № 3  на Закона за биологичното 
разнообразие, срещащи се в Родопите, вероятни за устройваната територия: 

 Семество  Плаунови (Lycopodiaceae) - блатен плаун /блатна ликоподиела 

(Lycopodiella inundata) венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), Сем. Адиантови 

Adiantaceae 

 Семейство Тисови (Taxaceae) - обикновен тис (Taxus baccata); 

 Семейство  Кокичеви (Amarylidaceae) -  снежно кокиче (Galanthus nivalis); 

 Семейство Сложноцветни (Asteraceae) - родопски магарешки бодил 

(Carduus rhodopaeus);  

 Семейство Грапаволистни (Boraginacerae) - родопско омразниче (Onosma 

rhodopaea); 

 Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae) - родопска песъчарка (Arenaria 

rhodopaea),  
 Семейство Бобови (Fabaceae) - алпийско сграбиче (Astragalus alopecurus).  

 Семейство Силиврякови(Gesneriaceae) - родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis);  

 Семейство Устноцветни (Lamiaceae) - стоянова мащерка (Thymus stojanovi).  

 Семейство Кремови (Liliaceae) - родопски мразовец (Colchicum 

rhodopaeum), родопски крем (Lilium rhodopaeum), черноморска ведрица (Fritillaria pontica),  

родопско лале (Tulipa rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum); 

 Семейство Салепови (Orchidaceae) - венерина обувка/пантофка 

(Cypripedium calceolus), двурога пчелица (Ophrys cornuta);  

 Семейство Розоцветни (Rosaceae)-родопско омайниче (Geum rhodopaeum); 

 Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae) - жълта каменоломка (Saxifraga 

aizoides), 

 Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae) - родопски лопен (Verbascum 

spathulisepalum), родопска горска майка (Lathraea rhodopea);  

 семейство Теменугови (Violaceae) балканска (Viola balcanica), златиста 

кандилка (Aquilegia aureа); 
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 семейство Тинтявови (Gentianaceae) - жълта тинтява (Gentiana lutea),  

 семейство Дебелецови (Crassulaceae) - костова тлъстига (Sedum kostovii), 

стефчова тлъстига (Sedum stefco). 

Характерът на територията определя доминацията на горски територии, които 

заемат 14380,00 ха или 80,70 % от територията на община Златоград.От общата площ на 

горските територии, залесената площ е 94,4 %, а незалесената - 5,6 %. Разпределението 

на площта, по видове собственост, показва преобладаваща държавна собственост, 

обхващаща 13 096 ха горски територии, или 93,13 % от общата им площ. Частна 

собственост са 898,3 ха, или 6,38 %, възстановената собственост на общината - 61,4 ха, 

или 0,44 %,а на религиозни организации–6,7 ха, или 0,05 %. 

За развитието на дървесната растителност, от особено значение, са началото 

и края на периодите с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5°С 

(начало и край на вегетацията) и над 10°С (период на усилената вегетация). По данни на 

Регионална дирекция по горите – Смолян,продължителността на вегетационния сезон е 

от 7-7.5 месеца, за най-ниските части,до 4-4.5 месеца, за най-високите, съотгветгно 

продължителността на периода на усилена или пълната вегетация е от 5 до 1,5 месеца. В 

ниските части минималната продължителност на вегетационния период е 5,5 месеца, а в 

най-високите - около 3 месеца.Температурните инверсии и влиянието на Средиземно 

море често причиняват мокри снеговалежи, особено в по-високите части и бързото, 

понякога за едно денонощие, пролетно снеготопене, при което се получават прииждания 

на реките, причина за чести снеговали и снеголоми.  
По състав, горите в общината са смесени. Широколистният пояс се формира от 

зимен дъб (Quercus petraea), бук (Fagus sylvatica), маклен (Acer monspessulanum), 

обикновен габър (Carpinus betulus), келяв габър (Carpinus orientalis), мъждрян (Fraxinus 

ornus), цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto), виргилиев дъб(Quercus virgiliana), 

горун (Quercus dalechampii), полски клен (Acer campestre), обикновен явор (Acer 

pseudoplatanus), хиркански клен (Acer hyrcanum), маклен (Acer monspessulanum), 

планински ясен (Fraxinus excelsior), мъждрян (Fraxinus ornus), а на места и келяв габър 

(Carpinus orientalis) и космат дъб (Quercus pubescens). Единично е участието на 

бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformes), трънлива круша (Pyrus pyraster), киселица 

(Malus sylvestris), дива череша (Prunus avium), орех (Juglans regia), едролистна липа (Tilia 

platyphyllos) и планински бряст (Ulmusglabra), шестил /млечен явор/ (Acer platanoides), 

планински бряст (Ulmus glabra), обикновена леска (Corylus avellana)... 

Горите от обикновен бук (Fagus sylvatica) най-често са монодоминантни, но и с 

участие на бял бор (Pinus sylvestris), обикновен смърч (Piceaabies) и ела (Abiesalba), които 

формират от своя страна иглолистния пояс. В поречията на реките успешно се развиват 

ракита (Salix viminalis), черна върба (Salix nigra), бяла върба (Salix alba), ива /козя върба/ 

(Salix caprea). 
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Запазени стари  дъбови и букови гори са налични в землищата на селата Ерма 

река, Долен и Старцево. Деградирали горски площи се заемат от келяв габър (Carpinus 

orientalis) и драка (Paliurus spina-christi). 

Условията в устройваната територия са сравнително благоприятни за 

естественото възобновяване на горите.Благодарение на това и мероприятията по 

залесяване,въпреки активния дърводобив, средногодишното нарастване на дървесните 

запаси е с около 37 500 м3, което представлява среден годишен ръст от 2,15 %. Очакваме 

в програмния период в дъбовите насаждения по-резистентните на засушаване дървесни 

видове като цер, и благун да разширяват територията си за сметка на зимния дъб. 

Горският фонд на територията на общината се стопанисва от ТП „Държавно 

горско стопанство Златоград“ към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян. 

На устройваната територия най-голям дял заемат горските територии – 14 129 

ха, които представляват 80,2 % от общата площ на общината.  

От общата им площ залесената е 96,13 %, незалесената – 0,06 %, а 3,81 % е 

недървопроизводителна площ. Горите, предназначени за стопански дейности, са 77 % от 

общата площ на горските територии. Дейностите в тях са свързани преди всичко с добив 

на дървесина.  

Разпределението на горските територии в община Златоград, по землища, към 

31.12.2015 г. е представено в таблица 3.5.2.1., а по видове гори - в таблица 3.5.2.2. 

Таблица 3.5.2.1. Горски територии в община Златоград, по землища, към 31.12.2015 

Населено място 
 

Обща 
площ 
(ха) 

В това число 

Залесена 
площ 
(ха) 

Незалесена 
площ 
(ха) 

Недървопроизв. 
площ 
(ха) 

гр. Златоград 5 380,1 5 171,9 3,2 205,0 

с. Аламовци  1 657,7  1575,9  0,5  81,3  

с. Долен  1 455,6  1382,5  3,0  70,1  

с. Ерма река  2 511,9  2293  1,6  217,3  

с. Кушла  1 043,0  924,8  9,9  108,3  

с. Пресока  Към землищена с. Старцево 

с. Старцево  1 189,9  1126,8  2,6  60,5  

с. Страшимир  301,0  257,3  43,7   

с. Цацаровци  589,8  552,8  1,7  35,3  

 14 129 13 285,0 48 821,5 

 
Таблица 3.5.2.2. Разпределение на горските територии в община Златоград по видове 

гори  
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Вид на горите Площ на горските територии (ха) 

Иглолистни гори 6 641,2 

Широколистни гори - общо 7487.8 

 -високостъблени 2 435,7 

-издънкови за превръщане 4 465,9 

-нискостъблени 586,2 

Общото санитарно състояние на горите е добро. Най-разпространени повреди, 

по данни на РДГ Смолян, са причинени от неблагоприятнит абиотични фактори – вятър и 

сняг (ветролом, ветровал, снеголом и снеговал) и антропогенните въздействия от 

смолодобив и клоносек. Има установени повреди от гъбни заболявания – гниене по бука 

и смърча, трахиомикоза по зимния дъб... Най-силно съхнене за региона, се наблюдава по 

белия бор, следван от черен бор, зимен дъб и смърч. Възникват и горски пожари.   

Най-разпространените насекомни вредители са борова процесионка 

(Thaumetopoea pityocampa), голям боров хоботник (Hylobius abietis), голям горски 

градинар (Tomicus piniperda), обикновена борова листна оса (Diprion pini), зимна 

летораслозавивачка (Evetria buoliana) и др. Нанасят щети още короядите типограф и 

халкограф при смърча, а при боровете–голям горски градинар (Tomicus piniperda), 

шестзъб корояд (Ips sexdentatus), върхов корояд (Ips acuminatus). Гъбните заболявания 

причиняват стъблено и кореново гниене по дървесината. Значими поражения нанася 

пънчушката (Armillaria mellea). 

Храстовият етаж в горите се формира от къпина (р.Rubus), малина (Rubus 

idaeus), червен глог (Crataegus monogyna), дрян (Cornus mas), шипка (Rosa canina), 

трънка (Prunus spinosa), кучи дрян (Cornus sanguine), брадавичест чашкодрян (Evonnymus 

verrucosus), брекина (Sorbus torminalis), офика (Sorbus aucuparia), смрадлика (Cotinus 

coggygria) ... Храсталачни съобщества рядко образуват червената хвойна (Juniperus 

oxycedrus)  и синята хвойна (Juniperus communis). 

Съставът на тревния етаж в горите е в зависимост от техният характер. 

Характерни са светлика (Luzula luzuloides), форстерова светлика (Luzula forsteri), лечебно 

великденче (Veronica officinalis), горска ливадина(Poa nemoralis), черна боровинка 

(Vaccinium myrtillus), обикновен здравец (Geranium macrorrhizum), обикновено киселиче 

(Oxalis acetosella), мъжка папрат (Dryopteris filix-mas), обикновена женска папрат (Athyrium 

filix-femina), горска млечка(Euphorbia amygdaloides), истинска гнездовка (Neottia nidus-

avis), пурпурен пренантес (Prenanthes purpurea), стенна салата (Mycelis muralis), 

обикновен здравец (Geranium macrorrhizum), зловонен здравец (Geranium robertianum), 

бръшлян (Hedera helix), влакнеста къпина (Rubus hirtus), разнолистна власатка (Festuca 

heterophylla), европейска дебрянка (Sanicula europaea)... 
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Тревната растителност включва още редица установени, или вероятни, за 

флористичния район, видове: 

Семейство Бобови (Fabaceae) - жерардова глушина (Vicia incana), дребен 

гръмотрън (Ononis pusilla), пълзяща детелина (бяла детелина) (Trifolium repens), 

пурпурнадетелина (Trifolium purpureum), бяла еспарзета (Onobrychis alba), пясъчна 

еспарзета (Onobrychis arenaria), жаблек (Galega officinalis), горска жълтуга (Genista ovata),  

обикновена жъртуга(Genista tinctoria), храстовидна зайчина (Coronilla emerus), звездан 

(Lotus corniculatus),  ресничеста конска подкова (Hippocrepis ciliata), люцерна (Medicago 

sativa), златна раменка(Anthyllis aurea), целебна раменка (Anthyllis vulneraria), теснолистно 

сграбиче (Аstragalus angustifolius), клинавче (Astragalus glycyphyllus), черно секирче 

(Lathyrus niger), мечоносен сминдух (Trigonella gladiata) и др. 

СемействоБрошови (Rubiaceae) - еньовче (Galium sр.),лазаркиня (Galium 

odoratum), бояджийски брош (Rubia tinctorum); 

Семейство Бръшлянови – бръшля̀н (Hedera helix); 

Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)-бъзак (Sambucus ebulus), черен бъз (Sambucus 

nigra), черен нокът (Lonicera nigra), мъхнат нокът (Lonicera xylosteum). 

Семейство Върбинкови  (Verbenaceae) - върбинка (Verbena officinalis); 

Семейство Върбовкови (Onagraceae) - теснолистна върбовка (Epilobium 

angustifolium), пупалка (Oenothera biennis); 

Семейство Грапаволистни (Boraginaceae) - белоочица полска (Buglossoides 

arvensis), медуница (Pulmonaria officinalis), червена медуница (Pulmonaria rubra), 

незабравка (Myosotis sylvatica);  

Семейство Дебелецови - мраморен дебелец (Sempervivum marmoreum), голяма 

тлъстига (Sedum maximum), лютива тлъстига (Sedum acre); 

Семейство Дзукови (Juncaceae) - светлика (Luzula luzuloides); 

Семейство Дилянкови  (Valerianaceae) - дилянка (Valeriana officinalis), грудеста 

дилянка(Valeriana tuberosa); 

Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae) - лечебно великденче(Veronica 

officinalis), австрийско великденче (Veronica austriaca), ниско великденче (Veronica 

chamaedrys), горска гайтанка (Melampyrum sylvaticum), жълто зъбарче (Odontites lutea), 

теснолистна клопачка (Rhinanthus angustifolius), румелийска клопачка (Rhinanthus 

rumelicus), мъхнат лопен (Verbascum phlomoides), висок лопен (Verbascum thapsiforme), 

лъжеблагороден лопен (Verbascum pseudonobile),  проста луличка (Linaria simplex), 

обикновена луличка (Linaria vulgaris), вълнест напръстник (Digitalis lanata),  едроцветен 

напръстник (Digitalis grandiflora), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora); 

Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)- среден живовляк (Plantago media), 

теснолистен(ланцетовиден) живовлек (Plantago lanceolata), широколистен живовляк 

(Plantago major); 
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СемействоЖитни (Poaceae) – белизма (Dichanthium ischaemum), пирей /житняк, 

пълзящ пирей/ (Agropyrum repens ), черна садина (Chrysopogon gryllus), коило (Stipa spp.), 

валезийска власатка (Festuca valesiaca), теснолистна ливадина (Poa angustifolia), овсига 

(Bromus spp.), космата латица (Dasypyrum villosum),  ливадна  тимотейка ( Phleum 

pratense), ежовата главица (Dactylis glomerata), овча власатка (Festuca ovina), луковична 

ливадина (Poa bulbosa),  едногодишната метлица (Poa annua), обикновена полевица 

(Agrostis capillaries, чернеещата власатка (Festuca nigrescens), миризливка (Anthoxanthum 

odoratum), средна сълзица (Briza media), мека медовица (Holcus mollis); 

Семейство Звъникови (Clusiaceae) - румелийски кантарион (Hypericum 

rumeliacum), жълт кантарион (Hypericum perforatum); 

Семейство Здравецови (Geraniaceae) - горски здравец (Geranium sylvaticum), 

обикновен здравец (Geranium macrorrhizum), зловонен здравец (Geranium robertianum), 

кръвен здравец (Geranium sanguineum), часовниче (Erodium cicutarium); 

Семейство Зърнастецови (Rhamnaceae) – драка (Paliurus spina-Christi), родопска 

зърника (Rhamnus rhodopeus); 

Семейство Игликови (Primulaceae) - есенно ботурче (Cyclamen hederifolium), 

лечебна иглика (Primula veris), огнивче (Anagallis arvensis); 

Семейство Изтравничеви (Aspleniaceae) - златиста папрат (Asplenium ceterach), 

изтравниче (Asplenium trichomanes); 

Семейство Камбанкови(Campanilaceae) - езичеста камбанка (Campanula lingulata), 

прасковолистна камбанка (Campanula persicifolia), ванерово скалниче (Symphyandra 

wanneri), разперена камбанка (Campanula patula), камбанка (Campanula glomerata); 

Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae) - жълтина (Saxifraga rotundifolia), 

дебелецова каменоломка(Saxifraga paniculata.), източна каменоломка (Saxifraga luteo-

viridis), сенчеста каменоломка (Saxifraga cymosa), росица (Parnassia palustris), ливадна 

каменоломка (Saxifraga bulbifera); 

Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae) –  врабчови чревца (Stellaria media), 

едроцветна звездица (Stellaria holostea), голо изсипливче (Herniaria glabrа), 

дребнолюспест карамфил(Dianthus microlepis), изящен карамфил (Dianthus gracilis), 

делтовиден карамфил (Dianthus deltoides), увиснала кутявка (Moehringia pendula),къклица 

(Agrostemma githago), кичесто плюскавиче (Silene compacta), младежко плюскавиче 

(Silene subconica), банатски рожец (Cerastium banaticum), лепкаво сапунче (Saponaria 

glutinosa), сапунче (Saponaria officinalis); 

Семейство Картофови (Solanaceae) - беладона (Atropa belladonna),татул(Datira 

stramonium), черно куче грозде(Solanum nigrum), черна попадийка (Hyoscyamus niger); 

Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae) -  елвезиево кокиче (Galanthus elwesii); 

Семейство Копривови (Urticaceae) - обикновена коприва (Urtica dioica), лечебна 

зидарка (Parietaria officinalis); 
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Семейство Кремови (Liliaceae) - разклонен вечерник(Anthericum ramosum), 

обикновен вечерник (Hesperis matronalis), вранско око (Paris quadrifolia), бодлив залист 

(Ruscus aculeatus), пренебрегнато кукувиче грозде (Muscari neglectum),миризлива 

момкова сълза (Polygonatum odoratum), малък пачи крак (Gagea minima), самодивско 

цвете (Erythronium dens-canis); 

Семейство Салепови (Orchidaceae) - обикновен анакамптис (Anacamptis 

pyramidalis), бял главопрашник (Cephalanthera damasonium),  червен главопрашник 

(Cephalanthera rubra), калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopisii), дървеницов салеп 

(Orchis coriophor); 

Семейство Лукови (Alliaceae) -жълт лук (Allium flavum),капков лук (Allium guttatum); 

Семейство Колхикови (Colchicaceae) - обикновен мразовец (Colchicum autumnale); 

Семейство Зюмбюлеви (Hyacinthaceae) - есенен синчец (Scilla autumnalis), 

гарвански лук (Ornitogalum sp.), обикновен синчец (Scilla bifolia); 

Семейство Лавданови (Cistaceae) - върболистен желтак (Helianthemum 

salicifolium), полегнала фумана (Fumana procumbens); 

Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)–разклонена боянка (Erysimum diffusum), 

войничица (Descurainia sofia), гладница (Erophila verna), крайручейна горва (Cardamine 

rivularis), скална етионема (Aethionema saxatile), луковична горва (Cardamine bulbifera), 

черна горчица (Brassica nigra), стенен игловръх (Alyssum murale), скален игловръх 

(Alyssum saxatile), малък игловръх (Allysum minus), едногодишна лопатка (Lunaria annua), 

лъжичина (Alliaria petiolata), лечебна мъдрица (Sisymbrium officinalis), обикновена 

овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), румена овчарска торбичка (Capsella rubella), 

ранна попова лъжичка (Thlaspi praecox),  родилна трева (Cardaria draba); 

Семейство Лападови (Polygonaceae) - грудест лапад (Rumex tuberosus), гъша 

трева (Polygonum aviculare), козя брада (Rumex acetosella), обикновена пача трева 

(Polygonum avicalare), водно пипериче (Polygonum hydropiper); 

Семейство Лободови (Chenopodiaceae) - бяла куча лобода (Chenopodium album), 

сладък корен(Chenopodium polyspermum); 

Семейство Лугачкови (Dipsacaceae) - трансилванска звездоглавка (Cephalaria 

transsilvanica),  нарязанолистна лугачка (Dipsacus laciniatus ), триниелистна 

самогризка  (Scabiosa triniifolia); 

Семейство Лютикови (Ranunculaceae) –обикновен повет (Clematis vitalba),огнен 

горицвет(Adonis flammea), пролетно жълтурче(Ficaria verna), кукуряк (Helleborus odorus), 

шпрунерово лютиче (Ranunculus trichophyllus), кандилколистно обичниче (Thalictrum 

aquilegifolium), източна ралица (Consolida orientalis),обикновена ралица (Consolida regalis), 

бяла съсънка (Anemone nemorosa); 
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Семейство Макови (Papaveraceae) -змийско мляко (Chelidonium majus), полски 

мак(Papaverrhoeas), дългоплоден мак (Papaver dubium), лечебен росопас(Fumaria 

officinalis); 

Семейство Маслинови (Oleaceae) - хрищел  (Jasminum friticans); 

Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)  - горска млечка (Euphorbia amygdaloides); 

слънчева млечка (Euphorbia helioscopia); мирсинитска млечка (Euphorbia myrsinites); 

обикновена млечка (Euphorbia cyparissias);  

Семейство Перуникови (Iridaceae) - жълт минзухар (Crocus flavus), планински 

минзухар (Crocus veluchensis), дребна перуника (Iris pumila), обикновена гладиола 

(Gladiolus communis); 

Семейство Пиренови(Ericaceae)-червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), черна 

боровинка (Vaccinium myrtillus); 

Семейство Поветицови (Convolvulaceae) – обикн. поветица (Convolvulus arvensis); 

Семейство Резедови (Resedaceae) - жълта резеда (Reseda lutea); 

Семейство Седефчеви (Rutaceae) - росен (Dictamnus albus), седефче (Ruta 

graveolens) , ароматен целолист (Haplophyllum suaveolens); 

Семейство Розоцветни  (Rosaceae) -  ручейно омайниче (Geum rivale), градско 

омайниче (Geum urbanum ), ливадно орехче (Filipendula vulgaris), планински очеболец 

(Potentilla erecta), дребноцветно прозорче (Potentilla micrantha), матруня (Aremonia 

agrimonoides), лечебен камшик(Agrimonia eupatori); 

Семейство Сенникоцветни (Apiaceae) - отровен азмацук(Anthriscuscaucalis), 

бучиниш(Conium maculatum), ветрогон полски (Eryngium campestre), дебрянка (Sanicula 

europaea), пащърнак (Pastinaca sativa), едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora), бял 

равнец (Achillea millefolium), кръглолистна урока (Bupleurum rotundifolium); 

Семейство Слезови (Malvaceae) - горски слез (Malva sylvestris), медицинска ружа 

(Alcea officinalis), четинеста ружа (Althaea hirsuta), ружа (Althaea canabina), 

просфорник(Abotilon theophrasti), тюрингска лаватера (Lavatera thuringiaca); 

Семейство Сложноцветни (Asteraceae) - аспурт (Carthamus lanatus), 

безсмъртниче (Helichrysum arenarium), бял трън (Silybum marianum), обикновена вратига 

(Tanacetum vulgare), лечебно глухарче (Taraxacum officinale), гингер (Onopordum 

acanthium), смрадлива дрипавка (Crepis foetida),енчец (Solidago virgaurea), обикновена 

крупина (Crupina vulgaris ), лайка (Chamomilla recutita), наведен магарешки бодил (Carduus 

nutans),  синя метличина (Centaurea cyanus),  маргаритка (Leucanthemum vulgare), бял 

оман (Inula helenium), езичестолистна паламида (Cirsium ligulare), паламида (Cirsium 

arvense), парички (Bellis perennis), подбел (Tussilago farfara), жълто подрумиче (Anthemis 

tincturia), жълт равнец  (Achillea clypeolata), бял равнец (Achillea millefolium), синя жлъчка 

(Cichorium inthybus), решетка (Carlina acanthifolia), пролетен спореж (Senecio vernalis), 

кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus); 
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Семейство Телчаркови (Polygalaceae) -  качулеста телчарка (Polygala comosa); 

СемействоТеменугови (Violaceae) - трицветна теменуга (Viola tricolor); 

Семейство Тинтявови (Gentianaceae)-синя тинтява (Gentiana cruciata), червен 

кантарион (Centaurium erythraea); 

Семейство Тученицови (Portulacaceae)-обикновена тученица (Portulaca 

olerraceae); 

Семейство Устноцветни (Lamiaceae) - красива бударица (Galeopsis speciosa), 

дяволска уста (Leonurus cardiaca), полски ацинос (Acinos arvensis), кандилниче (Ballota 

nigra), маточина (Melissa officinalis), обикновенна мъртва коприва (Lamium purpureum), 

стъблообхващаща мъртва коприва (Lamium amplexicauli), наведен конски босилек (Salvia 

nutans), планинско подъбиче(Teucrium montanum), червено подъбиче (Teucrium 

chamaedrys), дълголистна мента (Mentha longifolia), планински миризлив бурен /маясълче/ 

(Sideritis montana), пчелник (Marrubium frivaldskyanum), лечебен ранилист (Stachys 

officialis) , едногодишен ранилист (Stachys annua), обикновен риган (Origanum vulgare), 

пълзящо срещниче (Ajuga reptans), синя чубрица (Satureja coerulea), черна капела(Balota 

nigra), космата самобайка(Glechoma hirsutа); 
Семейство Устрелови (Asclepiadaceae)-обикн. устрел (Vincetoxicum hirundinaria). 

Някои от растителните видове се използват като лечебни, като голяма част 

широкоразпространените видове са включени в приложението на Закона за лечебните 

растения.  

Като билки се ползват кори от дъбове, върби и бреза, борови връхчета и билки 

/части/ от други лечебни растения  -  къпина (р.Rubus), малина (Rubus idaeus), червен глог 

(Crataegus monogyna), дрян (Cornus mas), шипка (Rosa canina),трънка (Prunus 

spinosa),офика (Sorbus aucuparia), смрадлика (Cotinus coggygria),червена хвойна 

(Juniperus oxycedrus), синя хвойна (Juniperus communis), дребен гръмотрън (Ononis 

pusilla), жаблек (Galega officinalis), целебна раменка(Anthyllis vulneraria),еньовче 

(Galiumsр.),лазаркиня (Galium odoratum), бояджийски брош (Rubia tinctorum), 

бръшля̀н(Hedera helix), бъзак (Sambucus ebulus), черен бъз (Sambucus nigra), черен нокът 

(Lonicera nigra), мъхнат нокът (Lonicera xylosteum), върбинка (Verbena 

officinalis),теснолистна върбовка (Epilobium angustifolium),пупалка (Oenothera biennis), 

белоочица полска(Buglossoides arvensis), медуница (Pulmonaria officinalis), лютива 

тлъстига (Sedum acre), светлика (Luzula luzuloides), дилянка (Valeriana 

officinalis),обикновен мразовец (Colchicum autumnale),лечебно великденче (Veronica 

officinalis), обикновена луличка (Linaria vulgaris), вълнест напръстник (Digitalis 

lanata), среден живовляк (Plantago media), теснолистен (ланцетовиден) живовлек 

(Plantago lanceolata), широколистен живовляк (Plantago major), жълт кантарион 

((Hypericum perforatum), обикновен здравец (Geranium macrorrhizum), зловонен здравец 

(Geranium robertianum), кръвен здравец (Geranium sanguineum), есенно ботурче 
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(Cyclamen hederifolium), лечебна иглика (Primula veris),врабчови чревца (Stellaria media), 

сапунче (Saponaria officinalis),беладона (Atropa belladonna), татул(Datira stramonium), 

черна попадийка (Hyoscyamus niger), обикновена коприва (Urtica dioica), лечебна 

зидарка(Parietaria officinalis),бодлив залист (Ruscus aculeatus), обикновен мразовец 

(Colchicum autumnale),разклонена боянка (Erysimum diffusum), обикновена овчарска 

торбичка (Capsella bursa-pastoris),гъша трева (Polygonum aviculare), кукуряк (Helleborus 

odorus),змийско мляко (Chelidonium majus), полски мак(Papaverrhoeas), червена 

боровинка (Vaccinium vitis-idaea), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), градско омайниче 

(Geum urbanum ), ливадно орехче (Filipendula vulgaris), планински очеболец (Potentilla 

erecta ), росен (Dictamnus albus), седефче (Ruta graveolens), пащърнак (Pastinaca sativa), 

бял равнец(Achillea millefolium), кръглолистна урока (Bupleurum rotundifolium), горски 

слез(Malva sylvestris), медицинска ружа(Alcea officinalis), безсмъртниче (Helichrysum 

arenarium), бял трън (Silybum marianum), обикновена вратига(Tanacetumvulgare), лечебно 

глухарче(Taraxacumofficinale), гингер (Onopordum acanthium), лайка (Chamomilla 

recutita),наведен магарешки бодил (Carduus nutans),  синя метличина  (Centaurea cyanus), 

бял оман (Inula helenium), подбел (Tussilago farfara), жълт равнец  (Achillea clypeolata), бял 

равнец (Achillea millefolium), синя жлъчка (Cichorium inthybus), решетка (Carlina 

acanthifolia), кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus), обикновен синчец (Scilla 

bifolia),трицветна теменуга (Viola tricolor),червен кантарион (Centaurium erythraea), 

дяволска уста (Leonurus cardiaca), маточина (Melissa officinalis),червено 

подъбиче (Teucrium chamaedrys), планински миризлив бурен /маясълче/ (Sideritis 

montana), лечебен ранилист (Stachys officialis), обикновен риган (Origanum vulgare) , 

пълзящо срещниче (Ajuga reptans), черна капела(Balota nigra),калописиева дактилориза 

(Dactylorhiza kalopisii), дървеницов салеп (Orchis coriophor), червена хвойна (Juniperus 

oxycedrus), ива /козя върба/ (Salix caprea)и др. 

Под режим на опазване и регулирано ползване от природата и включени в 

Приложение №4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са есенно 

ботурче (Cyclamen hederifolium), лечебна иглика (Primula veris),бодлив залист (Ruscus 

aculeatus), обикновен мразовец (Colchicum autumnale),кръглоглав челядник (Echinops 

sphaerocephalus), обикновен синчец (Scilla bifolia), калописиева дактилориза (Dactylorhiza 

kalopisii), дървеницов салеп (Orchis coriophor), ива /козя върба/ (Salix caprea). 

Съгласно Заповед № РД-89/03.02.2017 на МОСВ, е въведена забрана за 

събиране и изкупуване  на 24 вида билки от естествени находища, сред които и  салеп 

(Orchis coriophor),апод специален режим на опазване и ползване за 2017 година, от 

срещащите се, или вероятни за община Златоград, са поставени лазаркиня (Galium 

odoratum), беладона (Atropa belladonna), решетка (Carlina acanthifolia), лечебен ранилист 

(Stachys officialis). 
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За 2016 г. не е отпусната квота за изкупуване на билки под специален режим 

на територията на цялата област Смолян, а за 2017 - само за лечебна иглика /цвят/, лудо 

биле /лист/ и лразаркиня /стрък/.  

Съществува стопански интерес към масово разпространените и познати билки 

от шипка, офика, синя хвойна, мащерка, бъзак и др. Събираните и предавани, в 

последните години, количества са минимални спрямо наличните, в общината, ресурси. 

Находищата на лечебни растения са в добро състояние, без констатирано ползване над 

допустимото в разрешителните документи. 

Установени са 14 природни местообитания, включени в Приложение №1 на 

Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР, представени в табл. 3.5.2. 

Таблица 3.5.2. Установени в община Златоград природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР 

код местообитание 

5210 Храсталаци с Juniperus spp 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

6520 Планински сенокосни ливади  

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum  

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

91W0 Мизийски букови гори  

Оценката на въздействието върху природните местообитанията е разгледана 

подробно и в детайли в приложения Доклад за степента на въздействие върху Защитена 

зона „Циганско градище” (BG0000372) тъй като почти изцяло местонахождението им е в 

нейните граници. 

3.5.3.Гъби 

Според съвременната систематика, гъбите като еукариотни, неподвижно 

прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла, организми саобособени в отделно биологично 

царство.   

Като ценен биологичен ресурс за населението могат да бъдат разглеждани 

стопански значимите видове, като с най-голямо значение са пачи крак (Cantharellus 

cibarius), дъбова манатарка (Boletus reticulatus), обикновена манатарка (Boletus edulis), 

сърнела (Macrolepiota procera), зърнеста масловка (Suillus granulates), обикновена 

масловка (Suillus luteus), рижика (Lactarius deliciosus).  
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Срещат се още майска гъба (Calocybe gambosa), бисерна гъба(Amanita 

rubescens), обикновена пънчушка (Armillaria mellea), бакърен овчи нос (Chroogomphus 

rutilus), ливадна печурка (Agaricus arvensis), горска печурка (Agaricus sylvaticus), жълта 

рогачка (Hydnum repandum), лютива млечница (Lactarius piperatus), смръчкула (Morchella 

esculenta), хлебна млечница (Lactarius volemus), габърова гъба (Leccinum 

pseudoscabrum), сиво-виолетова гълъбка (Russula cyanoxantha), копринена гъба 

(Volvariella bombycina), пърхутка (Calvatia utriformis), кладница (Pleurotus ostreatus), 

пъстърва(Polyporus squamosus), челядинка (Marasmius oreades ) и др.  

Отровни видове са червената мухоморка (Amanita muscaria), петнистата 

мухоморка(Amanitha pantherina), бялата мухоморка (Amanita verna), дяволската гъба 

(Boletus satanas), дипленката (Gyromitra esculenta), вълчия зъб(Inocybe erubescens), 

отровната млечница(Lactarius torminosus),обикновена киселка(Paxillus involutus), бясната 

гъба (Russula emeticта). 
Опасни патогени за дървостоите са обикновената пънчушка (Armillaria mellea), 

същинската праханова гъба (Fomes fomentraius), борова праханова гъба (Fomitopsis 

pinicola), плоската ганодерма(Ganoderma applantus), швейници (Phaeolus schweinitzii), 

окрайчената гъба (Fomitopsis pinicola), дъбовият сюнгер (Daedalea quercina), жълтият 

стереум (Stereum hirsutum), серножълтата праханова гъба (Laetiporus sulphureus), 

лъжливата праханова гъба (Phellinus igniarius), Ganoderma applanatum, Polyporus 

squamosus, Inonotus nidus-pici и др. 

3.5.4. Животински свят.  Характеристика на състоянието 
Зооценозите в общината са свързани с богатия характер на местообитанията и 

спецификата на биогеографския подрайон. Те са  доста разнообразни, поради изразения 

до някъде екотонен ефект и разнообразието на терени. Видовото разнообразие на 

зооценозите по същество е представителна извадка от характерното за Родопската 

фауна на ниския и среднопланинския пояс. 

Фауната в местата над1000 м.н.в има северен и планински облик. Южни 

елементи в горната част на средния и във високия планински пояс липсват. Наблюдава 

се голямо богатство на аркто-алпийски и борео-монтанни видове. Според Берон (1969) 

такива тук са 3 вида паяци, 43 вида насекоми и един вид от птиците. Към тази група може 

да се добавят още много членестоноги, както и някои земноводни и влечуги.  

Безгръбначната фауна е най-богата. Някои от ендемичните видове и 

подвидове на биогеографския подрайон (по Груев и Кузманов, 1994)са:Faustina polinskii,F. 

pirinensis и F. sztolcmani от сухоземните охлюви,Megaphillum glossulifer от многоножките 

диплоподи, Derocrepis serbica rhilensis и Luperus rhilensis от листоядите, Otiorrhynchus 

lithanthracius hospitus, O. cepelarus, O. pirinus, O. trigradus, O. joakimoffi и O. goetzi от 

хоботниците, Nebria rhilensis, N. hybrida, Trechus gulickai, T. bohemorum, T. demicapicus, T. 

mortismeae, T. orphaeus, T. rambouseki, T. szujeckii и Pterostichus rhilensis от бръмбарите 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

120 
 

бегачи, Ilibyus fuliginosus pirinicus от водните бръмбари, Olophrum leonhardi от бръмбарите 

късокрилци, Euphydryas cynthia leonardi, E. c. drenovskyi, Boloria palensrilaensis, Erebia 

epiphron infernalis, E. melas schwerdae, E. gorge pirinica, E. pronoe fruhstoferi и E. 

rhodopensis от пеперудите, Porcellium rhodopinum от мокриците, Callobius balcanicus, 

Araeoncus clivifrons, Tegenaria rilaensis и Lepthyphantes lithoclasicollis от паяците, 

Psilopteryx schmidi, Rhyacophila pirinica, Synagapetus montanus, Chaetopteroidesbulgaricus, 

Chionaphylax monteryla от ручейниците, Stenobothrus bulgaricus, Isophiabureschi, 

Poecilimon mistshenkoi, P. harzi от правокрилите и много други.От древните форми 

интересен е палеоендемичният, за подрайона, монотипен род Rhodopaea от листоядите 

(сем. Crysomelidae; разред Coleoptera), съхранил се от терциера досега в най-древната и 

незаливана, от води, суша на България - Родопите. 

Някои холарктични, европейско-сибирски, европейски, или свързани, с 

планинските системи на Европа, видове се срещат у нас само в Рило-Родопския 

подрайон.Такива са Semilimacella reitteri, Deroceras caruanae, Lindholmiola 

corcyrensispirinensis, Macedonica marthae, Idyla castalia pirostoma от сухоземните охлюви; 

Plateumaris braccata, Cryptocephalus quadripustulatus, Hermaeophaga mercurialis от 

листоядите; Otiorrhynchus dubius, O. mandibularis, O. gemellatus, Phyllobius viridaeris, P. 

aetolias, P. alpinus, Trachyphloeus ventricosus, Anthonomus varians от хоботниците; 

Rhinomacer attelaboides от риномацеридите; Agabus sturmi и Hydroporus kraatzi от водните 

бръмбари; Acalypta nigrina от полутвърдокрилите; Pamphilius nemorum, Selandria 

temporalis, Metallusgei, Nematinus bilineatus от растителноядните оси; Rhyacophilla laevis, 

Microptilaminutissima,Drusus bigutatus, Asynarchus lapponicus и Parachiona picicornis от 

ручейниците; голям брой пеперуди; Vespertilio murinus (двуцветен прилеп) и др. 

Във водите се срещат малочетинестите червеиот клас Oligochaeta, пиявици от 

клас  Hirudinea, белодробни охлювиот разред Pulmonata, ларви на двукрили от разред 

Diptera и други. Пещерната фауна е богата на ендемити. 

За тази част на Родопите са вероятни и златист гъсеничар (Calosoma 

sycophantа), Maculinea arion, Nesticus beroni, Parnassius Apollo, Parnassius Mnemosyne, 

Maculinea arion, Limenitis populi, Glaucopsyche alexis, Duvalius nedelkovi, Duvalius 

karelhurkai, Cordioniscus schmalfussi, Coenonympha rhodopensis, Carabus intricatus, 

Balkanopetalum beskovi, Zerynthia polyxena, Pterostichus vecors, Scolitantides orion, 

Rhodopioniscus beroni, Rhodopiola cavicola, Pyrgus cinarae, Thymelicus action, 

Pseudophilotes vicrama, Pieris ergane. 

Установени, или вероятни за устройваната територия видове безгръбначни, 

включени в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО са ручеен рак (Austropotamobius 

torrentium), обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко (Morimus funereus), бръмбар 

рогач (Lucanus cervus) и алпийска розалия (Rosalia alpine). 
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Ихтиофауната е свързана с основното водно течение – река Върбица, реките 

Аламовска, Неделинска, Голяма, Малка, язовир "Златоград" и микроязовир "Хасидере". 

По литературни данни, в река Арда и притоците й, сред които и Върбица, са установени 

16 вида риби. 

На територията на общината не са установени видове, включени в Приложение II 

на Директива 92/43/EEC. Срещат се речен кефал(Leuciscus cephalus), дъгова  пъстърва 

(Salmo truttа), балканска пъстърва (Salmo trutta fario), обиновена кротушка (Gobio gobio), 

лешанка (Phoxinus phoxinus), черна мряна (Barbus meridionalis), а в язовирите и шаран 

(Cyprinus carpio), каракуда (Carassius carassius), уклей (Alburnus alburnus),псевдоразбора 

(Pseudorasbora parva), бабушка (Rutilus rutilus), червеноперка (Scardinius 

erythrophthalmus), речен костур (Perca fluviatilis), сом (Silurus glanis), щука (Esox lucius), 

бяла риба (Sander lucioperca), слънчева рибка (Lepomis gibbosus)... 

Степента на проученост на херпетофауната на устройваната територия е ниска. 

Публикуваните данни за Родопите, като цяло, предоставят възможност за преценка 

относно кои от видовете земноводни и влечуги потенциално биха могли да се срещат в 

изследваната територия, на базата на информация за тяхното разпространение като 

например  Бисерков и др. (2007), Stoyanov et al. (2011). 

Съставът и природозащитният статус на установените и вероятни видове 

земноводни и влечуги представяме в табл.3.5.4.1. 

 

Таблица  3.5.4.1. Състави природозащитен статус на установените и вероятни видове 

земноводни и влечуги 
СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕНСТАТУС 

КЛАС    З Е М Н О В О Д Н И   (A M P H I B I A ) 

 

 

 

 

 

 

Саламандрови 

Salamandridae 

обикновен тритон Lissotriton vulgaris 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN - LC 

дъждовник 

Salamandra 

salamandra 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN - LC 

южен гребенест 

тритон Triturus karelinii 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN–LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.ІІ  

Бумкови 

Bombinatoridae 

жълтокоремна бумка Bombina variegata 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV 
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Дървесници 

Hylidae 
жаба дървесница Hyla arborea 

Приложение  3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV 

 

Крастави жаби 

Bufonidae 

 

зелена крастава жаба 

 

Bufoviridis Приложение 3 на ЗБР 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

кафява (голяма) 

крастава жаба 

Bufobufo Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III I 

UCN – LC 

 

 

 

 

Водни жаби 

Ranidae 

 

голяма водна жаба 

 

 

Pelophylax 

ridibundus 

Приложение 4 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V 

горска дългокрака 
жаба Rana dalmatina 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

планинска жаба Rana temporaria 

Приложение 4 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – LC 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V 

 

гръцка жаба Rana graeca 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.ІV 

КЛАС   В Л Е Ч У Г И    (R E P T I L I A  ) 

 

 

 

 

Сухоземни 

костенурки 

Testudinidae 

 

шипобедрена 

костенурка 

 

 

Testudograeca 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 

CITES – ІІ, IUCN – VU 

Червена книга на РБ -  EN 

 

шипоопашата 

костенурка 

 

Testudohermanni 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 

CITES – ІІ, IUCN – NТ 

Червена книга на РБ -  EN 

Блатни 

костенурки 

Emydidae обикновена блатна 
костенурка Emys orbicularis 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 

IUCN – NТ 
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Сцинкове 

Scincidae 

късокрак гущер Ablepharus kitaibelii 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.  ІV 

IUCN – NТ 

Слепоци 

Anguidae 
слепок Anguis fragilis 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

 

 

 

 

 

Същински 

гущери 

Lacertidae 

горски гущер Darevskia praticola 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – NТ 

зелен гущер Lacertaviridis Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.ІV 

IUCN–LC 

стенен гущер Podarcis muralis Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.ІV 

 

 

 

 

Смокообразни 

Colubridae 

 

голям стрелец 

(синурник) 

Dolichophis caspius Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

смок мишкар Zamenislongissimus Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

IUCN – LC 

медянка Coronella austriaca 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

сива водна змия Natrix tessellata 

Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

обикновена водна 
змия Natrix natrix 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – LC 

Отровници 

Viperidae   усойница  Vipera berus 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

пепелянка Viperaammodytes 

Приложение 4 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

Видовото богатство на на херпетофауната е представено от поне 11 вида 

земноводни (Amphibia), от които 3 опашати (Caudata), 8 безопашати (Anura). 

 Влечугите (Reptilia) са представени с 15 вида, съответно 3 вида костенурки 

(Testudines), 5 вида гущери (Sauria) и 7 вида змии (Serpentes). 
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Птиците са най-добре представеният като разнообразие и обилие на видовете 

клас гръбначни животни в района, поради разнообразните условия и наличието на 

екотонен ефект. Описаният характер на биотопите определя доминирането на предимно 

горски видове. За селищата и техните околности са характерни синантропни видове, за 

пасищата и  малкото обработваемите земи - степни видове, а за водните течения и 

язовир Златоград - много малко водолюбиви видове. 

Съставът и природозащитният статус на установените и вероятни гнездящи 

видове птици е по Атлас на гнездящите птици в България (2007), / таблица 3.5.4.2./ 

Таблица  3.5.4.2. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни гнездящи 

видове птици 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ  (CICONIIFORMES) 

 

Щъркелови  

Ciconiidae 

черен щъркел  Ciconia nigra Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бонска к-я – пр.II 

Бернска к-я – Пр. II 

бял щъркел Ciconia ciconia Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бонска к-я – пр.II 

Бернска к-я – Пр. II 

РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ  (FALCONIFORMES) 

 

 

 

 

 

 

 

Ястребови 

Accipitridae 

осояд Perпisapivorus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР,ЧК на РБ 

голям ястреб Accipiter gentilis Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Пр.3 на ЗБР,   

Черв. нига на РБ 

малък ястреб Accipiter пisus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Пр.3 на ЗБР, ЧК на РБ 

обикновен  

мишелов 

Buteo buteo Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

белоопашатмишелов Buteo rufiпus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 
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Соколови 

Falconidae  

черношипа ветрушка Falco tinnuпculus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

сокол орко Falco subbuteo Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

РАЗРЕДКОКОШОПОДОБНИ (GALIFORMES) 

 
Тетревови 

Tetraonidae 

лещарка Tetrastes bonasia Пр.3 на ЗБР 

Бонска к-я-Пр.ІІ 

Бернска к-я – Пр. III 

РАЗРЕДГЪЛЪБОПОДОБНИ  (COLUMBIFORMES) 

 

 

Гълъбови  

Columbidae 

домашен(полудив)гълъб Columba livia f. 

domestica 

- 

гълъб хралупар Coluтba oenas Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Червена книга на РБ 

гривяк  Columba palumbus Пр.4 на ЗБР 

гургулица Streptopelia turtur Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

гугутка  

 

Streptopelia decaocto Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

РАЗРЕДКУКУВИЦОПОДОБНИ  (CUCULIFORMES) 

Кукувицови 

Cuculidae 

кукувица Cucuclus canorus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕДСОВОПОДОБНИ  (STRIGIFORMES) 

 

Совови 

Strigidae 

 

чухал Otus scops Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

бухал Bubo bubo Пр.2 и 3 на ЗБР 

Дир.79/409/- Пр.І 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

CITES-II. 
SPEC - ІІІ 

кукумявка  

 

Athene noctua Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

горска улулица Strix aluco Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

IUCN (LC) 
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горска ушата сова Asio otus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ (CAPRIMULGIFORMES) 

Козодоеви  

Caprimulgidae 

козодой Caprimulgus 

europaeus 

Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ (APODIFORMES) 

Бързолетови  

Apodidae 

черен бързолет Apus apus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

 алпийски бързолет Apus melba Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

 блед бързолет Apus pallidus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕДСИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

Пчелоядови Meropidae папуняк Upupa epops Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES) 

 

 

 

 

 

 

Кълвачови  

Picidae 

въртошийка Jynx torquilla Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

зелен кълвач Picus viridis Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

черен кълвач, въгленар Dryocopus martius Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

Червена книга на РБ 

голям пъстър кълвач Dendrocopos major Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР  

среден пъстър кълвач Picoides medius Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

сирийски(градински) 

пъстър кълвач 

Picoides syriacus Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

южен белогръб кълвач.  Dendrocopos leucotos Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

Червена книга на РБ 

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES) 
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Чучулигови 

Alaudidae 

горска чучулига  Lullula arborea Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

 

Лястовицови Hirundinidae 

скална лястовица                     Ptyonoprognerupestris Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

селска лястовица  

 

Hirundo rustica Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

червенокръста 

лястовица 

Hirundo daurica Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

градска лястовица Delichon urbica Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Водни косове                    

Cinclidae 

воден кос                            

 

Cincluscinclus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Орехчета 

Troglodytidae  

орехче Troglodytes troglodytes Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

 

 

Стърчиопашкови                  

Motacillidae 

горска бъбрица                       

 

Anthustrivialis Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

планинска 

стърчиопашка    

Motacillacinerea Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

бяла стърчиопашка                    Motacillaalba 

 

Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Завирушкови                     

Prunellidae 

сивогуша завирушка                   Prunellamodularis Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

 

 

 

 

 

МухоловковиMuscicapidae 

червеногръдка Erithacus rubecula Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

южен славей Luscinia 

megarhynchos 

Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

ръждивогушо ливадарче                Saxicolarubetra Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

сиво каменарче                       Oenantheoenanthe Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II 

белогуш дрозд                        Turdustorquatus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

кос Turdus merula Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 
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поен дрозд Turdus philomelos Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

имелов дрозд                         Turdusviscivorus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

малко белогушо 

коприварче             

Sylviacurruca Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

голямо черноглаво                    

коприварче 

Sylviaatricapilla  Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

елов певец                           

 

Phylloscopuscollybita Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II 

Синигерови  

Paridae 

лъскавоглав синигер                  Paruspalustris Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

матовоглав синигер                   

 

Parusmontanus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

качулат синигер                      

 

Paruscristatus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

черен синигер                        

 

Parusater Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

син синигер Parus caeruleus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

голямсинигер Parus major Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Зидаркови                       

Sittidae 

горска зидарка                       

 

Sittaeuropaea Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Дърволазкови                    

Certhiidae 

горска дърволазка                    

 

Certhiafamiliaris Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Авлигови 

Oriolidae 

авлига Oriolus oriolus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Овесаркови 

Emberizidae 

жълта овесарка                       

 

Emberizacitrinella Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

сивоглава овесарка                   

 

Emberizacia Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

сива овесарка                        

 

Miliariacalandra Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

Сврачкови                       

Laniidae 

червеногърба сврачка                 Laniuscollurio Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 
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Вранови 

Corvidae 

сойка Garrulus glandarius Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

 

сврака Рiса рiса Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

сокерица    Nucifragacaryocatactes Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

сива врана Corvus corone Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

гарван     Corvuscorax Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

СкорцовиSturnidae обикновен скорец Sturnus vulgaris - 

 

 

 

 

Чинкови 

Fringillidae 

обикновена чинка Fringilla coelebs Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

диво канарче Serinus serinus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

зеленика Carduelis chloris Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

кадънка Carduelis carduelis Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

елшова скатия                        

 

Carduelisspinus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

конопарче Carduelis саnnаina Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

кръсточовка     Loxiacurvirostra Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

червенушка Pyrrhulapyrrhula Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

черешарка Coccothraustes 

coccothraustes 

Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Тъкачови  

Ploceidae 

 

домашно врабче Pas. domesticus - 

полско врабче Passer montaпus Бернска к-я – Пр.III 

Пр.3 на ЗБР 

  

Установени, или вероятни гнездящи видове птици, на изследваната територия са  

86 вида от 28 семейства, включени в 11 разреда. 

Клас Mammalia в района е представен богато от прилепи, дребни и едри 

бозайници. 

Съставът и природозащитният статус на видовете бозайници, обитаващи или 

вероятни за устройваната територия, представяме в таблица 3.5.4.3. 

Таблица  3.5.4.3. Състав и природозащитен статус на видовете бозайници 
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СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

РАЗРЕДНАСЕКОМОЯДНИ (Insectivora) 

Таралежови 

Erinaceidae 

източноевропейски 

таралеж 

Erinaceus concolor Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

 

Къртици/Talpidae къртица Talpa europaea Бернска к-я – Пр.III 

 

 

Земеровки  

Soricidae 

обикновена кафявозъбка Sorex araneus Бернска к-я – Пр.III 

голяма водна земеровка Neomys fodiens Бернска к-я – Пр.III 

малка водна земеровка Neomys anomalus Бернска к-я – Пр.III 

белокоремна белозъбка Crocidura leucodon Бернска к-я – Пр.III 

малка белозъбка Crocidura 

suaveolens 

Бернска к-я – Пр.III 

РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ (LAGOMORPHA) 

Зайци/Leporidae див заек Lepus europaeus - 

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA) 

Катерици  

Sciuridae 

катерица Sciurus vulgaris Бернска к-я – Пр.III 

RedlistIUCN 

Сънливци Gliridae 

=Myoxidae 
горски сънливец Dryomys nitedula Бернска к-я – Пр.III 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 

Red list IUCN 

обикновен сънливец Glis glis Бернска к-я – Пр.III 

Red list IUCN 

 

 

Мишевидни 

Muridae 

полска мишка Apodemus agrarius - 

сив плъх Rattus norvegicus - 

черен плъх Rattus rattus - 

домашна мишка Mus musculus - 

македонска мишка Mus macedonicus - 

горска мишка Apodemus sylvaticus - 

 

Хомякови 

Cricetidae 

обикновена полевка Microtus arvalis - 

подземна полевка Microtus 

subterraneus 

- 

гюнтерова полевка Microtus guentheri - 

сива полевка  Microtus arvalis - 

ръждива горска полевка Myodes glareolus - 

Слепи кучета 

Spalacidae 

сляпо куче Nannospalax 

leucodon 

- 
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РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ (ARTIODACTYLA) 

Кухороги  

Bovidae 

дива коза Rupicapra rupicapra Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Червена книга на РБ 

Еленови  

Cervidae 

сърна Capreolus capreolus - 

благороден елен Cervus elaphus - 

Свиневи Suidae дива свиня Sus scrofa - 

РАЗРЕД   ХИЩНИЦИ   (CARNIVORA) 

 

Коткови 

Felidae  

дива котка Felis silvestris Пр.4 на ЗБР 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 

Бернска к-я – Пр.II 

Cites 

 

 

Кучеподобни 

Canidae 

 

 

 

 

лисица Vulpes vulpes - 

вълк Canis lupus ЗБР-II, IV 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.ІІ иIV 

Бернска к-я – Пр.II 

Cites- ІІ, ЧК на РБ - уязвим VU 

чакал Canis aureus - 

енотовидно куче Nyctereutes 

procyonoides 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порови Mustelidae 

невестулка Mustela nivalis Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

белка Martes foina Бернска к-я – Пр.III 

черен пор Mustela putorius - 

язовец Meles meles - 

 

 

видра 

 

 

Lutra lutra 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II 

Cites, Red list IUCN 

Червена книга на РБ 

 

златка 

 

Martes martes 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.V 

Бернска к-я – Пр.III, ЧК на РБ 

 

 

Мечки  

Ursidae 

 

 

кафява мечка 

 

 

Ursus arctos 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II 

Cites – ІІ, Red listI UCN 

ЧК на РБ - застрашен вид ЕN 
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РАЗРЕД ПРИЛЕПИ              (CHIROPTERA) 

 

 

 

Подковоноси 

прилепи             

Rhinolophidae 

средиземноморски 

подковонос           

Rhinolophus blasii Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

голям подковонос                     Rhinolophus 

ferrumequinum 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II –IV 

мaлък подковонос                     Rhinolophus 

hipposideros 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II –IV 

 

 

Гладконоси 

прилепи              

Vespertilionidae 

 

кафяво прилепче 

 

 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II,  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 

малко кафяво прилепче Pipistrellus 

pygmaeus 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 

 голям нощник                         

 

Myotis myotis Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II –IV 

дългоух нощник                       Myotis bechsteini Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

остроух нощник                       

 

Myotis blythi Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II –IV 

трицветен нощник                     

 

Myotis emarginatus Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II     

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II –IV 

Червена книга на РБ 

широкоух прилеп                      Barbastella 

barbastellus 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

 

 

Установени или вероятни са 49 вида бозайници от 18 семейства, обединени в 6 

разреда. 
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Съществуват потенциални местообитания на целевите по Натура 2000 видове 

европейски вълк (Canis lupus), мечка (Ursus arctos), дива коза (Rupicapra rupicapra) и  

прилепите: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух 

нощник Myotis blythii), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), трицветен нощник 

(Myotis emarginatus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii), голям нощник (Myotis myotis) 

МОСВ е утвърдило: 

 План за действие за дивата коза в България 2007 – 2016; 

 План за действие за кафявата мечка в България 2008 – 2017; 

 План за действие за дивата котка в България 2008 – 2017; 

В изложението, съставът на зооценозите от гръбначни животни е представен в 

табличен вид в таксономичен ред, а природозащитният статус - чрез Закона за 

биологичното разнообразие и международните конвенции, по които Република България 

е страна: 

1. Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове 

диви животни. 

- Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия, или по-голяма 

част, от техния ареал; 

- Приложение II – видове с неблагоприятен статус. 

2. Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания: 

- Приложение II – строго защитени видове 

- Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една 

договаряща се страна. 

3. Директива за птиците 79/409/ЕЕС: 

- Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, 

отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и 

размножаване в района на разпространението им. 

- Приложение II – видове, които могат да бъдат предмет на лов. 

4. RedlistIUCN - Световно застрашени видове животни в категориите 

Criticallyendangered, Endangered и Vulnerable. 

5.SPEC – Species of European Conservation Concern.  

-Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение; 

-Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и 

имат неблагоприятен консервационен статус; 

-Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в Европа 

и имат неблагоприятен консервационен статус; 
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-Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и 

имат благоприятен консервационен статус. 

6. CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора. 

7. Закон за биологичното разнообразие: 

-Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват 

защитени територии; 

- Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано 

ползване; 

8. IUCN 2007 – 2007 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно 

застрашените видове http://www.redlist.org)– VU (vulnerable) – уязвим, LC (least concern) – 

слабо засегнат, LR (lower risk) – рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни. 

9. Червена книга на Република България. Том 2, Животни (ново издание). 

- Изчезнали (EX) или вероятно изчезнали (?EX); 

- Критично застрашени (CR); Застрашени (EN); 

- Уязвими (VU); Почти застрашени (NT); 

- Слабо засегнати (LC); С недостатъчно данни (DD); 

- Неоценяван (NE)  

3.5.5. Елементи на Националната екологична мрежа 
Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, включваща 

защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с изискванията на 

Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по общоевропейската 

програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологично разнообразие, за 

община Златоград е 12 333,14 ха, с дял 19,24 % от общата й територия (таблица 3.5.5.1). 

Таблица 3.5.5.1. Площ на елементите на Националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия 

Елементи на 
НЕМ 

Защитени зони Защитени зони 
Дир. 92/43/ЕЕС 

Защитени зони 
Дир.2009/147/ЕС 

Защитени 
природни т-ии 

ха % ха % ха % ха % ха % 

3428,68 19,24 3 416.2 19.17 3 416.2 19.17 0.00 0.00 12.48 0..07 

В устройваната територия попада част от Защитена местност„СВЕТА 
НЕДЕЛЯ” (Код в регистъра 218) е обявена със Заповед № 104/14.02.1980, обн. в 

Държавен вестник, брой 22/1980,  прекатегоризирана със Заповед № РД-315/ 31.03.2003 

на МОСВ, Държавен вестник бр. 42/2003. Заема обща площ от 25.6 хектара в землищата 

на град Неделино, община Неделино и град Златоград, община Златоград, област 

Смолян. От землището на град Златоград защитената местност обхваща 12.48 ха, което 

представлява 0.07 % от територията на общината. 
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Опазва вековни дъбови гори. 

Режим на дейности включва: 
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и залесяването с 

неприсъщи, за района, растителни видове.  

2. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки 

или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им.  

3. Забранява се събирането на диворастящи плодове, минерали и други. 

4. Забранява се лова и риболова.  

5. Забранява се пашата на домашни животни. 

6. Забранява се всякакво строителство, минни и кариерни разработки, изкопни 

работи, разширяване на съществуващите къмпинги. 

7. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на превозни средства. 

8. Разрешава се отглеждането на горските култури и възстановяването на 

характерната растителност. 

9. Разрешава се посещаването от туристи и летовници и използването на 

пясъчната ивица като плаж. 

10. Разрешава се събирането на блатното кокиче с квота от МОСВ. 

На връх "Света Неделя" е изграден едноименен параклис, част от т.н. 

наречената "Кръстата гора". Надморската височина на върха  865 м и от него се разкрива 

чудесна видимост - към крепостта Устра над град Джебел, планинският масив Алада над 

град Неделино, връх Св. Илия между град Неделино и село Падина, връх Каракулас над 

Загражден и др, а при ясно време може да се види и Бяло море. От град Златоград до 

връх Света Неделя е изградена екопътека с дължина 12 км при денивелация около 400 м. 

В регистъра, по Закона за биологичното разнообразие, поддържан от 

Изпълнителна агенция по околна среда, като „вековни дървета”, към 01.07.2017 г., на 

територията на община Златоград е включено само едно вековно дърво – питомен кестен 

с № 862, обявено със Заповед № 511/24.2.1976 на КОПС, Д.В. бр. 36/1976, с 

местонахождение - местност Баломийската река, град Златоград. Възрастта му е над 250 

години, височината му е 22 м, а обиколката на 1,3 м от земята е 3.5 м. 

В района е обявена една защитена зона по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за 

биологичното разнообразие по европейската програма Натура 2000 в частта й за 

опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от 

Директива  92/43/ЕЕС. 

Защитена зона „Циганско градище” е записана с идентификационен код 

BG0000372 и е с обща площ 95 55.741 ха. Одобрена е с решение на Министерски съвет 

№ 661 от 16.10.2007. Одобреният  от Министерски съвет списък е публикуван в ДВ, брой 

85 от 23.10.2007.  
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Приета е, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета с Решение на ЕК от 

12.12.2008 г. - втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в 

Континенталния биогеографски регион. 

Обхваща землищата, или части от тях, на 11 селища, включени в 

административните граници на 4 общини от Смолянска област. 

Основните цели за обявяването на зоната са: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения, за тези местообитания, видов състав, характерни видове 

и условия на средата; 

• Възстановяване, при необходимост, на площта й, естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Ключовите й елементи са свързани с  цитираните  цели. 

Предмет на опазване са 16 установени типове местообитания, включени в  

Приложение I на Директива 92/43/EEC, 5 вида безгръбначни, 3 вида земноводни и 

влечуги и 11 вида бозайници, от които 8 прилепи. 

Защитената зона заема общо 3 416.2 ха от общинската територия, или 19.17 %  

от община Златоград, разпределена в три землища (таблица 5.1.1.2). 

Таблица 3.5.5.2. Обхват на включената в Защитена зона „Циганско градище” 

(BG0000372) общинска територия 

Землище Заета,от защитената 

зона, площ (ха) 

% на заетата площ от 

общината 

% на заетата площ 

от защитената зона 

Златоград 465,9 2.69  0.49 

Аламовци 1616,5 9.32 1.69 

Ерма река 1333,8 7.69 1.39 

Площта от 3 416.2 ха в община Златоград заема 35.75 % от цялата територия 

на Защитена зона „Циганско градище” (BG0000372). 
Въздействието на Предварителния проект за Общ устройствен план на община 

Златоград върху защитената зона е анализирано в Доклада за оценка степента на 

въздействие,  приложен към ДЕО. 

В площта от 3 416.2 ха, заета от защитени зони, влизат и 0.2 ха от землището 

на село Кушла, включени в Защитена зона „Родопи Източни” (BG0001032) по 

Директива 92/43/ЕЕС.  
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Предмет на опазване са 29 природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР, 

орхидеята обикновена пърчовка, 13 вида безгръбначни, 3 вида риби, два вида 

земноводни, 4 вида влечуги и 18 бозайници, от които 12 вида прилепи.   

Площта е заета от широколистна дъбова гора с характер на природно 

местообитание Балкано-панонски церово-горунови гори (91M0) с обща площ в 

защитената зона 63263,18 ха. Представено е типично със смесен дървесен етаж, в който 

благун, цер и зимен дъб заемат повече от 60 %.  Картираният на терен полигон е 

разположен почти изцяло в землището на село Дрангово, община Кирково. За 

територията няма подадени инвестиционни предложения, а лесоустройственият проект 

на ДГС Златоград е в пълно съответствие с изискванията за стопанисване на горите в 

НАТУРА 2000. ОУП изцяло съхранява предназначението на земите по опорен план като 

горска територия, а предвидената екопътека не внася изменения в начина на трайно 

ползване и няма никакви основания да се допусне каквото и да е въздействие върху 

природно местообитание 91M0 и защитена зона „Родопи Източни” (BG0001032). 

Не се очаква въздействие на Предварителния проект за Общ устройствен план 

на община Златоград върху защитената зона. 

3.6. Ландшафт 

Дейностите по отношение опазване, планиране и управление на ландшафта са 

ключови при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за 

Ландшафта, той има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и 

представлява благоприятстващ, икономическата дейност, ресурс, чиято защита, 

управление и планиране могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, за 

повишаване на качеството на живот.  

Определен е като „територия, специфичният облик и елементите, на която са 

възникнали в резултат от действията и взаимодействията между природните и/или 

човешки фактори”. 

Съгласно приетите, в страната,определения „ландшафтът е териториална 

система, съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и 

комплекси” и представлява система, която съдържа и възпроизвежда ресурси, съхранява 

геофонда и представлява източник на естетическо въздействие. 

Устойчивостта на ландшафтите е категория, която отразява постоянството или 

неизменчивостта на ландшафта във времето.  

Тя се разглежда като устойчивост спрямо величината на въздействието, 

влияещо върху структурата на ландшафта, както и като способносттаму към 

продължително еднопосочно развитие при опазване на естествените му, или придобити 

свойства за определен прогностичен период. 
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Ландшафтите на територията на общината могат да бъдат класирани по 

няколко особености. Според надморската височина, техният тип е ниско- и 

среднопланински ландшафти, при което могат да се отличат няколко подтипа: 

- Подтип І клас – според преобладаващото почвено покритие – ландшафти с 

широколистни, широколистно-иглолистни, редки и нискостъблени гори, с поляни и 

единични дървета, с поляни и храсти, както и скални ландшафти; 

- Подтип ІІ клас – според присъствието в ландшафта на водни площи, или 

течения, с което те може да се определят като водни ландшафти, или според 

присъствието на културни елементи около селищата на общината, с което тези 

ландшафти се определят като културни ландшафти; 

- Подтип ІІІ клас – според степента на нарушеност на ландшафтите в резултат 

на вековното антропогенно присъствие и дейност – ненарушени (природни) ландшафти и 

нарушени (антропогенни) ландшафти; 

В отделните територии на община Златоград е характерно формирането на 

смесен тип ландшафти, определено от едновременното присъствие на няколко типа и 

подтипа ландшафти.Състоянието им може да се характеризира и чрез степенуването  на 

естетическите им качества, които се определят от тяхната живописност. В това 

отношение, на първо място, от значение е единството на всички показатели за 

естетичност, с което ландшафтите се оценяват естетически комплексно. 

Като природен ресурс, ландшафтите на територията на община Златоград 

може да се характеризират в зависимост от преобладаващите природни елементи в тях. 

В това отношение, тяхната оценка се определя от преобладаващото присъствие на 

различните видове гори, на присъствието на скали и скални образувания, на поляни и 

открити пространства и не на последно място – от наличието на водни елементи (реки и 

езера). 

Друг показател за състоянието и качествата на ландшафтите на територията 

на общината, е тяхната оценка като културен ресурс.Тя се определя от наличието и 

степента на присъствие на инфраструктурни обекти (пътища, пътеки и пешеходни 

туристически маршрути, сгради, инженерни съоръжения, туристическа маркировка и др.) 

и на културни забележителности,  които са показатели за материалната, респективно за 

духовната култура, през епохата на създаването им. В по-голямата част от територията 

на общината, състоянието и качествата на ландшафта, по отношение на културния 

ресурс, се определят от присъствието на инфраструктурни обекти и антропогенни 

намеси, както и от наличието на културни забележителности.  

Това показва, че въпреки местоположението на общината впланинска 

територия, културните ландшафти имат значително присъствие, което е наложило в 

ОУПО устройствените мерки да бъдат съобразени с факта, дали културните ландшафти 

са реликтни или развиващи се.  
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Оценката на ландшафта, като културен ресурс, е свързана и с оценката на 

степента на антропогенната намеса в него. На тези територии от общината, където има 

наличие на инженерно-технически съоръжения и урбанизационни образувания в близост 

до наблюдателя, оценката е, че антропогенната намеса е от силна до средна.  

На териториите, където има присъствие на урбанизационни образувания 

(сгради и съоръжения) на голямо разстояние от наблюдателя – оценката за 

антропогенната намеса е от средна до слаба и тя е слаба, при наличие в ландшафта на 

пътища, туристически пътеки и маршрути със съответната туристическа маркировка, 

които нямат съществено негативно визуално въздействие. 

Показател за качествата на ландшафтите на територията е и психологическата 

им оценка, която показва, че голяма част от природните ландшафти с планински 

склонове, покрити с гори  и ландшафтите с водни течения(реки), внушават спокойствие и 

поради факта, че в тях няма, или има трудно забележими елементи на антропогенна 

намеса.  

За да може, в крайна сметка, да се направи обобщаваща оценка за 

състоянието и качествата на ландшафтите на територията на община Златоград, е 

приложен комплексният (интегрален) метод на оценка, според който по степен на 

важност, факторите определящи качеството на ландшафтите се подреждат по скалата -

живописност (изразителност), естественост (съхраненост), стабилност (устойчивост),  

уникалност (рядкост) и разнообразие. Според тази оценка, повечето ландшафти в 

община Златоград получават висока комплексна бална оценка. 

Според комплексната оценка за качествата на ландшафта на територията на 

община Златоград, могат да се обособят следните видове: 

- Ландшафти с много високо качество – това са тези части от общината, които 

обхващат най- високата й планинско-горска територия;   

- Ландшафти с високо качество – това са ландшафтите на по-ниските 

планински територии, около крайречните ландшафти по поречията на реките, чието 

качество се понижава, поради наличието на антропогенни елементи, нарушаващи 

красотата на природата; 

- Ландшафти със средно качество – това са по-малко атрактивните 

ландшафти, характеризиращи се с наличие на антропогенно въздействие в различна 

степен и недостатъчно устойчиво ползване. Тук се включват, преди всичко, 

урбанизираните селищни и крайселищни територии на общината.  

Ландшафти с лошо качество - това са най-малко атрактивните ландшафти, 

характеризиращи се с наличие на много силно антропогенно въздействие, като 

например,околностите на рудодобивните и рудопреработвателни обекти и 

хвостохранилище „Ерма река”. 
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Природните и антропогенните елементи, които оформят видовете ландшафти 

сарелеф, гори, планински пасища и ливади, реки, дерета, оврази, обработваеми земи, 

населени места и урбанизирани територии с жилищни и селскостопански функции.  

Забележимо отражение върху визията на ландшафта на общината е факта, че 

исторически човешката намеса,с малки изключения,не е изменила съществено облика на 

естествената природна среда и поради този факт, отделните видове ландшафти могат да 

бъдат определени като несъществено антропогенно повлияни ландшафти. Комбинацията 

от естествени и антропогенно формирани, през вековете,  предпоставки на територията 

на общината, дава възможност да се определят съществуващите типове ландшафти: 

-Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в 

пряка зависимост от социално- икономическите условия в общината. Обхваща селищните 

и особено прилежащите крайселищни територии на населените места, както и 

ситуираните там туристически образувания. Положително оформящо въздействие за 

облика на този тип ландшафт има растителността в отделните общински и частни 

селищни и крайселищни имоти и околната природна среда.  

-Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. 

Поради характера на релефа в общината, той е достигнал максимума на възможност за 

териториално развитие. Това са обработваеми земи, животновъдни ферми, мерите, 

ливадите, пасищата и други селскостопански територии, ситуирани предимно около 

селищата, пътищата и  в крайречните заравнени земи от територията на общината. 

 - Дендрогенен тип ландшафт на горските територии. Той обхваща 

основната част от територията на община Златоград, включена в горския фонд – преди 

всичко растителните формации в пояса дошироколистните гори, в т.ч. Защитена местност 

„Света Неделя” и Защитена зона, по Натура 2000,„Циганско градище”. 

- Дендрогенен крайречен тип ландшафт на влажните зони, формиран по 

речните тераси на реките и техните притоци. Основно към него се причисляват 

крайречните територии с влаголюбива дървесна и храстова растителност. Защитен е от 

ЗБР, а визуалното му и екологично въздействие се оценява като максимално, за облика 

на ландшафта и за неговото здравно-физиологично въздействие върху човешкия 

организъм.  

Потенциали за развитие на ландшафта. Състоянието и обликът на 

ландшафта, да голяма степен, зависи от редица екологични фактори с антропогенен 

генезис, които пряко влияят върху неговото качество и здравен статус.  

Качествата на тези фактори формират и потенциала за бъдещото развитие на 

ландшафта и зелената система на територията на община Златоград. За целта на 

настоящия анализ, основно значение има състоянието на тези от елементите на околната 

среда, които най-силно са повлияни от човешката дейност. Нейната интензивност на 

негативно влияние, особено се повиши през последните 50-60 години.  
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Съвкупното действие и взаимовръзка между тези антропогенно повлияни 

елементи на околната среда, определят  екологичната обстановка в района и пряко 

влияят върху потенциала за нейното бъдещо развитие.  

Екологичните фактори, от своя страна, очертават насоките за развитие и 

бележат ограничителите при устройственото планиране на територията.Въпреки, че 

ландшафтът в района е повлиян от антропогенните фактори - изградени пътища, 

електропроводи, промишлени предприятия, складови комплекси, интензивно селско 

стопанство,все пак територията на общината се отличава с разнообразни типове 

планински ланшафти, при което доминират тези, с подчертано естествен характер.   

Запазените възможности за естественно развитие, които характеризират 

повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че 

територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен характер, по 

отношение на, запазване и обогатяване на основните видове ландшафти.  

3.7. Културно-историческо наследство 
Територията на общината се характеризира с богата култура и многовековна 

история и е наситена с множество недвижими културни ценности с архитектурно-

строителен, художествен и археологическихарактер. 

По приетата Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025, община Златоград попада в територия с концентрация на културни ценности – 

Южно културно пространство (Via Diagonalis) + „Родопи“ – включващо обобщено темите: 

„Античност“, „Корени на европейската идентичност. Траки“, „Българско Средновековие 9-

14 в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в., „Византия“, „Европа и Османската 

империя 14-19в.“, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „20 в. 

Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“, 

„Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“. 

Обособяването на територии със специфични характеристики е традиционен 

инструмент за пространствено насочване на политики и програми за постигане на желани 

цели.В Националната концепция за пространствено развитие,устройваната територия е 

определена„със специфични характеристики” – Планински и гранични общини, по 

критериите, възприети в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022. 

Характерен облик на града придава архитектурния резерват. В него, по 

информация от Регистъра на Недвижимите културни ценности и архива на НИНКН,са 

регистрирани над 100 архитектурни паметника накултурата. Създаден е и уникалния 

Етнографски ареален комплекс –истински музей на открито с архитектура, интериори и 

занаяти от българското Възраждане.Един от символите на възрожденската архитектур е 

Битов дом „Чалъковата къща”, паметник на културата с местно значение. Сградата е 

разположена в централната част на Стария град. Строена е в края на 19-ти век и 

представя бита, местните обичаи, ритуали и традиции.  
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Много интересни са работилниците, представящи традиционните занаяти. 

Целогодишно, в автентичен и подходящ интериор, се възпроизвеждат на живо всички 

дейности, свързани с първичната обработка на вълна, козина и памук, на предачеството, 

плетачеството, тъкачеството - с отвесен и хоризонтален стан (вкл. и мутафчийство), 

абаджийство, гайтанджийство и терзийство, ножарство, както и производство на родопски 

специалитети и напитки от Златоградско. 

Първото килийно училище, поставило началото на просветно–образователното 

делов Родопите, се намира в Златоград. Тук е открит и най-старият писмен паметник от 

РодопскотоВъзраждане – „Златоградски писмовник” (датиращ от 1852 година), който е 

без свой аналогсред откритата, досега, възрожденска книжнина в България, а най-

старата църква в Родопите „Успение Богородично” е построена през 1834 година. 

Изключителен интерес представляват църковно-манастирската крепост на 

връх Св.Неделя, намираща се на 8 км, северозападно от Златоград, където сред дъбова 

гора е изграден едноименният параклис и помощни постройки към него. Параклисът 

"Свети Атанас" е живописно разположен на възвишение край града. От него се вижда 

почти целия Златоград. През 2006 година бе възстановен параклиса „Св. св. Константин и 

Елена", намиращ се на самата българо-гръцка граница, предстои възстановяване и на 

параклис „Св. Илия". Всички те са изградени на върховете около Златоград, на мястото 

на разрушени светилища. Около землището на Златоград са разположени четири хълма, 

чието естествено положение образува така наречената „Кръстата гора". И до днес се 

смята, че те закрилят града. 

Сакралната зона „Кръстата гора", вероятно е определена още от времето на 

езическите светилища, превърнати по-късно в християнски култови места. 

Обожествяването на Слънцето идва от Дълбоката древност. По-късно то се преобразува 

в образа на Исус Христос - Създателя на света и Слънцето. Вярата в чудотворната сила 

на християнския кръст е трайно отразена в Златоград - на четири от най-високите 

заобикалящи го върхове е имало езически светилища, превърнати по-късно в 

християнски култови места – „Св. Атанас" (със съществуващ параклис), "Св. Илия", "Св. 

Елена" и "Св. Екатерина". Мислените линии, съединяващи срещуположните върхове 

образуват своеобразен кръст и местното население нарича цялата зона на кръста - 

"Кръстата гора". И досега се вярва, че Златоград е бил и ще бъде запазен от злини, 

благодарение на своето разположение в тази сакрална зона. 

 На територията но община Златоград функционират няколко музея. 

Музейната сбирка "Просветното дело в Средните Родопи" е разположенав 

сградата на Взаимното училище, построено с обществени средства и труд през 1852 

година. Открита е в Златоград през 1978 година и е втората, по рода си, в страната, след 

Априловската гимназия в Габрово. В музея могат да се видят запазени до днес класна, 

учителска и битова стая на учителя. 
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Музейната сбирка на съобщенията е единствената в България. Музеят е 

обявен през 1987 година и се намира под управлението на Български пощи.  

Експозицията е разположена на 200 кв.м в реставрирана къща в ЕАК, обявена 

за паметник на културата. Съдържа много богат снимков материал и документи, касаещи 

историята и поминъка на града от създаването на първата българска поща.  

Етнографски музей/Историко-етнографската музейна експозиция се намира в 

една от двете сгради, съставляващи своеобразен архитектурен ансамбъл - от втората 

половина на ХІХ век, който носи името на някогашните си стопани "Александрови къщи". 

Открита е музейната сбирка към църквата"Свети Атанасий Велики" в село 

Старцево. Три икони са дар от Националния исторически музей, а камбаната е уникална, 

принадлежала на Гложенския манастир. Иконостасът е дело на тревненски майстори, а 

37-те икони - на софийското семейство Лазаров и Сарова. В музея на християнството са 

изложени кръст, кандило и икона, намерени при ремонта на джамията в селото през 1916 

г. Експонирани са още монети, глинени съдове от тракийския период.  

В град Златоград са разположени и храмовете „Успение Богородично“ и Храм 

„Св. Георги“. В общината се изградени 4 параклиса – „Св. Атанас“,„Св. Неделя“,„Св. 

Равноапостоли Константин и Елена“ и „Св. Екатерина“. Мюсюлмански храмове има в 

общинския център и селата Старцево, Долен, Ерма река, Страшимир и Цацаровци. 

Предварителният проект за ОУПО отразява съвременните политики по 

отношение на наследството и тенденциите, по отношение на този невъзобновяем ресурс, 

а именно – към местните равнища на управление, в съответствие с принципа на 

субсидиарност, да се прехвърлят правомощия и ресурси и да предложи защитени 

територии за опазване на НКН, по смисъла на чл. 79, ал. 5 и 6 от ЗКН, и да се изработят 

устройствени режими за тях, при спазване на утвърдените режими за опазване на 

единични и групови НКЦ и съгласно Наредба 7 за правила и нормативи за устройството 

на отделните видове територии и устройствени зони. 

При изработването на ОУП се цели опазване на културното наследство в 

цялото му многообразие и развитие на системата, чрез устойчиво използване на 

културно-историческия потенциал. 

3.8. Отпадъци 
През 2013 година община Златоград разработва стратегическата рамка, която 

предвижда постигането на конкретни цели до 2020 година, чрез прилагане на 

интегрирана системаза разделно събиране на отпадъците, а с Решение № Ж 255/2016 г. 

по Протокол №15/04.08.2016 на Общински съвет – Златоград, е приета и нова Програма 

за управление на отпадъците за периода 2016-2020. Програмата е разработена, съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците,и е пряко свързана с Общинската  

програма за околна среда и Регионалната програма зa управление на отпадъците на 

общините Мадан, Златоград и Неделино, разработена през 2009 година.  
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Програмата съответства на структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и всички 

действащи, в страната, нормативни документи, свързани с отпадъците. 

Определени са задачите на общинско ниво в изпълнение на четири 

стратегически цели, гарантиращи постигане на генералната цел на страната – 

„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяванеобразуването им и насърчаване на повторното им използване; 

увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 

среда; Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда и 

превръщане на обществеността в ключов фактор, при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 

Съгласно изискванията на чл. 22 от ЗУО е разработена и Наредба№5 за 

управление на отпадъците, приета с Решение № Е 1059 от 26.05.2015 на Общинския 

съвет, в сила от 01.06.2015 г. В  нея се определят условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, включително разделно, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и 

производствени отпадъци от физически и юридически лица. Ясно са разписани 

задълженията и отговорностите на всички, които генерират такива отпадъци, както и 

изискванията, на които трябва да отговарят  площадките за предаване на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, 

както и условията за предаване на отпадъците на площадките по чл. 19,ал.3,т.11 от ЗУО.  

В Общинската програма за управление на отпадъците са предвидени 

мероприятия и средства за извършване на морфологичен анализ на потоците им. 

Управлението на битовите отпадъци е отговорност на местната власт и  

включва дейностите по събиране, транспортиране, третиране, в т.ч. рециклиране и 

оползотворяването им и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура 

(съдове за събиране, съоръжения, транспортна техника и др.).  

Съгласно действащия Национален план за управление на отпадъците за периода 

до 2020 година, общините Мадан, Златоград и Неделино са включени в един регион и 

ползват общо регионално депо. Създадена е регионална система за управление на 

отпадъците, а 100% от населението на общината е обхванато в системи за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване - регионално сдружение на общините Мадан, Златоград 

и Неделино – с депо в град Мадан. Депото отговаря на нормативните изисквания и се 

експлоатира на база издадено Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. 
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Операторът приема отпадъци за депониране по предварително уточнен график и 

въз основа на писмени договори. За определяне на отпадъците, които могат да се 

приемат на, той извършва регламентираните в чл. 34,ал. 1 действия, а притежателят на 

отпадъци извършва основното охарактеризиране по ал. 1, т. 1 съгласно част I, раздел 1, 

т. 1.1 на приложение № 1 към Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Докладът за основно характеризишране 

се представя в РИОСВ Смолян за становище.  

Операторът извършва ежедневен контрол. Данните се отразяват в отчетна книга, 

съгласно изискванията на Наредба №1 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публичния 

регистър за издадените разрешителни, регистрационни документи и на закритите обекти 

и дейности. Не се допуска депониране на опасни отпадъци. Извършва се 

оползотворяване на отпадъци с код 17 05 06 –изкопни земни маси за запръстяване.  

Количество образувани,съответно и депонирани битови отпадъци през 2017 г. е 5 

977.410 т. , от които отделени и предадени за оползотворяване  са 13,320 т хартия, 7,380 

т пластмаса и 13,020 т метали. През 2017г. отделените рециклируеми отпадъци са 

1691,490 т., които са 3 пъти повече в сравнение с 2016г. – 557,320 т.  

През 2016 г. на регионалното депо са депонирани общо 5 772.060 т битови 

отпадъци, а през 2015 година - 5700.520 т. В резултат на сепариране, се отделят 

рециклируемите фракции, като за 2016 година са отделени и предадени за 

оползотворяване 16.200 т хартия, 26.640 т пластмаси и 24.040 т метали. 

Управлението на отпадъците включва три компоненти с ключово значение за 

създаване на устойчив модел на управление, свързани с регулирането, планирането и 

контрола на системите, създадени на територията на общината.Осигуряването на 

достатъчна и надеждна информация за отпадъците е от съществено значение за 

правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно 

планиране и контрол на дейностите по управлението им. Като основен източник на данни 

за количеството на събраните битови отпадъци са отчетите на дружествата, извършващи 

третиране и транспортиране, както и притежаващи разрешителни за дейности, съгласно 

Закона за управление на отпадъците. Орган за контрол, по изпълнение на програмата за 

управление на отпадъците, е Общинският съвет и в срок до 31 март на всяка следваща 

година, се изготвя отчет за изпълнението й, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ-

Смолян, а самият отчет се публикува на интернет страницата на общината.  

През 2016 г. е завършен морфологичен анализи на генерираните битови 

отпадъци.   
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Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, за населените места, с население по-голямо от 5 

000 жители и курортните населени места, се изисква да има организирана система за 

разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки. Въведена е система за 

разделно събиране на хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци, като 

предварителното третиране на събраните отпадъци, се извършва от лица, притежаващи 

разрешителни по чл.35 от ЗУО. През 2016 г. са събрани разделно 28.342 т хартия, 17.135 

т пласмаса и 10.830 т стъкло. 

Общината е въвела система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като 

за целта е сключила договор с "Екоефекти" ЕООД гр. Златоград, притежаваща 

разрешително за третиране на отпадъци по чл.35 от ЗУО. Обхванати са общо 8 414 

жители, или 64.16% от населението. Контейнери за разделно събиране на опаковки от 

хартия,пластмаса и стъкло са разположени в град Златоград, в село Старцево и в село 

Аламовци, асистемата обхваща още и селата Цацаровци и Страшимир.  Поддържа се 

регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и 

картон. 

От 01.02.2016 г. в град Златоград е стартирала система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки чрез раздаване на разноцветни чували на всяко домакинство – 

жълт чувал за пластмасови и метални, син - за хартиени и зелен - за стъклени. Събират 

се по определен график.Отпадъците от опаковки се събират разделно, балират се и се 

извозват до площадките запреработка, посочени от организацията по оползотворяване. 

Основен показател, при дефиниране на битовите отпадъци, е нормата на 

натрупване,показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за 

определен период отвреме, обикновено година. Нормата на натрупване може да се 

изрази в тегловни(kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.). 

По информация на МОСВ и Националния статистически институт,нормата на 

натрупване на отпадъци през последните години възлиза на ~ 500-600 kg/ ж.год.  

За периода 2012-2015 година общината е генерирала и депонирала на 

регионално депо следните количества /т/ битови отпадъци: 

 2011 г. - 2 739 т. или 215кг/ж/год.; 

 2012 г. 2 608 т. или 217кг/ж/год.; 

 2013 г. 2 461 т. или 209 кг/ж/год.; 

 2014 г. 2 485 т. или 229кг/ж/год.; 

 2015 г. 2 336 т. или 206 кг/ж/год.; 

Тенденция е намаляването на количествата депонирани отпадъци на човек от 

населението, изразено в  кг/ж/год.  

Стойността на показателя „норма на натрупване» е много по-ниска от тази, за 

областта (329 кг/ж/год. за 2014 г.) и страната (442 кг/ж/год. за 2014 г.). 
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В Общинската програма за управление на отпадъците са представни актуални  

данни за морфологичния състав на отпадъците, за периода септември 2015 – април 2016 

година (табл. 3.8.1.). Анализът е извършен съгласно Методика за определяне 

морфологичния състав на отпадъците, утвърдена от МОСВ през 2012 година. 

Таблица 3.8.1. Морфологичен състав на отпадъците в община Златоград за периода 

септември 2015 – април 2016 година 

Морфологична 
фракция лято есен зима 

 
пролет 

 маса 

(кг) 

съдрж. 

% 

маса  

(кг) 

съдрж.  

% 

маса  

(кг) 

съдрж.  

% 

маса  

(кг) 

съдрж. 

% 

ЗОНА ЗЛАТОГРАД 

Хранителни 1.1 1 8.7 7 22.6 18 5.7 4.5 

Хартия и картон 7.8 6 11.4 9 10 8 4.3 3.4 

Пластмаса 60.9 48 20.5 16 15.8 13 13.1 10.3 

Текстилни 5.7 5 2.8 2 4.9 4 4 3.1 

Гума 0.5 0 0.7 1 0.9 1 1.2 0.9 

Кожа 0 0 0.7 1 0.8 1 0.5 0.4 

Градински 33.2 26 6.0 5 2.6 2 19.9 15.5 

Дървесни 0 0 0.6 0 0 0 0.9 0.7 

Стъкло 6.4 5 8 6 7.3 6 5.9 4.6 

Инертни 0 0 4 3 2.5 2 8.8 6.9 

Метали 4.3 3 2.8 2 3.1 3 1.2 0.9 

Опасни 0 0 1.6 1 15.5 12 1.4 1.1 

Други  7.1 6 59.3 47 39.1 30 61.1 47.7 

 127 100 127 100 125 100 128 100 

ЗОНА СТАРЦЕВО 

Хранителни 12.2 10 10.6 8 35 28 14.8 26 

Хартия и картон 8.7 7 10.9 8 8.2 7 5.6 4 

Пластмаса 27.8 22 18.3 14 16.4 13 11.3 8.9 

Текстилни 6.7 5 11.8 9 4.2 3 12.1 9.5 

Гума 4.5 4 1 1 2.3 2 2.1 1.7  

Кожа 1.9 2 0.9 1 1.6 1 1.1 0.8 

Градински 47.2 37 41.1 32 2 2 5.2 4.7 
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Дървесни 0 0 0 0 0 0 1.9 1.5 

Стъкло 8.4 7 11.6 9 15.6 12 4.8 3.8 

Инертни 0 0 3.6 3 0 0 9.1 3.2 

Метали 4.2 3 3.3 3 3.2 3 2.7 2.1 

Опасни 0 0 2.2 2 7.1 6 5.6 4.4 

Други  6.4 5 12.76 10 30.5 23 49.9 39.3 

 128 100 128 100 128 100 127 100 

Средните стойности, в проценти, на морфологичен състав на отпадъците в 

община Златоград за периода септември 2015–април 2016 година, за четирите сезона са 

представени в таблица 3.8.2. 

Таблица 3.8.2. Средни стойности, в проценти, на морфологичен състав на отпадъците в 

община Златоград за периода септември 2015 - април 2016 година, за четирите сезона 

Морфологична фракция ЗОНА ЗЛАТОГРАД 
% 

ЗОНА СТАРЦЕВО 
% 

Хранителни 7.5 14.4 

Хартия и картон 6.6 6.6 

Пластмаса 21.8 14.5 

Текстилни 3.4 6.7 

Гума 0.7 2 

Кожа 0.5 1 

Градински 12.1 18.9 

Дървесни 0.3 0.4 

Стъкло 5.5 7.9 

Инертни 3 2.5 

Метали 2.4 2.7 

Опасни 3.6 3 

Други  32.5 19.3 

 100 100 

Обезвреждането на утайките от ГПСОВ в гр. Златоград се осъществява чрез 

депониране на Регионалното депо, като първоначално се обезводняват, посредством 

филтърпреси и се третират с флокулант. Предвидените изсушителни полета, към 

пречиствателната станция, са за аварийни ситуации и не е възможно използването им за 

допълнително стабилизиране на утайките. 
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През 2016 година са закупени 3 метални контейнери с вместимост 5,5 куб.м. за 

разделно събиране на зелени отпадъци.Няма данни за ефективно прилагане на домашно 

компостиране. Сумарният потенциал на всички биоразградими отпадъци, според 

общинската програма, е изчислен  на 2829.6 тона в т.ч.: 

 Хранителни, градински и дървесни – 768.6 т; 

 Зелени отпадъци от паркове и градини – 260 т; 

 Утайки от ГПСОВ Златоград – 101 т; 

 Вършина – 1700 т. 

Перспектива дава сключеният от Регионално сдружение – Мадан договор с ОП 

„Околна среда“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритет на ос 2 на 

ОПОС 2014-2020 г.  

Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места, 

както и нейните недостатъци са в пряка зависимост от съществуващата специализирана 

техника и съдове за битови отпадъци. Констатира се изхвърляне на отпадъци от 

домакинствата извън съдовете за битови отпадъци, а през зимните месеци и неизгасена 

пепел и сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и много бързото им 

изхабяване. За неправилното използване на съдовете за отпадъци оказва влияние и 

ниската битова култура на част от населението, изразяваща се в изхвърляне на 

строителни, растителни и горими отпадъци в контейнерите и около контейнеровите 

площадки, като с това се замърсяват големи площи в тези райони.  

Строителни отпадъци се генерират в резултат на дейности на строителни 

площадкии от разрушаване, или реконструкция на сгради и съоръжения. Дейностите с тях 

са регламентирани в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277/2012 година. На територията на 

общината те се генерират основно от дейността на фирми и значително по-малко при 

ремонти на частни жилища. Количествата им варират силно през годините, видно от 

статистиката: 

2006 г – 230 т.    2007 г. – 500 т.   2008 г – 2000 т 

2012 г – 693 т   2013 г -  481 т.  2015 г – 318 т. 

На територията на РИОСВ-Смолян, в т.ч. и в община Златоград, няма действащи 

инсталации за оползотворяване на строителните отпадъци. Те се депонират на 

регионалното депо. Оползотворяват се в някаква степен като строителни пълнежи и в 

основи. Ппез 2017 г са ползвани инертни строителни отпадъци за обратни насипи.  При 

реализацията на такива дейности е необходимо те да са  „инертни” , да са преминали 

през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна 

употреба, да отговарят на изискванията, заложени в инвестиционния проект на строежа.  
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Лицето, което влага строителните отпадъци в обратни насипи следва да 

притежава документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци с код R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 

земеделието или околната среда. В миналото са влагани и в стари обрушовки от минно-

добивната дейност, с цел възстановяване на релефа, което противоречи на Наредба 

№7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

Поради липсата на разрешително за извършване на дейността R10 по ЗУО 

(обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или 

околната среда)  през 2017 г  е затворена  и рекултивирана площадка в община 

Златоград, 

Общинската администрация е въвела административно задължението на 

гражданите, преди да им е издадено разрешението за строеж, с молба-декларация до 

кмета на община Златоград, да посочат приблизително количеството и вида на 

строителните отпадъци, които ще формират, за да им бъде издадено разрешение за 

депониране и маршрут за извозване. Въпреки че  вече е издадено едно разрешение за 

мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци на фирма „Ростер” ООД гр. 

Смолян проблемът с третиране и оползотворяване на територията на цялата област 

остава.  

Строителните отпадъци на устройваната територия временно се съхраняват на 

площадки, определени от общината, с решение на Общинския съвет. Община Златоград 

все още не разполага с инсталации за предварително третиране на строителните 

отпадъци, както и няма ясно изразени инвестиционни намерения, относно въвеждане на 

специализирани технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или 

рециклиране на строителни отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, посредством 

повторното им влагане в строителството, алтернативи на депонирането, което е 

прилагано до промените в ЗУО, по отношение на строителните отпадъци.  В общинската 

Наредба за управление на отпадъците са разписани задълженията на възложителя на 

извършването на строително-монтажни работи или премахване на строеж, за изготвянето 

и изпълнението на план за управление на строителните отпадъци, като планът се 

одобрява от общината. 

В съответствие с Национален стратегически план за управление на отпадъците 

от строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г. 

Кметът на общината организира управлението на строителните отпадъци, образувани на 

нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

Наредбата, приета от общинския съвет, с която се определят условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. 
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Съгласно разработени сценарии за изграждане на система за третиране на 

отпадъците от строителство и разрушаване на територията на страната са заложени три 

типа площадки: 

 постоянни площадки за разполагане на стационарни или мобилни 

инсталации–локализирани до големи населени места или населени места, които в 

дългосрочен период гарантират образуване на количество отпадъци от строителство и 

разрушаване; 

 постоянни площадки до средно големи населени места – отпадъците ще се  

съхраняват за определен период (напр. 6 месеца) докато се събере достатъчно 

количество, което е икономически ефективно за преработване с мобилна инсталация; 

 временни площадки за мобилни инсталации – разполагат се до големи 

генератори, които образуват еднократно отпадъци от строителство и разрушаване в 

количество, което е икономически ефективно за преработване с мобилна инсталация. 

В Националния стратегически план са определени 28 региона, в които са налице 

достатъчно количества отпадъци от строителство и разрушаване за разполагане на 

стационарна площадка за приемането им. Индикативният капацитет на инсталациите, 

разположени на постоянни площадки, а област Смолян е 60 000 т с инсталация за 

рециклиране. Изборът на тип площадка е необходимо да се извърши съгласно 

Националния план по критерии брой жители (големина на населеното място) и/или 

наличието на индустриални или инфраструктурни обекти, които е възможно да генерират 

големи количества строителни отпадъци еднократно. Град Златоград, като общински 

център, се класифицира като малко населено място (с брой жители под 20 000 жители) и  

е приложимо определянето на временни площадки за приемане и съхранение в близост 

до големи инфраструктурни или индустриални обекти с потенциал за еднократно 

образуване на големи количества строителни отпадъци. 

За общините Мадан, Златоград и Неделино по Националния стратегически план 

не е предвидено изграждането на инсталация, разположена на постоянна площадка. Най-

близко разположените до община Златоград региони с постоянни площадки са Регион 

Смолян – с инсталация за рециклиране с капацитет 60 000 тона / година и Регион 

Кърджали – площадка за натрупване на отпадъци, обслужвана от мобилна инсталация с 

капацитет 60 000 тона / година. Визията на общината е свързана с отреждане на 

временна  площадка или площадки в устойваната територията за извършване на 

дейности по събиране, предварително третиране /сепариране, трошене/, рециклиране на 

строителни неопасни отпадъци, съобразено с определяне на общия капацитет, 

конкретните и възможни дейности, операции и съоръженията и технологичните връзки 

между тях в зависимост от терена и прогнозното количество на отпадъците, както и 

осигуряване на транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа, размерите и 

конфигурацията на имота, възможностите за разширение и др. 
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С ОУП се урегулират зони за производствени и складови дейности, които са 

подходящи за разполагането на временни площадки за строителни отпадъци. 

Съобразяването на зоните с най-близко разположените жилищни квартали на населените 

места и преобладаващата посока на вятъра за района, намалява значително риска за 

дискомфорт за населението и запрашаване на атмосферния въздух в резултат от 

дейностите по съхраняване на строителни отпадъци на площадките. 

С предварителния проект за ОУП се дава възможност  обособяването за целта 

на временна  площадка в землището на село Страшимир за контролирано приемане, 

извършване на дейности по събиране, предварително третиране /сепариране, трошене/, 

рециклиране на строителни неопасни отпадъци. 

 

По опорен план   площадка         по ПП на ОУП 

    
Фигура 3.8.1. Разположение на предлаганата временна  площадка в землището 

на  село Страшимир за извършване на дейности по събиране, предварително третиране 

и рециклиране на строителни неопасни опадъци. 

Площадката е с площ 15 дка, с вид територия – земеделска и и начин на трайно 

ползване „нарушени земеделски територии”.   

Планът дава устройствена възможност теренът да бъде рекултивиран в бъдеще 

след преустановяване на дейността. 

Производствени неопасни отпадъци на територията на общината се 

генерират в резултат на производствена и обслужваща дейност,производствени 

неопасни отпадъциот дървопреработваща промишленост, текстилни отпадъци, излезли 

от употреба автомобилни гуми, стружки от черни метали, отпадъци от метали от 

бракувана минна техника... 

Текстилните отпадъци се оползотворяват вторично за пълнеж на възглавници, 

олекотени завивки и др. 
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Отпадъците  от памучни текстилни влакна се предават за оползотворяване, а от 

изкуствени материали, които не подлежат на рециклиране, се предават за обезвреждане 

на регионалното депо. 

По данни от годишните доклади по околна среда за изпълнение на дейности по 

издаденото комплексно разрешително на регионално депо Мадан за перода 2012-2015 

година, са депонирани следните количества производствени неопасни отпадъци от 3 

текстилни предприятия в община Златоград - „Свобода 97” АД,ЕТ „ЕМТЕКС-05” и “Ес-Би-

Ен”ООД: 

2012 г – 8.32 т, 2013 г – 10.02 т, 2014 г -  10.96 т.      2015 г. – 9.40 т. 

Отпадъците от дървообработване се оползотворяват чрез предаване на фирми  

за  производство на пелети и в съоръжения за третиране на дървесни отпадъци на 

територията на обрастта или големите ползватели "Кастамону България" АД, с.Горно 

Сахране, община Павел Баня, “Кроношпан-България” ЕООД, град Бургас  и др. , както и 

за битови нужди в домакинствата.  

Изкупуваните количества черни и цветни метали се предават на фирми, 

лицензирани за тяхната преработка. 

Излезлите от употреба автомобилни гуми се предават на лица, които имат 

разрешително по чл. 35 от ЗУО или в центровете за разкомплектоване на ИУМПС при 

условие, че имат право да приемат този вид отпадък. Най-често в съответствие  чл.5, т.4 

от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се предават в 

циментовите заводи, където чрез изгаряне се оползотворява енергийният им потентциал. 

Информация за производствените опасни отпадъци се съдържа в 

представените годишни отчети от фирмите, извършващи транспортиране, временно 

съхраняване и дейностите по рециклирането и оползотворяването им, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър 

на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и 

дейности (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). 

До момента на територията на общината и областта за опасни отпадъци.няма 

изградени и функциониращи специални депа за опасни отпадъци. Предават се за 

последващо третиране и обезвреждане на лица, притежаващи съответните разрешения 

по ЗУО за извършване на тази дейност. 

Контрол по управление на производствените отпадъци, образувани в резултат 

на производствената дейност на юридически лица се осъществява от РИОСВ.  

Изискванията към фирмите, генериращи производствени и опасни отпадъци са за 

организиране на  складове за съхраняване на производствените отпадъци, еднозначно 

обозначени за вида на съхраняваните в тях.  



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

154 
 

Отпадъците се предават за последващо третиране само въз основа на 

сключени писмени договори с фирми, притежаващи необходимите документи по 

ЗУО.Фирмите, генериращи производствени и опасни отпадъци, водят отчетност, съгласно 

изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

С негодните, за употреба, батерии и акумулатори се процедира съгласно 

изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. Всички 

търговски обекти, които предлагат стоки и устройства с батерии и акумулатори, са 

задължени да предвидят места с контейнери за приемане на излезлите от употреба.   

Общината е сключила договор с фирма и организация по оползотворяване на 

негодни за употреба батерии и акумулатори, притежаваща разрешение по ЗУО, на базата 

на който се изпълняват съвместни дейности, свързани с определяне на площадки за 

временно съхранение на батериии акумулатори, утвърждаване на график за тяхното 

събиране и транспортиране, провежданетона информационно-образователни кампании, 

изработването и разпространението наинформационни материали и др. 

Няма специално отредени площадки за събиране на отработени масла. Те се 

събират намястото на образуване в автосервизите за смяна на масла, или на площадки, 

с разрешение по ЗУО с дейност R13. Предаватсе за последващо третиране на лица с 

разрешения по чл.35 от ЗУО, съгласно сключени договори и идентификационни 

документи. Фирми, генериращи отработени масла и нефтопродукти са „Горубсо 

Златоград” АД, ЕТ „Кристал–Лютви Хаджиюсеин”, ЕТ „Севдалин Профиров”, „Златоград-

Автотранспорт”АД и други, свързани с автотранспорт.  

Средногодишно се събират и предават около 1.5 т машинни, смазочни и 

трансформаторни масла. 

На територията на община Златоград има разкрити центрове за събиране и 

разкомплектованена излезли от употреба моторни превозни средства. 

Луминесцентните и живачни лампи от обществените сгради и производствените 

предприятия следва да се съхраняват в обособени складове при спазване изискванията в 

нормативната уредба. Общината не разполага с  достатъчно достоверна информация за 

количествата генерирани отпадъци от луминисцентни лампи, излезли от употреба 

акумулатори и батерии, опаковки от химикали и разтворители, бои и лакове, филтри от 

МПС. По принцип те се събират и предават за обезвреждане на лицензирана по ЗУО 

фирма или организация по оползотворяване, но за съжаление често попадат в 

контейнерите за битови отпадъци. 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е необходимо да 

сесъхранява и транспортира в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г. 
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 В тази връзка Кметът на общината е утвърдил график за събирането на тези 

опасни отпадъци съвместно с фирмата с разрешително по ЗУО. 

 Утайките от ГПСОВ, които имат опасен характер – наличие на свойството 

инфекциозност, на тежки метали или смеси от мазнини, масла, химикали и опасни 

вещества,могат да се съхраняват в закрит склад върху твърда основа в района на 

станцията и такава възможност е осигурена. 

Отпадъците от лечебни и здравни заведения притежават някои специфични 

характеристики и изискват специално третиране. Възможно е да са носители на зарази, 

поради което следва да бъде отделно събирани от другите смесени отпадъци от бита,за 

да се избегне заплахата за общественото здраве. В отпадъците от лечебни и здравни 

заведения може да се съдържат превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, 

лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически продукти и други.За 

обезвреждане на количествата генерирани отпадъци от лечебните и здравните 

заведения, последните се предават на лицензирани фирми, притежаващи необходимото 

разрешително по ЗУО.За отпадъците от частните кабинети, включително 

стоматологичните и с ветеринарно-медицинска дейност, по настоящем няма данни. Не 

изключваме  възможността да попаднат съвмесно с битовите отпадъци на депото за 

неопасни отпадъци. 

Медицинските отпадъци се формират главно от МБАЛ “Д-р. Асен Шопов”, 

“Медицински център Г” и “Филиал за спешна медицинска помощ”. Всички здравни 

заведения се намират в град Златоград и обслужват и община Неделино и част от 

Кирково”. МБАЛ “Д-р. А.Шопов” е със сключен договор с фирма, притежаваща 

регистрационен документ за събиране и транспортиране и разрешително за третиране.  

Количеството на медицинските отпадъци, които се формират на територията наобщина 

Златоград, се изчислява на 0,339 тона/2008 година/. 

При контролната дейност на РИОСВ - Смолян в последните години не са 

констатирани нарушения, относно спазване изискванията на ЗУО и Наредба No1/2015г. 

за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията 

на лечебните и здравните заведения, издадена от МЗ и МОСВ.  

Решен е проблема за екологосъобразното съхранение в складовете и 

обезвреждане на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и такива с 

неустановен характер. В общината няма обособени специализирани складове за 

съхранение, а липсват и изоставени стари с препарати за растителна защита. 

Един от основните компоненти на общинската програма за управление на 

дейностите по отпадъците е намаляване на риска от замърсявания.Тези замърсявания са 

от строителни, градински, селскостопански и домакински отпадъци.  
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Основни проблеми са неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци, 

което води до формирането, на макар и малки петна,нерегламентирани сметища главно 

край входно-изходните пътни връзки на населените места и замърсяване на площи в 

регулационните граници и изхвърлянето им в контейнерите за твърди битови отпадъци, 

което води до тяхното повреждане, а от тежестта им се повреждат повдигащите 

механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. Някои от тези 

нерегламентирани сметища стават традиционни и въпреки полагащите се усилия за 

почистване, от страна на общината, създадените навици на хората се оказват трудно 

преодолими. 

Бившето общинско депо за битови отпадъци е с преустановена експлоатация и 

няма данни там да се изхвърлят нерегламентирано отпадъци. 

В заключение, може да се направи извода, че съществуващата система за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на общината, за 

последните години, осигурява добра основа за по-нататъшната оптимизация на 

дейностите по управление на отпадъците  

Към момента общината притежава и използва два специализирани автомобила 

тип сметосъбирач - ISUZU – NOR – 70 /10м3/ и ИВЕКО АД /16 м3/. 

Налични съдове за събиране на битови отпадъци в община Златоград 

представяме втабл.3.8.3. 

Таблица 3.8.3. Налични съдове за събиране на битови отпадъци в община Златоград 

/към 2016 г./ 

Населено място  

КОФИ(бр.) КОНТЕЙНЕРИ ТИП"БОБЪР"(бр.) 

Метални 

„МЕВА” 

Пласт 

масови 

Общо 

 

Метални 

 

Поцин 

ковани 

Пласт 

масови 

Общо 

 

Златоград 120 1631 1751 1 34 128 163 

Старцево 48 376 424 2 32 15 49 

Ерма река - 20 20 1 13 21 35 

Долен  - 30 30  - 25 - 25 

Аламовци 6 22 28 - 6 - 6 

ГКПП - 8 8 - 1 - 1 

Цацаровци - 9 9 - 4 - 4 

Кушла - - - 4 3 - 7 

Страшимир 18 17 35 - 2 - 2 

Пресока - 9 9 - 4 6 10 

 192  2122 2314 8 124 170 302 
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Маршрутните графици включват 3 пъти седмично извозване за контейнери и два 

пъти за кофи от централна градска част и Етнографски комплекс на град Златоград, един 

път месечно - за село Кушла и един път седмично - за кварталите на града и всички 

останали населени места. 

Най-доброто решение за общината е да се запази съществуващата система и на 

база разработената програма за управление на отпадъците, да я надгради адекватно и 

поетапно в рамките на програмния период.  

Постигната е устойчивост на резултатите по управление на отпадъците, касаещи 

дейностите по почистване и недопускане на нерегламентирани сметища, овладяване 

проблемите с текстилните и дървесните отпадъци, разделното събиране на хартия, 

пластмаса и стъкло, на  негодните за употреба батерии и акумулатории предаването на 

излезлите от употреба моторни превозни средства в центровете за разкомплектоване.  

Необходимо е развитие на системата за компостиране на биоразградими 

отпадъци в т.ч. и на домашното компостиране, предприемане на ефективни мерки в 

рамките на компетенциите за предотвратяване образуването на отпадъци и увеличаване 

на количествата събрани и предадени за рециклиране, ефективно прилагане на 

действащото законодателство на местно ниво, осигуряване на достатъчни и надеждни 

данни за отпадъците, укрепване на административния капацитет, подпомагане участието 

на обществеността. 

Основна задача е и подобряване на организацията по разделяне, временно 

съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците. 

Необходимо е да се прецизира броя и качеството на съдовете за събиране на 

битови отпадъци, обслужвани от специализирани превозни средства с 

мултифункционални повдигащи механизми и висока степен на пресоване. Належаща е  

подмяната на амортизираните съдове в малките населени места.Необходимост има и от 

осигуряване на нови специализирани автомобили с пресоващ механизъмза 

безпроблемно обслужване на всички населени места от общината. 

Обхватът на системата за организирано сметосъбиране на битовите отпадъци е 

достигнал 100% от населението на общината.Въпреки това обаче, все още слабата 

екологична култура на част от населението спомага за неконтролираното изхвърляне на 

отпадъци и за възникването на нови замърсявания и малки нерегламентирани сметища. 

3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения. 
Съгласно Закона за защита от шума в околната среда,той е нежелан или 

вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това число шумът,излъчван от 

транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушниятранспорт, 

от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални източници на шум. 

Шумът и вибрациите, по своето хигиенно значение, са на едно от първите 

места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда.  



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

158 
 

Граничните стойности на нивата на шум, за различните територии и 

урбанизирани зони, в зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен 

период, са регламентирани в Наредба No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 

за оценка на стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 

здравето на населението (ДВ 58/2006 г.).  Представяме ги в Таблица 3.9.1. 

Таблица 3.9.1.Показатели за шум в околната среда,регламентирани в Наредба №6 от 

26.06.2006 г. 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум (dBA) 

ден вечер Нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

железопътен и трамваен трафик 
65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Зони за научно-изследователска и учебна 

дейност 
45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Измерените еквивалентни нива на шума LAекв на границите на обектите и в 

мястото на въздействие са в рамките на допустимите (LДОП), за съответните зони.Шум 

над пределно-допустимите норми се отчита основно от автомобилния транспорт, който 

макар и с инпулсивен характер въздейства върху жилищните зони... 

Основните източници на шум, на територията на общината, са транспортните 

потоци на автомобилния транспорт.Дължината на републиканската пътна мрежа на 

територията на общината е 28,125 км.Общинската пътна мрежа е с дължина 84,392 

км.Състоянието на пътната мрежа е влошено и тя е силно амортизирана. Пътищата 

изобилстват с хоризонтални и вертикални криви, а поддържането им в зимни условия е 

затруднено. За завишените стойности на шумовите нива допринасят характерните 

особености на устройството на града: 
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 липсата на пълноценни околовръстни пътища, поради което 

вътрешноградски и транзитен моторен поток минава през жилищни квартали; 

 големи наклони на някои улици; 

 липса на защитни „зелени екрани”; 

 лошокачествена настилка; 

 двустранно плътно застрояване по главни улици; 

 остарял автомобилен парк. 

Ограничаването на скоростта на моторните превозни средство по натоварените 

улици и пътища до 40 км/ч е благоприятно за безопасността на движението, но увеличава 

интензивността на шума и замърсяването, емитирани от двигателите на автомобилите. 

Основните източници на шум на територията на общината са транспортните 

потоци на автомобилния транспорт. Периодично и локално се наблюдава завишение на 

шума около търговски обекти и при извършване на строителни дейности. Територията е 

със сравнително нормална шумова среда. Измерените нива на най-оживените пътни 

участъци са в рамките на допустимите нива от 60 dB.Основните причини за шумово 

замърсяване в района са автомобилният трафик, лошокачествена настилка и наклоните 

на някои улици. Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до 

значително подобряване на шумовата среда.  

Няма данни за превишаване нивата на шума в жилищните зони. Малкото 

производствени обекти са изградени при спазване на действащото законодателство и са 

под контрол на РЗИ-Смолян. 

На територията на община Златоград няма агломерации, основни летища, 

железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в 

околната среда. Съществуващите шосейни артерии не могат да бъдат класифицирани 

като силно натоварени и не представляват сериозен проблем, по отношение на шумовото 

натоварване на околната среда. РИОСВ и РЗИ в град Смолян контролират шумовото 

натоварване на околната среда от различните видове източници и в рамките на своята 

компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на 

шума, като част от програмите за управление на околната среда. Предприятията, 

попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, извършват собствен 

периодичен мониторинг на шум. През периода не са получавани жалби и сигнали, 

свързани с излъчвания от промишлените източници шум в околната среда. 

За осъществяване профилактика на неблагоприятните здравно-екологични 

ефекти от разпространението и въздействието на фактора шум в България, функционира 

Национална система за мониторинг на шума, която се ръководи от Министерството на 

здравеопазването.  
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Измерванията и/или изчисленията на шума в урбанизираните територии се 

извършват от РЗИ в определени пунктове, съгласно изискванията на „Методика за 

определяне броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на 

шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива”, 

утвърдена от Министъра на здравеопазването. Данните от Национална система за 

мониторинг на шума отразяват шумовите нива в 35 града на страната, сред които не е 

град Златоград. Фактическата обстановка не налага разработването на 

стратегическа шумова карта и План за действие към нея, което е изискване по Директива 

2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда за агломерациите с 

население над 100 000 души, както и за основни пътни участъци с преминавания на над 

3 000 000 моторни превозни средства годишно.  

Техническите средства и методи, които могат да са от полза при планирането 

на мерките за снижаването на шума, следва да са в съответната индивидуалност на 

географско разположение, интензивност на движението, разположението на сградите и 

кварталите, на съответните населени места. Съществуващите общи аспекти в 

дейностите по намаляване на нивата на шума в околната среда в община Златоград 

следва да включва изисквания за правилно планиране на жилищните и промишлените 

райони, на организацията на движението, разглеждане на жалбите от различни групи 

население, както в процеса на планиране, така и в последствие; оценка на 

съответствието на източника на шум с действащите законодателни актове...Най-важната 

мярка занамаляване на шумовото замърсяване е то да бъде включено в политиките на 

общината за териториално устройство и изграждането на интегриран транспорт.  

На територията на общината съществуват източници, произвеждащи енергия и 

източници за трансформиране на ел.енергия – подстанции 110 /20 kV. "Златоград" и 

„Конски дол”, 64 трафопоста, мрежи средно /91,18 км/ и ниско напрежение... Трасетата на 

електропреносните въздушни линии са източник на електромагнитни полета, които са 

рисков фактор за увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря 

на нормативните изисквания. В хигиенно-защитните зони  на линията не се допуска по 

никакъв повод урбанизация.  

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната 

среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми 

на Земята. Източник на това йонизиращо лъчение са вторичното космично лъчение и 

естествените радионуклиди в атмосферния въздух, почвите, водите, храните и човешкото 

тяло. Измерваната величина е мощност на дозата на гама-фона и е специфична за всеки 

пункт, област, регион. Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се 

получават в реално време от 27 постоянни мониторингови станции на Националната 

автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон 

(НАСНКРГФ).  
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На територията на област Смолян е разположена една станция за фонов 

мониторинг на връх Рожен. Средногодишната стойност на дозата, е над средните 

стойности за територията на страната и варира около 100-120 nGy/h.  

Пункт за наблюдение и измерване на радиационния фон е обособен в сградата 

на общинската администрация – дежурна стая на общинския съвет за сигурност. Данните 

за град Златоград не дават основание за въздействие върху хората и живите организми. 

Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяванена 

територията на общината няма.  

Радиологичния мониторинг на повърхностните води (реките) се изразява в 

контрол на показателите, съгласно Наредба № 7/08.08.86 год. за показатели и норми за 

определяне качеството на течащи повърхностни води – обща бета активност (0,75 Bq/l), 

съдържание на общ уран (0,6 mg/l) и съдържание на радий-226 (0,15 Bq/l). Резултатите от 

измерванията показват, че показателите са значително под нормите, дори някои от тях са 

под минималната концентрация и тенденцията е към запазване на това им състояние във 

времето. 

Повърхностните водни обекти в района са в добро радиационно състояние. 

Мониторингът и измерванията през последните години показват, че на територията на 

РИОСВ-Смолян, радиационната картина в контролираните пунктове съответства на 

стойности на естествения за региона гама-фон и конкретните метеорологични условия. 

При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви и 

образци от скален материал-строителен материал, не са констатирани 

надфоновистойности на специфичната активност на естествените радионуклиди, 

характерна за региона. 

Съдържанието на отложения техногенен цезий-137 в следствие на аварията в 

Чернобилската атомна централа от април 1986 година в изследваните проби от РИОСВ-

Смолян варира от 12,6-20 Bq/kg за град Златоград, също и за град Неделино. 

Тенденцията е към общо намаляване на съдържанията и запазване на неравномерното 

разпределение на цезия по региони, в зависимост от преноса, който е извършен от 

въздушните маси след аварията. 

3.10. Естествени и антропогенни вещества и процеси 
Антропогенните фактори се свързват с резултатите от съзнателната дейност 

на хората. Сред тях има такива (особено производствената дейност), които водят до 

негативни промени в околната среда, както и други, насочени към изменение на 

природните елементи в относително положителна насока – създаване на нови гори, 

водохранилища, нови растителни и животински видове, напояване и др. Въздействието 

върху природата се осъществява не само в процеса на дейността, но и след нейното 

прекратяване.  
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Замърсяването на околната среда е всяко внасяне в една или друга 

екологическа система на несвойствени, за нея, живи или неживи компоненти, или 

предизвикване на структурни изменения, прекъсващи кръговрата на веществата и 

тяхната асимилация, както и потока на предаване на енергията, вследствие на което 

екосистемата намалява своята продуктивност или се разрушава.  

Основните източници на замърсяване на околната среда са свързани с 

продуктивната дейност на човека в много отрасли - транспорт, енергетика, 

промишленост, машиностроене, рудодобив, селско стопанство, комунално-битова 

дейност.... Замърсителите, които са резултат, продукт от дейността на човека са именно  

антропогенни замърсители.  Всеки отрасъл има характерни, за него, замърсители. Те са 

разнообразни и бяха разгледан по компоненти и фактори на околната среда. 

3.11. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал 

Основните цели на регионалната политика по направление химикали са: 

въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им жизнен 

цикъл, включващ детайлно познание на техните здравни и екологични характеристики; 

планирането и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото 

здраве и околната среда по време на тяхното производство, търговия и употреба и 

предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

техните последствия. Задълженията на българските фирми са уеднаквени с тези на 

европейската индустрия, по отношение на безопасната употреба на химикалите и 

предоставяне на информация за свойствата им след хармонизирането на националното 

законодателство по химикали. 

Според Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 година, на 

територията на Република България към 31.12.2012 г. работят 77 предприятия, 

класифицирани и регистрирани като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков 

потенциал” и 91 предприятия като „предприятия и/или съоръжения с нисъ крисков 

потенциал” от големи аварии с опасни вещества. 

Класификацията на тези обекти е извършена въз основа на критериите в 

приложение №3 към Глава седма,  РазделI на Закона за опазване на околната среда и 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях, приета с ПМС No 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от19.01.2016 г., в 

сила от 19.01.2016 г.  

Съгласно База данни на предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал 

(ПСНРП), съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях, с потвърдена класификация на територията на община Златоград са две 

предприятия с нисък рисков потенциал. 
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Под № 52 е записано „Предприятие за промишлени взривни вещества“, село 

Фабрика /сега закрито като селище/ с оператор „Пер“ ЕООД; ЕИК: 120 607 119; град 

София, ул. „Иван Сусанин“ № 50, вх. 3, ет. 1, ап.52 . Класификацията е потвърдена със 

становище УК – 182/18.07.2016г., а със становище №КПД-01-37- (14)/05.10.2016 г. по чл. 

106, ал. 2 от ЗООС е потвърдена пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за 

предотвратяване на големи аварии. Класът на опасност е "експлозиви". Предмет на 

дейност е производството на промишлени взривни вещества за граждански цели. 

Наличните в предприятието опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС са включени 

в т.3 на част 2-Амониев нитрат и част 1,  Раздел "Р"–Физични опасности; кат. Р1а–

Експлозиви. Предприятието не е изградено и на отредения терен не са стартирали 

строителни дейности. Има влязъл в сила ПУП, издадена е виза за проектиране, одобрени 

са техническси проекти и фирмата е получила строително разрешение и протоколи за 

откриване на строителна линия и ниво. Разрешението за строеж е презаверено вече 

еднократно. Площадката заема изцяло имоти в бившите регулационни граници на 

заличеното село Фабрика.  

Под № 56 е записана „Ермореченска обогатителна фабрика“, село Ерма река с 

оператор „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД, ЕИК 120 550 180; гр. Златоград, ул. „Стефан 

Стамболов“ № 146. Класификацията е потвърдена със становище УК-146/18.05.2016г. 

Предмет на дейност е преработка на руди.  Класът на опасност е "експлозиви". 

Наличните в предприятието опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС са включени 

в  част 1 категория Р1а, Н1 Остра токсичност, Категория 1; Е1 Опасни за водната среда в 

Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория  и Е2 Опасни 

за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2. 

Статутът на обекта, спрямо Регламент 1907/2006 г. /REACH/, е потребител по 

веригата. Дружеството използува няколко флотационни реагенти – натриев цианид, 

натриев сулфид, цинков сулфат, меден сулфат, калиев изобутиловксантогенат, калциев 

оксид, флотационно масло. Доставчиците са с REACH. Дружеството не извършва внос на 

химикали от страни извън ЕС, с което няма задължения да извършва регистрация на 

веществата, съгласно Регламент REACH и нотификация, съгласно изискванията на 

Регламент CLP. Не се употребяват вещества, включени в Приложение XIV и Приложение 

XVII на Регламента. Операторът е осигурил складови помещения за съхранение на 

химикалите с ограничен достъп и с адекватна на изискванията, трайна подова настилка. 

Съхраняват се в оригиналните опаковки на производителя, поставени са на палети, с 

осигурена вентилация и средства запожарогасене. Натриевият цианид се съхранява в 

специално обособен склад. 

Мерките за управление на риска са съобразени с Информационни листи за 

безопасност. Изготвени са и са поставени по работните места, инструкции за работа с 

химичните  вещества или смеси.  
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Операторът е изготвил оценка на безопасността на съхранение съгласно 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Според 

утвърдения доклад са изяснени 4 вида аварии с химични вещества. При моделирането на 

тези възможни сценарии са взети предвид климатичните данни за площадката и 

характера на химичните вещества. 

Първата е свързана с пожар в складово стопанство и последващо обгазяване 

с продукти на горенето на химичните вещества и препарати, налични на площадката 

без натриев цианид. Обект са сяросъдържащи съединения – натриев сулфид (Na2S), 

меден сулфат (CuSo45H2O), цинков сулфад (ZnSO4) и калиев изобутил ксантогенат. 

Очаква се отделяне на серен диоксид (SO2) в близост до складовите помещения, без 

последствия за околната среда, в мащаби, отговарящи на критериите по Приложение 04 

на ЗООС. Възможно е локално загазяване като граничната и опасна за човешкото здраве 

стойност от 100 ppm (parts per milion - отношение на частите разтворено вещество към 

1 000 000 части разтвор) е в границите на 255 м. 

При втората е разгледана ситуация с пожар в складово стопанство и 

последващо обгазяване с цианидни продукти. Най-голямата опасност е свързана с 

термично въздействие върху 5 тона натриев цианид (NaCN), при което се очаква 

отделяне на два тона циановодород (HCN) и други токсични продукти. Опасната, за 

живота на хората, концентрация на цианиди се достига на 230 м от пожара. 

При разлив на реагент във флотационното производство и последващо 

обгазяване с натриев цианид,аналогично на предходната ситуация ще се отдели 

циановодород (HCN), като при най-лошия вариант за изпаряване на разтвореното 

вещество, концентрацията на цианиди, непосредствено опасна за живота на 

работниците, е 80 м. 
При четвъртия сценарий -разлив на реагенти и последващо замърсяване на 

водни обекти, може да се допусне, че ще се замърси ограничен участък от река Ерма до 

хвостохранилище „Ерма река”. Предвид обема и характеристиките му не се очакват 

последствия върху качествата на водите на реката след съоръжението.  
Площта на производствената площадка, върху която е разположена 

обогатителната фабрика е 9386,59 м2. В предварителния проект за ОУП не са очертани 

зона за въздействие, тъй като изведените и цитирани по-горе, са ситуирани изключително 

в границите на предприятието и при мащаба на Плана не излизат от конкретния имот.  

Подобна е ситуацията с неизграденото Предприятие за промишлени взривни 

вещества, където издаденото, но нереализирано разрешение за строеж е в рамките на 

бившите регулационни граници на селото и бивша промишлена площадка на Горубсо. 

Сградите и съоръженията, ако бъдат изградени, ще са разположени в долината на река 

Печинска при надморска височина от около 740 м и в радиус от 300 м няма 

съществуващи сгради.  
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Близки населени места са селата Цацаровци – на около 400 м северно при 

приблизителна н.в от 840 м и Страшимир на около  500 м югозападно, при приблизителна 

н.в. от 950 м. При инциденти е идентифицирана първа зона за „аварийно планиране” – на 

„висока смъртност”, с радиус от 100 м от взрив на тротил. Въздействията са във всички 

посоки. Втората зона е  на „сериозни поражения”, а третата „на особено внимание”.    

Всички теренни дадености са взети предвид при издаване на цитираните по-горе 

документи, регламентиращи по дестващото законодателство възможността от 

изграждане на предприятието. Зоните за въздействие не излизат от регулационните 

граници на обекта, определени с утвърдения ПУП. ОУП не внася изменения в 

устройството на територията на землището на село Цацаровци в сравнение с Опорния 

план (фиг.3.11.1.), където е ситуирано, предвиденото за евентуално изграждане, 

предприятие с нисък рисков потенциал за промишлени взривни вещества. 
Опорен план      ОУП 

 
 Предприятие за промишлени взривни вещества – в проект 

Фигура 3.11.1. Устройството на територията на бившето село Фабрика по опорен 

план и предварителен проект за ОУП 

В землището на село Ерма река в ОУП е ситуиран имот, с площ от 9386,59 м2, 

върху който от втората половина на миналия век функционира обогатителната фабрика 

(фиг.3.11.2.). 

Контролът по прилагането на Доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии и въведената система за управление на мерките за безопасност за 

Ермореченска обогатителна фабрика се извършва, чрез проверки на комисия от 

представители на РИОСВ, РД ПБЗН, ДИТ Смолян и на община Златоград. Не са 

констатирани нарушения. През 2016 г. няма възникнали големи аварии в обекта. През 

2017 г., в резултат на замръзване на езерото и липса на утаяване, е допуснато 

замърсяване на водите на реката. РИОСВ-Смолян спира производствената дейност на 

фабриката до възстановяване на нормалния експлоатационен режим на съоръжението. 
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 Целесъобразно е в окончателния проект за ОУП и обяснителната записка да се 

отбележи по подходящ начин наличието на зони въздействие. 
Опорен план 

 
Ермореченска обогатителна фабрика 

 
ОУП 

Фигура 3.11.2. Устройството на територията в землището на село Ерма река по 

опорен план и предварителен проект за ОУП, в която е разположена действащата 

Ермореченска обогатителна фабрика 

Промишлените дейности, свързани с рудодобива, са с решаваща роля в 

икономическото благосъстояние на общината и региона, но на тях се дължи значителен 

дял от общите емисии на основните замърсители на въздуха, водите и почвите. 

Изпълнението на изискванията, заложени в Директива 96/61/ЕС осигуряват комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването при постигнена устойчив растеж чрез 

предотвратяване или,  където това е неприложимо, към намаляване на емисиите.  

ЗООС въвежда прилагането на Системата за управление на околната среда,като 

основно изискване към операторите на инсталации, подлежащи на Комплексно 

разрешително. Тя е част от общата система за управление и включва организационната 

структура, дейностите по планирането,  отговорностите,  практиките,  процедурите,  

процесите и ресурсите за разработване,  внедряване, постигане,  преглед и поддържане 

на политиката по околната среда.  
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Системата допринася  за значително снижаване на риска и от големи 

промишлени аварии със значимо въздейстгвие върху околната среда и населението.  

В Регистъра на комплексните разрешителни, съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС, е 

няма включена инсталация, разположена на устройваната територия . 

3.12. Здравно – хигиенни условия на средата 
Както подчертахме в т.2, населението на община Златоград непрекъснато 

намалява.Развитието на демографските процеси през последните 10 години навлезе в 

неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на режима на 

демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. Този 

процес продължава да се задълбочава с всяка изминала година, като за периода 1992–

2011 година числеността му е редуцирана с 3271 души, или с 20,98 %, спрямо тази, за 

1992 година. Това води до трайно обезлюдяване на населени места, до намаляване на 

потенциала на работната сила и оказванегативни въздействиявърху социалния сектор и 

икономиката на общината.В малките населениместа в общината, намалението на 

жителите, за този период, е огромно: за село Пресока - със 73.16 %; за Кушла – 53,21 

%,Страшимир - 52,27 %, Цацаровци - 56,33 %... Този процес на обезлюдяване е толкова 

динамичен, че е довел до факта, селата Мързян и Фабрика да останат без жители и да 

бъдат закрити с Решение на Министерски съвет № 887 от 20 октомври 2016 г.,обн. ДВ., 

бр. 84 от 25 октомври 2016 г. 

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на 

населението след 1990 г., което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат и 

община Златоград. Динамика на населението е представена в табл. 3.12.1. 

Таблица 3.12.1. Население в община Златоград (1934/2011) 

населено място преброяване текущо 

1946 1956 1975 1992 2001 2011 2015 2016 

община Златоград 8164  13015  14824  15592  14042  12 321 11249  11357  

град Златоград 4182  4508 7724 8831  7942 7183 6601 6753 

село Аламовци 334  367  551  392 393 286 247 268 

село Долен 594 687 1044 1346  1339  1323 1210  1167  

село Ерма река 781  1730  1599  1453  1157 912 807  824  

село Кушла 265 252 306 156 106 73 60 47 

село Пресока - - - 190 86 51 46 44 

село Старцево 1296 1698 2523 2775 2749 2301 2112 2124 

село Страшимир 576 1463 311 220 153 105 94 78  

село Цацаровци - 206 159 158  87 87 58 57 
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село Фабрика - 1778 575 71 30 18  14 1 

село Мързян 136  146 306 - - - - - 

От представените данни се очертават два периода в динамиката на 

населението в общината:  

 Период на нарастване по естествен път 1934 – 1992 г.  

 Период на плавно намаляване на населението, при запазени 

възпроизводствени структури след 1992 г. 

Според Стратегията за развитие на област Смолян, равнището на 

безработицата към 30.09.2012 г. е високо - 18,3 %. 

Стационарното лечение на населението от община Златоград се осъществява 

в многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, град 

Златоград, която разполага с 22-ма лекари, 48 медицински специалисти и е с капацитет 

73 легла.Първичната медицинска помощ се осъществява, както и в цялата страна,от 

общопрактикуващи лекари, стоматолози, групови практики. В специализираната 

извънболнична помощ функционират диагностично-консултативни, специализирании др. 

медицински центрове.Структурата на извънболничната помощ в община Златоград през 

2016 г. е представена в таблица 3.12.2. 

Таблица 3.12.2. Структура на извънболничната помощ в община Златоград (2016 г) 

Здравни заведения брой лекари (брой) 

Индивидуални практики 7 7 

Амбулатории за първична помощ по дентална медицина - 

индивидуални практики 12 12 

Амбулатории за специализирана медицинска помощ 6 6 

Амбулатории за групова практика специализ. медицинска помощ 1 1 

Медицински центрове 1 1 

Самостоятелни медико-диагностични лаборатории 2 2 

Самостоятелни медико-технически лаборатории 1 1 

Според регистъра на РЗИ в общината функционират 4 аптеки и 2 дрогерии, 

като по-голяма част от тях са разположени в централната част на град Златоград и са 

ситуирани в близост до сградата на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”. 

Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията на 

общината функционира една детска ясла „Мир” в гр. Златоград, обслужваща 51 деца 

(2017), обхванати в 3 групи. Физическото състояние на фонда е много добро, изпълнени 

са мерките по енергийна ефективност в детското заведение. В детска градина „Щастливо 

детство“, село Старцево също има открита една яслена група.  
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Осигуреност на населението с медицински персонал към 31.12.2014 г.,за 

област Смолян е 29.4 на 10 000 население, лекари по дентална медицина - 10.7 и 

медицински специалисти - 66.9, в т.ч. медицински сестри - 44.1. 

Структурата на хоспитализираната заболеваемост съответства с данните за 

страната, като се запазва първенството на 4-5 групи заболявания - на органите на 

кръвообръщението, дихателната система, злокачествените новообразувания, травми и 

отравяния, усложнения на бременността и раждането, болести на храносмилателната 

система. 

Проблем е наличието на голям брой здравно-неосигурени лица, което 

ограничава достъпа им до здравната система и създава негативно отношение към нея и 

към здравната реформа. Недостатъчно е развита профилактиката на заболяванията, 

което води до увеличаване на разходите за лечение и се отразява на общия здравен 

статус на населението. 

РЗИ-Смолян извършва постоянен и периодичен мониторинг на води за питейно-

битови цели на територията на общината, съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели. Съществуват проблеми във връзка със 

замърсяването на река Върбица от хвостохранилище Ерма река. Общината има активно 

отношение към проблема и периодично възлага анализ на паралелни проби в различни 

акредитирани лаборатории – Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по 

околна среда в Хасково,  специализираната лаборатория към РЗИ-Пловдив и др. Липсват 

данни за замърсени води над допустимите стойности. Въпреки това е важно да се 

обсъдят варианти за алтернативно водоснабдяване, както и да се приложат нови 

технологии за пречистване на питейната вода, чрез изграждане на Пречиствателна 

станция за питейни води.  Анализ за качеството на изворните води, които местното 

население използва основно за пиене и готвене, се прави ежегодно. По данни на ВиК – 

Смолян, състоянието на питейната вода, във водоснабдителната мрежа на Златоград е 

приемливо. „ГОРУБСО-Златоград” АД ежедневно извършва собствен и независим 

мониторинг на състоянието на хвостохранилището при село Ерма река.  

Не ни е известно на устройваната територия да се извършва мониторинг на 

фактори на жизнената среда - състояние на атмосферния въздух, акустично замърсяване, 

жизнена среда с високи вибрации и електроматнитни полета. 

Характерни за развитите производствени отрасли, вредни за здравето условия 

на труд, са финни прахови частици; прах; смесен абразивен с метален прах; химични 

вещества с токсично, дразнещо и т.н. свойства; пренапрежение на горните крайници, 

вследствие на монотонни движения с натиск. В следствие с изразеността на видовете 

вредности, очаквани последствия за здравето на работещите в общината най-вече са 

заболявания на дихателната система (бели дробове), заболявания на опорно-

двигателния апарат (горни крайници), на сетивните органи (слух). 
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Подобрението на условията за работа, както и в други райони, е свързано с 

инвестиции в нови технологии.  

Политиката на община Златоград, в сферата на здравеопазването, е в 

съответствие с националната и с приоритетите на Европейския съюз в тази област.Тя е 

насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция към 

заплахи по отношение н здравеопазването, към здравната промоция, профилактика, 

укрепване и опазване здравето на хората, понижаване на заболеваемостта и намаляване 

на страданията, причинявани от основни болести, травми и увреждания.  

4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИЯ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й 

въздействат, без реализиране на ОУП на община Златоград е разгледано в аналитичната 

част - т.3. и е систематизирано и обобощено за съответните компоненти на околната 

среда и фактори, който й въздействат – въздух, води, почви и земни недра, биологично 

разнообразие и неговите елементи, елементи на Националната екологична мрежа, 

ландшафт, отпадъци...От направения  в т.3. анализ на състоянието на компонентите и 

факторите на околната среда и очакваното въздействие върху тях (т.7), следствие 

реализацията или не на плана се установява, че не се очакват съществени въздействия 

върху тях. 

 Атмосферен въздух. . Като цяло атмосферната среда е незамърсена и с 

добро качество и концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите, но 

ще продължат в резултат на неадекватно устройство проблемите със замърсяване на 

приземния атмосферен слой в районите с интензивен автомобилен транспорт и с 

неприятни миризми около нерегламентираните места с изхвърлени органични отпадъци. 
 Повърхностни и подземни води. Ще продължи антропогенното 

натоварване и влошаване качествата на водите на територията на общината, поради 

липса на пречистване на битовите отпадъчни води от селата, директно заустване на 

отпадъчни води от населените места  и липсата на локални пречиствателни станции и 

съоръжения, както и наличието на малки нерегламентирани сметища.  
Ще се запазят и силно неблагоприятните тенденции за:  

 недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници и 

липсата на пречиствателна станция за питейните води; 

 завишаване загубите на питейна вода в резултат на амортизацията на 

водопроводната мрежа и оттам и по-големия добив на вода;  

 влошаване качествата на питейните водоизточници и повърхностните води, 

поради липса на канализация в населените места; 

 използването на питейната вода за напояване; 
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 ниска изграденост на канализационна мрежа; 

 неприлагане на добри фермерски и аграрни практики; 

 наводнения при високи води на реките, протичащи през територията на 

общината, което въздейства негативно върху земеделските и жилищни територии и води 

до екологични и социално-икономически щети;  

 Почви  и земни недра. Ще се съхранят до някъде проблемите с 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени 

замърсявания и такива, свързани с дизеловите и бензинови двигатели в терените около 

основната пътна мрежа. Без предвижданията на ОУПО ще се запази процента 

необработваеми и неизползвани земеделски земи и ще продължи липсата на зони за 

стопанска инициатива и на територии с устройствен режим с допустима промяна на 

предназначението за смесени функции(СМФ), които да могат да стимулират в 

следващите години икономическото развитие на общината.  

 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на 
Националната екологична мрежа. Ще се затрудни реализацията на мерките за 

защитените природни обекти. Ще се съхрани нивото на лесистност и тенденцията за 

ограничено развитие на зелената система на селищата и извънселищните полигони, без 

да се направят следващите стъпки за изграждане на адекватни, на съвременните 

разбирания, биокоридорни връзки. Съществува опасност от засилено антропогенно 

усвояване на площи около пътната мрежа, включени в защитената зона и създаване на 

предпоставки за невъзможност за възстановяване на горите около основните водни 

течения. 

 Ландшафт. Основният тип ландшафт остава непроменен, с вероятност за  

увеличаване на пустеещи земи и нарушени терени.  

Ще се запази интензивността на негативното влияние, повишило се през 

последните 50-60 години. Съвкупното действие и взаимовръзка между тези антропогенно 

повлияни елементи на околната среда, ще определят екологичната обстановка в община 

Златоград и пряко ще влияят върху потенциала за нейното бъдещо развитие. 

Продължаващото неблагоприятно въздействие на някои екологични фактори ще 

формира  и ограничители, възпрепятстваищи устройственото развитие на територията. 

 Отпадъци. Налице са малки нарушени терени. Увеличаването им води до 

засилване на ерозията, намаляване на естетическата стойност и привлекателността на 

района и намаляване на потенциала за развитие на туризъм в района. 
 Рискови енергийни източници. Не се очакват отрицателни промени по 

отношение на йонизиращи и йонизиращи лъчения, но ще се запази тенденцията за 

въздействия от шум и вибрации в територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик. Завишенията ще продължат да са характерни за някои улици с 

тенденция за покачване на показателите.  
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Ще се съхранят и причините за това - характерните особености на сегашното 

устройство на град Златоград, характеризиращо се с преминаване и на транзитен 

трафик, липса на защитни „зелени екрани”, лошокачествена пътна и улична настилка.  

 Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал. Ще се съхрани настоящото състояние с наличие на неустроени 

територии, заети от предприятие  с нисък рисков потенциал. 

 Културно-историческо наследство. Възможно е увреждане на културни и 

исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение на хора. 
 Човешко здраве. Налице ще е повишаване на здравния риск за 

населението, поради утежнена обстановка в крайпътните квартали, недоизградената 

канализационна система и влошени качества на питейната вода. 
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху околната среда и ще бъдат засегнати 

интересите на населението. Развитието на общината ще бъде неадекватно на 

съвременните изисквания и стихийно. Ще се забави икономическото й развитие, ще се 

пропуснат ползи от финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства от 

Европейските фондове, което ще забави подобряването на качеството на живот и 

осигуряване на адекватна околна среда. Напълно ще липсват условия за реализиране 

целите на опазване на околната среда в интерес на населението: 

 Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията 

идългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и 

върху здравето, ще бъдат вземани при пълно отчитане навъзможните последици за 

околната среда и здравето, в съответствие сизискванията на устойчивото развитие. 

 Чрез подобен механизъм да се гарантират решенията относно 

икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните 

последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации не 

само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с 

населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати. 

При условие че ОУПО не се реализира, територията ще се регулира в 

устройствено отношение без да е адекватна на новите условия и ще липсва основа за 

дългосрочно устойчиво устройствено развитие. Това няма да подобри състоянието и 

стабилността на околната среда. Развитието няма да отговаря на съвременните 

изисквания и ще е до голяма степен стихийно. Ще липсват условия за реализиране на 

целите на опазване на околната среда в интерес на населението - да се развият и 

укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното стратегическо 

планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето ще бъдат 

вземани при пълно отчитане навъзможните последици за околната среда и здравето, в 

съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ 

Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния 

атмосферен слой могат да бъдат окачествени жилищните зони и териториите около 

основната пътна мрежа. Проблем за тези части от град Златоград са и замърсяването с 

общ суспендиран прах и фини прахови частици. Завишено е съдържанието на серен 

диоксид през отоплителния период и на прах -през летния сезон. 

Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве. На 

потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото 

експонирано население, растителния и животински свят. 

Значими съществуващи екологични проблеми са:  

 Липсата на населени места с напълно изградени канализационни мрежи и 

отпадъчните води не се събират и пречистват. Изключение е само гр. Златоград, който 

има изградена пречиствателна станция.  

 Амортизирана водопреносна система, водеща до чести аварии, големи 

загуби и прекъсване на водоподаването към потребителите. 

 За сега, водоизточниците за питейни води, предназначени за общественно 

ползване,нямат учредени санитарно-охранителни зони, съгласно изискванията на 

Наредба 3/16.10.2000. Няма изградени пречиствателни станции за питейна вода, а 

обеззаразяването на питейните води се извършва, преобладаващо, с хлорно-варов 

разтвор. 

 Стари замърсявания от нерегламентирани сметища. 

 Дифузно замърсяване от селското стопанство, поради неприлагане на добри 

аграрни и фермерски практики. 

 Проблем с отпадъци в реките и  отводнителните канали. 

 Нерегламентирано включване на битови отпадъчни води в дерета. 

 Нарушение на оттока в реките. 

 Нарушена морфология на речните корита, водещи до ерозионни процеси от 

нерегламентирано изземване на инертни материали от речните корита. 

Задълбочава се проблема със запустяването на необработваеми и 

неизползвани земеделски земи. 

Проблемът със състоянието на управлението на дейностите, свързани със 

събиране, транспортиране, обезвреждане или оползотворяванена отпадъците, е 

дългогодишен и е наследство от неглижирането му в национален мащаб. Той трудно се 

решава в продължение на кратък период от време.Въведено е организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване.  
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Твърдите битови отпадъци се извозват до регионалното депо, но възникват 

малки локални неорганизирани сметища. Възможно е вторично замърсяване на води 

(предимно подземни) и почви извън територията на площадките. При неправилното им 

третиране, битовите отпадъци стават потенциален замърсителна основните компоненти 

на околната среда: атмосферен въздух, повърхностни иподземни водоизточници и почва. 

Проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които дори в малки количества могат 

да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия за здравето и жизнената 

среда на човека. Промените в жизнения стереотип на населението и свързаните с това 

изменения вбита, храненето, културата и работната среда, както и все по-масовото 

опаковане настоките и продуктите, и въвеждането на нови опаковъчни материали, водят 

доувеличаване на количествата и промяна в състава на битовите отпадъци. Увеличава 

се делът на пластмаси, полиетилен и други трудно разградими материали.  

При засилената стопанска дейност в землищата възникват екологични 

проблеми, които директно влияят върху биоразнообразието, свързани с посегателства 

върху лесистността и създаване на предпоставки за фрагментирането на местообитания 

в резултат от развитието. В резултат от унифицирането на ланшафтите при интензивното 

земеделие, са настъпили промени във видовия състав и обилието на видове.  

Влошен е състава на растителните съобщества в районите със засилено 

развитие на селското стопанство, допуснато е превръщане на част от широколистните 

гори в издънкови, деградация на ливадите и пасищата, намаляване на продуктивността и 

ценността на дървесните видове чрез неадекватна, на глобалните и локални климатични 

промени, реконструкция с производни, стопански ценни видове. 

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие 

(UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. са формулирани фундаментални и дългосрочни 

решения, ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на 

екологичната политика: 

 Принцип на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите 

съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и 

околната среда.  

 Принцип “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива 

разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се 

носят от отговорните за причиняването им.  

 Принцип, че защитата на околната среда е обща задача на правителствата, 

гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях. 
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 Принцип на интегрирането, съгласно който, опазването на околната среда е 

въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и екологичните аспекти трябва 

винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други 

области, като транспорт, енергетика, промишленост, селското стопанство и др. 

На базата на тези принципи в приетата Национална стратегия за околна среда 

и Национален план за действие (http://www.moew.government.bg) е определена 

дългосрочната стратегическа цел: «Подобряване на качеството на живот на населението 

в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото 

природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда” и са 

формулирани целите на опазването на околната среда. На основата на извършения 

анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите, в стратегията са 

изведени национални цели и подцели, които отразяват тенденциите и изискванията в 

международен аспект.  

Цели и подцели: 
 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за 

населението и икономиката на страната. 
 Преодоляване на кризите във водоснабдяването. 

 Осигуряване на вода за напояване. 

 Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 Запазване и подобряване качеството на водите. 

 Запазване и разширяване на териториите с добро качество на 
околната среда. 

 Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и 

увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви /ОВОС, 

Разрешителни режими, ISO 14000 и др./. 

 Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно 

разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда. 

 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на 
развитие на стопанските отрасли. 

 Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за инвестиционните 

планове и програми за развитие на национално и регионално ниво; инвестиционните 

планове и програми в областите транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 

водните ресурси, промишленост, включително добив на минерални суровини, 

далекосъобщения, туризъм и земеползване, при осъществяването на които се 

предполагат значителни въздействия върху околната среда. 

 Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието 

на енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и транспорта. 

 Развитие наекологично чисто, органично земеделие и животновъдство. 
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 Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.  

 Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие. 
 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и на генетичните им ресурси. 

 Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 Подобряване на състоянието на горите. 

 Създаване на условия за прилагане на европейското екологично 
законодателство и международните конвенции в областта на околната среда.  

 Подобряване административния капацитет на институциите по прилагане 

на европейското екологично законодателство и международните конвенции. 

 Завършване хармонизацията на българското законодателство с правото на 

ЕС в областта на околната среда. 

 Обезпечаванена финансиране на мерките по прилагане на европейското 

законодателство и международните конвенции. 

 Подобряване управлението на отпадъците. 
 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

отпадъците. 

 Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно 

събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. 

 Значително подобряване на чистотата на населените места в България. 

 Намаляване на шумовото замърсяване. 
 Намаляване на шумовото замърсяване, в селищата, от стопанските обекти. 

 Намаляване на шумовото замърсяване предизвикано от транспорта. 

 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на 
околната среда. 

 Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.  

Изготвеният ОУПО е съобразен с поставените цели и подцели, актуални за 

района, представени в таблица 6.1.1. 

Таблица 6.1.1. Поставени цели и подцели, актуални за района 

Национална цел Приоритети и мерки, отразени в ОУП 

Осигуряване на достатъчно 

количество и качество вода за 

населението и икономиката на 

страната. 

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и 

съоръженията, към тях,има за цел подобряване 

качествата на повърхностните и подземните води като 

природен ресурс с огромно значение за населението и 

икономиката на общината. 
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Запазване и разширяване на 

териториите с добро качество 

на околната среда. 

Новото жилищно строителство и комплексните 

благоустройствени мероприятия, както и прилагането 

на йерархията в управлението на отпадъците ще 

съдействат за реализиране на тази цел. 

По-тясно интегриране на 

политиката по околна среда в 

политиките на развитие на 

стопанските отрасли. 

Заложеното развитие на функционалната структура на 

общината, щадящото отношение към използването на 

природните ресурси на територията и търсеният 

баланс между развитие на урбанизацията и 

съхраняване във възможната степен на цялостността 

на природната среда са адекватни с тази цел. 

Опазване и подържане на 

богатото биологично 

разнообразие 

Заложено е стриктно спазване на въведените режими 

на защитената местност и зонаи се създават условия 

за развитие на местната екологична мрежа. 

Създаване на условия за 

прилагане на европейското 

екологично законодателство и 

международните конвенции в 

областта на околната среда.  

 Усъвършенстванията на комуникацинно-транс-

портната система допринасят за намаляване на 

концентрациите на емисии с парников ефект и 

трансгранично замърсяване. Съдават се условия за 

използване на алтернативни източници на енергия. 

Предвидените мерки в областта на всички компоненти 

и фактори на околната среда отговарят на 

Директивитите на Европейския съюз и 

международните конвенции, по които Република 

България е страна. 

Подобряване управлението на 

отпадъците. 

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране 

и извозване. Всички дейности са в съответствие с 

изискванията на ЗУО и Националната програма за 

управление на отпадъците. Ще бъдат рекултивирани 

малките нерегламентирани сметища. 

Намаляване на шумовото 

замърсяване. 

Планирани са адекватни устройствени решения за 

зоните около основните пътни артерии. 

По широко участие на 

обществеността в решаването 

на проблемите на околната 

среда. 

ОУП, както и всички процедури по ЗУТ, се подлагат на 

законоустановените и отговарящи на съвременните 

изисквания, форми на обществен достъп и контрол, 

като постъпилите мнения, съображения, жалби и 

сигнали се вземат предвид при окончателните 

устройствени решения. 
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Проектът за ОУП на община Златоград е съобразен и с целите на други 

стратегии и програми на национално ниво: 

 Национална стратегическа реферетна рамка (2007-2013), където основната 

цел е “...към 2015 България да стане конкурентно способна страна – членка на ЕС с 

високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.”  

Предвижда се развитие на устойчиви териториални общности чрез 

Оперативните програми  - „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Транспорт”. 

 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република 

България и план за действия за периода 2006-2015 – цели се развитие на устойчива 

транспортнаинфраструктура, чрез оптимизиране на капацитета и ефективността на 

съществуващата инфраструктура и развитие на републиканската пътна инфраструктура и 

интегрирането й към тази на страните на Европейския съюз.  

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България в 

периода 2005-2015, където поставената цел е «...постигане на устойчиво и балансирано 

развитие на районите ..». 

 Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и 

управлението на водите  - Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ 

за населени места с над 10 000 екв. жители (1999 г.). 

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор. 

Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република 

България, МРРБ, февруари 2004 – цели се подобряване на управлението на сектора 

водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на В и К услугите, като се 

предложат комплексни мерки за постигането им.  

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 

2009-2013 и други. 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда са изведени целите и приоритетите на ОУП за развитие на територията: 

 Обвързване на развитието на града с факторите от регионално, 

национално и над национално ниво. 

 Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо 

съвременните социално-икономически и демографски процеси. 

 Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и 

крайградската територия. 

 Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 

различните подсистеми на градския организъм и взаимодействието между тях. 

 Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на 

градското развитие. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

179 
 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

7.1. Оценка на въздействията по компоненти на околната среда 

Оценката е разработена за етапа предварителен проект на ОУПО и е   

структурирана по компоненти и фактори на околната среда: 
 Атмосферен въздух 
Общо предвижданията на ОУП, по отношение устройството и локацията на 

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, 

зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено 

обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.   

Създава се възможност за изграждането на обходни и общински пътища и 

допълването на транспортни възли. Реализацията на новата транспортна схема ще 

намали до голяма степен опасността от влошаване качествата на атмосферния въздух 

Територията притежава естествен потенциал и условия за самопречистване и 

самовъзстановяване. 

Горскостопанският план  на ДГС - Златоград предвижда залесяването на част 

от голите, сега, горски площи (сечища, пожарища) с подходящи дървесни видове, като по 

този начин се цели да се повишат полезните им функции.  

Предвижданото увеличение на високостъблените широколистни гори ще 

доведе до подобрение на тяхната функция като филтър срещу замърсяването на 

атмосферния въздух и до повишаване на водоохранните, почвозащитните и 

здравноукрасните функции на горските биоценози. Гората, като екосистема и най-важен 

компонент на биосферата, е тясно свързана и със средозащитните и рекреационни 

функции, които й се отреждат на територията на общината. 
Предвижда се възстановяване и увеличаване на крайпътното озеленяване и 

оформяне на биокоридори с дървесна и храстова растителност около реки, напоителни 

канали, деретата и малките речни притоци, както и озеленяване на сервитутните ивици 

на линейните съоръжения на техническата инфраструктура. 

Устройствените зони по ОУП, в съчетание с Програмата за опазване на 

околната среда в община Златоград,ще имат значителен принос за намаляване 

замърсяването и запрашаването на въздуха в града и устройваната територия. 

Необходимо е и прецизиране на мерките, заложени в програмите за развитие на 

общината и управление на отпадъците– ликвидиране и недопускане на възникването на 

малки нерегламентирани сметища, усъвършенстване на системата за сметосъбиране и 

извозване, подобряване на уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната 

схема, намаляне на дела на използване на нискокалорични въглища и брикети за 

отопление в битовия сектор... 
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Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че неблагоприятни 

въздействия от реализирането на предложените устройствени зони в ОУП върху 

компонента„атмосферен въздух” не се очакват. 

 Повърхностни и подземни води 

Доброто екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от градски отпадъчни води и индустрия, проучване на 

замърсители, намаляване на натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания, вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, 

оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на водните 

организми, намаляване на натоварването от рибовъдство и еутрофикация, подобряване 

на екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и възстановяване на 

приоритетни местообитания и видове по НАТУРА 2000. 

Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни водни 

тела бяха описани в т. 3.2.  

ОУПО е съобразен с тях, като от своя страна общината е предприела 

дългосрочни и ефективни мерки, съобразно националните програми (ПУРБ), за поетапно 

решаване на изяснените вече проблеми и постигане на поставените цели. В ОУПО се 

предвиждат мерки за: 

 Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната 

мрежа и съоръжения, което включва подмяна на всички амортизирани водопроводи и 

помпени агрегати, саниране на конструкцията на всички съоръжения, включително и 

мерки за достигане 100% водоплътност на напорните резервоари и монтиране на 

винтили за предотвратяване на преливането им, поставяне на измервателни уреди и 

регулиране на налягането, което ще доведе до намаляване на загубите във 

водопроводната мрежа, респективно до намаляване на подземното водочерпене, както и 

задоволяване на потребителите с необходимото количество и качество вода за питейно-

битови нужди, отговарящи на стандартните изисквания. 

 За опазване на водоизточниците и съхранение на ресурса, се предвижда 

учредяване и изграждане на СОЗ около водоизточниците. 

 Предвиденото изграждане на канализация в населените места и 

производствените зони и отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в 

ПСОВ ще ликвидира опасността от здравен риск, вследствие заустване на непречистени 

отпадъчни води в реките и напоителните канали. 
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 Предвиденото прилагане на съвременни добри земеделски и фермерски 

практики ще намали риска от замърсяване на повърхностните води. 

 Предвидените мерки за опазване на морфологичните условия на речните 

корита ще гарантира опазване на съседните зони от непредвидими природни явления и 

ерозия на речния бряг. 

 Предвижда се също инамаляване на натоварването от органични 

замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници на битови 

отпадъчни води. В предварителния проект на ОУПО се предлага като решение на този 

проблем, създаването на организация в селищата без канализация и пречистване на 

отпадъчните води, те да се извозват за пречистване в съществуващата, или в 

новоизградена, пречиствателна станция.  

Тази възможност подлежи на допълнителни проучвания и конкретно 

предложение ще се направи в окончателния проект на ОУПО.  

 Почви, земни недра, минерално разнообразие 
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община 

Златоград и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на 

устройствените решения в ОУП, водещи до устойчиво развитие и създаване на 

определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.  

Устройствените аспекти в развитието на общинската икономиката са свързани 

с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не 

влизат в конфликт с останалите подсистеми – обитаване, обслужване и др.  

Те се ситуират основно в урбанизираните, вече, крайселищни терени, без 

значимо да се засягат гори, пасища или обработваеми земи.  

С предвижданото възстановяване на икономическите активности в 

крайселищните урбанизирани територии, ще се осигурят необходимите устройствени 

предпоставки за реализиране на очакваната динамика в развитието.  

Общината се нуждае от нови фактори за трайно отстояване на сегашните 

позиции при разнообразяване на преработващата промишленост и внасяне на нови 

икономически дейности  (модерна преработваща индустрия) и развит модерен аграрен 

сектор.  

С ОУП се осигуряват условия за по-добра жилищна среда. Съхраняват се 

изцяло терените за спорт и атракции,комунално обслужване и стопанство, техническа 

инфраструктура, територии за природозащита – защитени територии и защитени зони и 

защитени територии за опазване на КИН. 

Известно развитие се предвижда на вилните зони и терените за озеленяване. 

Съобразено с демографските прогнози за спад, Предварителният проект за 

ОУП задоволява потребността от нови жилища.  
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Новото жилищно строителство няма да бъде свързано с формиране на 

новоурбанизиращи се терени за сметка на горски територии или обработваеми земи, 

пасища и ливади, а преди всичко ще се развива в сегашните строителни граници на 

селищата. Това важи и за производствените и складови дейности, чийто площ и дял са в 

резултат на устройването на стопански дворове. 

Очаква се комплексът от действия, чието предприемане се осигурява с ОУП, 

да доведат до подобряване състоянието на земите в общината. Той включва 

подобрената организация и структура на дейностите по отпадъците, управлението, 

ползването и пречистването на водите, зелената система... 

В предварителния проект за ОУП, поради липса на нови заявени интереси и 

предоставени концесии,се запазват изцяло площите за добив на подземни богатства, т.е. 

не се очакват нови негативни промени от тези дейности, увреждащи почвите, или 

предизвикващи промени в минералното разнообразие. Разработените и увредени терени 

подлежат на задължителна рекултивация. 

С развитието на зелената система ще се намалят, макар и малките по степен в 

момента, площи с ветрова ерозия.  

С възможното възстановяване на каналната мрежа се очаква и възстановяване 

на поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството, което ще 

подобри структурата за сектор растениевъдство и въобще на земеползването и ще 

осигури, макар и минална, нова заетост. 

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони. 
Зелени площи със специално предназначение 

ОУП не предлага устройствени решения, създаващи база за дейности, 

въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие в района, в т.ч. и върху 

видовете с висок природозащитен статус, срещащи се или вероятни за устройваната 

територия, цитирани в т.3.5.2. и 3.5.4. 

Запазват се характеристиките на територията, съхраняващи нейната 

средообразуваща функция. Не се внасят урбанистични елементи, водещи до загуба на 

местообитания и екологични ниши. Незначителни са измененията в структурата на 

Поземления фонд и земеделските земи, както и в горските територии, представени т.2.  

Предварителният проект за ОУП не предполага промени в състава и начина на 

стопанисване на горските територии и елементите на зелената система, които имат 

важно значение, свързано със социално-икономическото развитие и носят основни 

функции на отдиха, еколого-хигиенни и други специфични функции. Зелените площи са 

публична общинска собственост и са особено важни за архитектурно-художествения 

силует на урбанизираната среда.  
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При подходяща и адекватна реализация, уличното озеленяване и 

придружаващата, транспорта, зеленина ще създадат нов общ скелет, свързващ чрез 

лентовидно озеленяване, населените места с растителността в землищата. Дава се 

възможност да се изграждат всички елементи на допълващата зелена система-защитни 

насаждения – мелиоративни влажни зони покрай водните огледала и канали, санитарно-

защитно озеленяване, зелени пояси около производствени зони и др. 

Предварителният проект за ОУП създава регулационната основа за запазване 

и възстановяване на горите около реките на територията на общината, около каналната 

мрежа, по съществуващите дерета... Това увеличава възможностите за възстановяване и 

подобряване на тяхната биокоридорна функция.  

Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства развитието на 

популациите на местната автохтонна флора и фауна. Не се засягат деструктивно площи, 

заети или с възможности за развитие на установените природни местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за 

биологичното разнообразие.  

Предварителният проект за ОУП не предлага устройствени решения, засягащи 

местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат негативно 

известни находища на редки, защитени или ендемични растителни и животински видове, 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и на ресурсни 

видове. 

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, 

включващазащитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с 

изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по 

общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното 

разнообразие за община Златоград,е 3428,68ха, с дял 19,24 % от общата й територия. 

Площта на елементите на Националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия са представени в Таблица 3.5.5.1. Запазва се изцяло непроменена 

площта на териториите за природозащита - защитени природни територии  и зони. ОУП е 

благоприятен за осигуряване на нормалното развитие на екосистемите в обявените 

защитени природни територии – Защитена местност „Света Неаделя”.  

Създадени са необходимите устройствени предпоставки за недопускане на 

въздействия върху единственото, включено в регистъра по Закона за биологичното 

разнообразие, „вековно дърво” към 01.06.2017 година - Питомен кестен с № 862 в 

местността Баломийската река, град Златоград 

Не се очават негативни въздействия върху Защитени зони «Циганско 
градище” (BG0000372) и „Родопи – Източни” ((BG0001032), установено чрез анализа и 

изводите и при изпълнение на препоръчаните смекчаващи мерки в приложения Доклад за 

оценка степента на въздействие.  
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 Ландшафт 
Новото устройствено планиране в предварителния проект за ОУП не 

предвижда драстични промени в съществуващия ландшафт на общината. Ще се запази 

предимно, като горски - в планинската части агрогенен  - в равнинната част. 

Планираното оживяване с нови производствени функции на съществуващите 

крайселищни урбанизирани територии няма да създаде разлика в характера на 

урбогенния ландшафт там, но с очакваните икономически инициативи, при всяко 

положение, ще подобри неговия естетичен облик. Положително, върху облика на 

агрогенния ландшафт, ще повлияе развитието на зелената система в селищната и 

извънселищната среда на общинската територия. Ще се тушират отрицателните 

промени, възникнали след пътно строителство. 
 Културно - историческо наследство 
Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху 

недвижими културни ценности и отразява съвременните политики в това отношение. В 

пълно съответствие с принципа на субсидиарност се съблюдават тенденциите в 

Европейския съюз за прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към местните 

равнища на управление. На общинското ниво съществува непосредствена обратна 

връзка с гражданите и ежедневните предизвикателства, свързани със социализацията на 

културно-историческото наследство и на ниво ОУП е осъществено планирането, като 

фактор за успешно и устойчиво пространствено, икономическо и регионално развитие.  
ОУП е инструмент за подпомагане на община Златоград за поетапно бъдещо 

решаване на някои основни проблеми на недвижимите културни ценности като:  

- включване на архитектурното наследство в една обща политика за 

урбанистично развитие и благоустройство на териториите;  

- възможности за отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и 

реставрационни работи;  

- данъчни и административни облекчения, насърчаващи собствениците, или 

частните ползватели, да предприемат реставрационни или възстановителни работи ... 

Особено остра е нуждата от социализация на наследството, която да се 

осъществява посредством опазване и експониране на автентичността и целостта на 

културното наследство. Акцент се поставя и върху поддръжката на сградната и 

урбанистична структура – по-добрата форма на управление на обектите - културни 

ценности, както в икономическо отношение, така и по отношение опазването на 

автентичността и идентичността. Прилага се принципа на „интегралната консервация”, за 

осъществяването на връзка между опазването на наследството и благоустройството на 

териториите, което е главна цел на ОУП, с оглед постигането на  устойчиво развитие, 

устойчива икономика, успешна социална политика и запазена екологична и културна 

среда.  
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Eдна от главните политики на Националната концепция за пространствено 

развитие (2012) e съзнателно фокусиране върху спецификата на мястото, върху 

вътрешния потенциал на културните ресурси и индивидуалните преимущества.  

Тя е реализирана в ОУП чрез планиране на изграждането на местна 

инфраструктура и местни основни услуги в дейностите, насочени към възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата и ландшафта, които са 

оценени като основен елемент на потенциала за растеж и насърчаване  устойчивостта на 

селските райони. 

 Следвайки така дефинираните рамки, в ОУП е залегнала перспективата за 

развитие на балансиран растеж, качество на живот, устойчива икономика и културен 

туризъм, изграден върху културното и природното наследство на община Златоград. 

7.2. Оценка на въздействията по фактори на околната среда 
 Отпадъци 
Чрез регламентиране на устройствени предпоставки, ОУП на община 

Златоград, създава условия за прилагане на Общинската програма за управление на 

отпадъците в периода до 2020г. и след нея.  В Програмата се утвърждава  системата за 

разделно сметосъбиране и извозване. Всички дейности, планирани в нея, са в 

съответствие с изискванията на ЗУО, Общинската и Националната програма за 

управление на отпадъците. Всички съществуващи малки нерегламентирани сметища ще 

бъдат рекултивирани.  

Ще могат да се реализират предвижданите в Програмата мерки, свързани с 

териториалното отлагане на важни фактори за управлението на отпадъците: 

 Определяне  на  местата за разполагане на необходимите елементи 

насистемата за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

 Определяне на площадки за оползотворяване и за управление на           

портативни батерии и акумулатори като част от регионалното управление на опасните 

отпадъци от бита; 

 Определяне на площадки за оползотворяване, на излезли от употреба, 

моторни превозни средства; 

 Определяне  на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла 

и обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

 Определяне на площадки за събиране и оползотворяване, на излязло от 

употреба, електрическо и електронно оборудване;  

 Определяне местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране, на излезли от употреба, пневматични гуми; 

 Изграждане и пускане в действие на съоръжение за компостиране на 

биоразградими отпадъци на територията на Регионалното депо; 
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 Определяне на място и изграждане на пункт за разделно събиране на 

специфични отпадъци; 

 Определяне на местата за изграждане на специализирани инсталации за 

обезвреждане на строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени и 

други. 

Предлаганата временна  площадка в землището на  село Страшимир за 

извършване на дейности по събиране, предварително третиране и рециклиране на 

строителни неопасни опадъци (фиг. 3.8.1.) е наложително да е с осигурени възможности 

за тяхната преработка до фракции, използваеми в строителството, благоустройството и 

комуналното стопанство на общината и с подобрен транспортен достъп. Тя е принос и 

към ликвидиране на проблема с нерегламентираните сметища. 

След анализ и оценка на генерираните опасни отпадъци, в окончателния 

проект на ОУПО да се предвиди система за събирането и обезвреждането им.  

 Опасни вещества. Рискови енергийни източници 
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя 

в отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Основание за такова 

заключение дава факта, че той не предвижда разполагането на нови производства в 

близост до жилищни зони, които са източник на вредни,за човека,замърсявания.  

Създаването на устройствени предпоставки за събиране и неутрализиране на 

опасни отпадъци, също ще спомогне за намаляване, до минимум, на въздействията от 

вредни вещества.  

Реализирането на транспортната схема ще има принос в намаляване на 

шумовото и атмосферното замърсяване в селищата от стопански обекти и от 

тежкотоварния транспорт, както и от вибрации.  

Няма да настъпят изменения, по отношение, на въздействията от йонизиращи 

и нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им вече са ситуирани на територията на 

общината, във връзка с обезпечаване на съобщителната комуникация. 

 Човешко здраве.Въздействия върху зони или обекти със специфичен 

хигиенно-охранителен статус в обхвата на плана. Идентифициране на източниците на 

вредни въздействия върху здравето на населението. 
От представения баланс на територията и картен материал, ясно личи 

подобряването на всички устройствени показатели в предварителния проект за ОУП, в 

сравнение с досегашните, представени в Опорния план, отговарящо на поставените цел 

и подцели, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, 

характеризиращи общественото здраве.  

Очертава се тенденция към подобряване в рамките на програмния период. 
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Няма обективни причини предлаганите устройствени решения да водят до 

негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни вещества и процеси, или 

генетично модифицирани организми. 

7.3. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал 

Предварителният проект за ОУП не създава устройствени предпоставки за 

разполагането на нови жилищни райони, транспортни пътища или обекти с обществено 

предназначение и в зоните за безопасност на двете предприятия и инсталации с нисък 

рисков потенциал – „Предприятие за промишлени взривни вещества“, село Фабрика /сега 

закрито като селище/ с оператор„Пер“ ЕООД и „Ермореченска обогатителна фабрика“, 

село Ерма река с оператор „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД. 

На база извършен анализ на перспективите за развитие на общината, областта 

и Южния централен район за планиране в програмния период, не се очаква иницииране 

на дейности, водещи до изграждане на нови предприятия с необходимост от издадено 

Разрешително по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС.  

При възникване на стопанска инициатива за изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се 

изпълнят процедурите по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се 

анализират и оценят възможните неблагоприятни последствия от отрицателни 

въздействия и евентуални големи аварии върху околната среда, както и необходимите 

отстояния до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи 

транспортни пътища и райони с прнродозащитно значение или значение за околната 

среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и зоните на 

въздействие при възникване на  голяма авария. 

7.4. Кумулативни въздействия. 
Наличието на неравномерно разпределена селищна структура, съчетано с 

планинските дадености, определя характера на подадените инвестиционни предложения 

за територията на община Златоград 

В приложения доклад за степента на въздействие вълху защитена зона 

«Циганско градище” (BG0000372) бяха представени всички съгласувани планове, 

програми и инвестиционни предложения в зоната по официално достъпната информация 

на Регионална инспекция по околната среда и водите в Смолян, както и МОСВ /публично 

достъпни данни/ за периода 2007-2017 година.  

За частта от устройваната територия, попадаща в рамките на защитена зона 

«Циганско градище» (BG0000372) се предлагат в сравнение с опорния план 7 нови 

устройствени зони. Те засягат само 19.18 ха или 0.201 % от нейната територия (Таблица 

5.2.1. от ДОСВ).  
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Данните недвусмислено очертават извод, че в случая развитието на 

инвестиционните процеси е изключително слабо и реалната обща засегнатост е много 

под 1 %, т.е. малка според утвърдената в практиката скала за степента на засегнатост по 

показател „площ”. 

Поради факта, че всички утвърдени програми и планове са в съответствие с 

изискванията на съвременното българско законодателство и отговарят на режимите за 

устойчиво управление на земите и горите в мрежата НАТУРА 2000, разгледани и приети 

на заседание на НСБР, проведено на 08.06.2010 година и НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 

г. за сечите в горите на Министерство на земеделието и храните и са преминали 

процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие не може да се очаква 

промяна на благоприятното природозащитно състояние на ключовите елементи на 

защитена зона «Циганско градище” (BG0001040). 

В Приложение 1 сме представили всички процедирани инвестиционни 

предложения, планове и програми  по реда на Глава VІ от ЗООС в община Златоград за 

периода 2009-2017 година по Националните публични регистри на процедурите по ОВОС 

и ЕО. От общо 58 процедури в процедура по  одобряване са 3 ПУП-ПП. С издадено 

разрешение за строеж са 19 инвестиционни предложения, в процес на издаване са 2, все 

още не са подали заявление 20 инвеститори, а в 19 от процедурите не се налага да бъде 

издавано Разрешение за строеж. 

До момента са въведена в експлоатация 15 обекта, а в процес на изграждане 

/строителство/ са 10, а в 5 то не е стартирало. Изграждани поетапно са два обекта. 

Всички цитирани и утвърдени инвестиционни предложения, планове и програми 

са в съответствие с изискванията на съвременното българско хармонизирано 

законодателство и отговарят на изискванията и режимите за устойчиво управление на 

земите, горите и водните площи. 

 На базата на това обстоятелство всички процедирани инвестиционни 

предложения, планове и програми с финализирани процедури по ЗУТ са отразени 

адекватно като устройствени зони в ОУП. 

Резултатът е видим в представеното решение за Предварителен проект за Общ 

устройствен план, визуализирано като площи и проценти и в таблица 2.4.1. - 

Съществуващи и проектни елементи. Въвежданите промени са минимални и осигуряват 

единствено устройствена възможност да бъдат реализирани в бъдеще определени 

дейности. Известното възможно при определени условия намяляване на земеделските 

територии с 456.33 ха и на горските с 16.75 ха осигуряват възможности за така 

необходимите за общината зони, където да се реализират рекреационни дейности, 

курорти и вилни зони, жилищни функции, гробищни парове, производствено-складови 

дейности и т.н., всички свързани с усктойчивото развитие на територията в рамките на 

плановия хоризонт на  Плана. 
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 Трябва да подчертаем, че той осигурява единствено  устройствена възможност и 

реализацията на каквито и да е инвестиции в бъдеще при всички случаи ще бъдат 

оценяни като инвестиционни предложения, планове и програми по реда, определен от 

Глава VІ от ЗООС и пакета екологични закони.       

ПП на ОУП на община Златоград не внася реални значими възможности за 

промени в съществуващата теренна ситуация и не засяга общинската територия с 

устройствени решения, водещи до кумулативни отрицателни въздействия с други 

планове и програми или инвестиционни предложения.  

Балансираното предложено решение за предваритерен проект е добра 

устройствена база, тъй като в периода на действие на Плана всички нови инвестиционни 

предложения следва да бъдат съобразявани с изискванията на утвърдените . 
.устройствени зони и въведените  режими. 

7.5. Общата  оценка на въздействията 

Всички устройствени зони могат да бъдат разглеждани като възможност за 

проява на фактори, които при определени условия оказват положителни или отрицателни 

въздействия върху околната среда. Чрез устройственото планиране, обаче, тези 

въздействия могат да бъдат насочвани и регулирани като характер и степен на 

агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазване на средата. Основните 

типове въздействия върху компонентите на околната среда могат да се определят като: 

• консумация на природни ресурси; 

• замърсяване на околната среда; 

• увреждане на околната среда; 

• създаване на дискомфорт на обитаване; 

• снижаване на естетическите качества на природните и урбанизираните 

пространства. 

При формулиране на изискванията към устройственото планиране не може да се 

изпуска и необходимостта от утвърждаване на устойчивото развитие, което обединява 

въпросите за социално и икономическо развитие заедно с опазването на околната среда.  

На всички устройствени нива при планиране, използването на територията и на 

ресурсите се определя от степента на тяхната защита и се предлагат режими, условия, 

мерки,ограничения и забрани за различни дейности и обекти. Най-общо, това са 

устройствените средства, с които се контролира въздействието върху околната среда, в 

т.ч. и върху здравето на човека и качеството на живот. 

 Изборът на екологични мероприятия за подобряване на качествата на средата е 

свързан с методологически трудности, породени от неопределеността на резултатите, 

свързана с липса или непълнота на информацията за климатичните и микро- 

климатичните процеси, за характера и нивото на замърсяване на атмосферата, водите и 

почвата, за акустичното натоварване на средата и т.н.  
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Едновременното отчитане на много динамични фактори (планировъчни, 

хигиенни, финансови и организационни) в процеса на изготвянето на екологическите 

изисквания също създава известни трудности.  

За изготвянето на концептуалния модел при предварителния проект на ОУП на 

община Златоградза подобряване на екологическата ситуация, са взети предвид 

изводите от изготвените варианти на ескизния проект за ОУПО, проведените 

допълнителни проучвания и предвижданията на колективите, разработващи отделните 

функционални системи, вкл. релефните особености, площното разпределение на 

различните обекти, начина на функционирането им, комуникационно-транспортните 

процеси, вида и характера на застройката, местоположението и вида на зелените площи 

и т.н.  

Изготвеният “модел” е насочен към комплексно въздействие, както върху 

природните, така и върху антропогенните фактори и компоненти, имащи отношение към 

екологичните проблеми и обременяващи екологичната ситуация. От направените 

проучвания, като такива се изявяват: 

• местните климатични и микроклиматични особености, изразяващи се в 

наличие на периоди, основно в голям процент безветрие – лоши условия на 

проветряване, дискомфортни проявления – прегряване и охлаждане, значителен дял на 

инверсиите, времето с мъгли и т.н. ; 

• нарушения в ситуирането на производствени и съпътстващи дейности –   

несъвместимост на производства, разполагане на вредни производства в жилищната 

зона; 

• замърсяване на атмосферата с промишлени и битови вредности, вредности 

от функционирането на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от линейни и точкови източници; 

За подобряването на антропогенните екологични параметри на средата се 

предлага комплекс от мероприятия, обхващащи туширане и овладяване на най-

обременяващите, екологичното равновесие, дейности: 

• замърсяване на атмосферата вследствие на производствени и битови 

дейности от известните локални източници и от средствата на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от средствата на транспорта и от 

точкови източници; 

• натоварване на средата с електромагнитни лъчения. 

За решаване на устройствените проблеми в ОУПО, е предвидено известно 

преструктуриране на производствените дейности, формиране на територии с устройствен 

режим с допустима промяна на предназначението за смесени функции, групиране на 

предприятия в обособени зони по сходство на дейности с обща производствена и 

екологична инфраструктура, създаване на растителни изолационни буфери.   
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Като нови дейности в жилищните зони се допускат само така наречените 

„безвредни производства“, които не отделят, в околната жилищна среда, наднормени 

концентрации на токсични вещества и шумово замърсяване, оказващи влияние на 

човешкото здраве, както и създаване на озеленени пространства с многофункционално 

предназначение.   

   Предлага се територия за озеленяване и благоустрояване. Производствените 

дейности се разполагат мозаечно, свързани с обща производствена и екологична 

инфраструктура (пречиствателни съоръжения, благоустройство, зеленина).   

Проблемите с акустичното натоварване на средата от средствата на 

транспорта, в голяма степен се решават с предлаганата,при възможност за 

изграждане,нова конфигурация на основните комуникационни трасета.  

По тангенциалните, на ядрото и селищата, трасета се предлага да се 

концентрират най-интензивните транспортни потоци, където могат да се предприемат и 

съответните мерки за шумозащита – землени озеленени валове, оползотворяващи 

земните маси, получени при изкопните работи, преградни шумозащитни рекламни пана, 

прозрачни шумозащитни екрани и др. Натоварването на средата с електромагнитни 

лъчения е най-слабо разработения, засега, екологичен проблем. До скоро, този вид 

замърсяване на средата беше с грифа “секретно” и данни за тези лъчения не се 

предоставяха. Вредният ефект от лъчението върху човешкия организъм е дълготраен и с 

отдалечен здравен ефект. В синергизъм с другите вредни фактори, здравният риск се 

увеличава значително.Необходимо е по-подробна и актуална информация, за 

поддържане на списъка на предавателите, ел.подстанциите, високоволтовите 

електропроводи, тяхното местоположение, мощност и др., които в следващите нива на 

планиране да намерят своето отражение. 

В урбанистичното развитие са предвидени всички мероприятия, за да бъде 

средата комфортна в максимална степен, при това не само в екологичен, а и във 

функционален и социален аспект, което преследва и една от съществените цели на 

плана.  Условията на антропогенната среда, в т.ч. и след реализацията на проектните 

предвиждания, също са в несравнима степен по-благоприятни. Тук липсват и не се 

предвиждат производства и други дейности, които биха представлявали екологична 

заплаха. Зоните за икономическо развитие са предвидени основно върху вече усвоени 

територии и с ограничаване на развитието им върху земеделски и горски  земи.  

Всички процедирани инвестиционни предложения, планове и програми 

(Приложение1) с финализирани процедури по ЗУТ са отразени адекватно като 

устройствени зони в ОУП.  

Следователно, основни характеристики на възприетата концепция за 

урбанистично  развитие са: 
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 оптимална урбанистична система, основана на исторически формирала се 

структура и нейното доразвитие, чрез формиране на обосновано и балансирано зониране 

на силно урбанизирани територии – зони за икономически растеж, с йерархична система 

от центрове, в които урбанистичното разрастване се стимулира, балансирана от зони със 

съхранена земеделска земя и природни характеристики, в които не се допуска хаотично 

развитие на други антропогенни форми; 

 Оптимални параметри за озеленяване  в селищните структури (обществени 

озеленени площи, озеленяване в освободени, от производството, територии и т.н.) при 

повишени норми на задоволеност - кв.м./жител); 

 Активно използване на обектите на културно-историческото наследство за 

нуждите на отдиха, за рехабилитационно-възстановителни дейности и атрактивни 

експозиции, включени в границите на тематичните паркове, а извън тях като локализации 

и  маршрути; 

 Специфични режими по отношение на обитаването, съобразени с 

разкритите неблагоприятни природни и климатични условия; 

 Изграждане на мека инфраструктура в периферните зони (алейна 

пешеходна/вело мрежа и точки на активности); 

 Устойчиво развитие и ползване на горите; 

 За селищните територии в границите на озеленените пространства-  

специфични режими по отношение на отдиха; 

 За нарушените територии – ландшафтно устройство и благоустройство; 

техническа и биологична рекултивация на нарушените земи; 

 Експониране на културното наследство и свързаното с него урбанизиране 

на туристически центрове (локализации за познавателен и религиозен туризъм и 

свързващи маршрути); 

 За земеделските земи – създаване на селскостопански ферми, с  режими, 

съответстващи на условията за културен селскостопански ландшафт – екологосъобразно 

и алтернативно земеделие; 

 Нова конфигурация на комуникационно-транспортната мрежа; 

 Въвеждане в експлоатация на транспортна система, която да поеме 

основните пътникопотоци в зоната – към и от ядрото; концентриране на най-интензивните 

транспортни потоци по тангенциални трасета, съчетано с мерки за шумозащита; 

екологични мероприятия за защита край изградени нови и съществуващи комуникационни 

трасета, сервитути по ново предвидените елементи на техническата инфраструктура и 

др.; 
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 Разширяване на параметрите на защитените и охранителни режими на 

територията на общината (предложения за прекатегоризиране и разширения на 

устройствените площи); 

В резултат се предвиждат устройствени мерки на територията, които се 

изразяват  в: 

 Значителни качествени промени в общите показатели на средата; 

 Промяна в баланса между комфортните и дискомфортни биоклиматични   

проявления, в посока на нарастване на комфорта; 

 Промяна в баланса, относителната тежест и границите на най-

благоприятните и благоприятни зони, по отношение на природните условия в посока на 

разширяването им.  

При провеждане на мероприятията се очаква най-неблагоприятните зони 

значително да намалят и по своите показатели, да се приближат и да се прехвърлят в 

следващата  степен на благоприятност: 

 Трансформиране и намаляване на зоните на замърсяване;  

 Общо ограничение и снижение на шумовото натоварване; 

 Създаване на зони със специфичните режими с екологична насоченост. 

В изложението до момента, представихме в детайли, в рамките на възможното 

и достатъчната необходимост и целесъобразност, настоящата ситуация, свързана с 

компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община 

Златоград. Очертахме перспективите в устойството на територията, произтичащи от 

предварителнияпроект за ОУП.  

Налага се общата оценка, че в своята цялостност, предварителният проект за 

Общ устройствен план на община Златоград ще окаже трайно, във времето, и основно 

положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира, в 

рамките на възможното, негативното действие на някои от факторите.  

Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табл.7.4.1. 

Таблица 7.4.1. Обща оценка на въздействията 

Комп. 
/Фак 
тор 

непр 
яко 

пря 
ко 

крат 
ко 
трай 
но 

сред 
но 
трай 
но 

дъл 
го 
трай 
но 

вре 
мен 
но 

пос 
тоян 
но 

куму 
ла 
тив 
но 

поло 
жител 
но 

отри 
цател 
но 

степен 

въздух да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

пов.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

под.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

земни 

недра 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 
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мин.р-ие няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

почви да да няма няма да няма да няма няма да малка 

биол.разн. да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ЗТ и ЗЗ да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ландшафт да няма няма няма да няма да няма да да средна 

КИН няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

отпадъци да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

физ.ф-ри няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

предпр. с 

рисков п-л 

да да няма няма да няма да няма няма да малка 

здраве да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

 
8. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА. ПРЕПОРЪКИ. 

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда. 

Таблица 8. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните последствия от осъществяване на ОУП върху околната среда 

КОМПОНЕНТ 
/ ФАКТОР 

МЕРКИ ЕФЕКТИ 

Мерки и условия при изготвянето на Окончателен проект за  ОУП на Община Златоград 

 

 

 

Води 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателният проект за ОУП да се съобрази изцяло  

с програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., 

които са в границите на устройваната територия и в  

компетенциите на общината. 

Отразяване 

изискванията на 

законодателството 

по отношение на 

водите и 

прецизиране на 

ОУП . Създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на водите 

  

Текстовата част /обяснителната записка/ да се 

допълни с актуална информация за състоянието на 

водните тела, части от които попадат в общината. 

В окончателния проект за ОУП да се отразят 

териториите, застрашени от наводнения и водна 

ерозия и изведат необходимите устройствени 

решения, свързани с минимизиране на риска от 

наводнения съоразно ПУРН на ИБР 2016-2021 г., 
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Води 

В Правила и нормативи да се изведат изисквания за  

съобразяване и спазване на Програмите от мерки от 

ПУРБ и ПУРН в Източнобеломорски район /2016-2021/ 

и последващите им актуализации за осигуряване на 

доброто екологично състояние на водните тела на 

територията на общината 

 

 

 

Отразяване 

изискванията на 

законодателството 

по отношение на 

водите и 

прецизиране на 

ОУП . Създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на водите 

 

В окончателния проект за ОУП да се отразят 

адекватно изготвените прединвестиционни проучвания  

за водоснабдяването на град Златоград и изграждане 

на пречиствателна станция за питейна вода и  да се 

предвидят устройствени възможности за проучване, 

проектиране и изпълнение на допълнитгелно и 

алтернативно водоснабдяване и на останалите 

населени места, ползващи питейна вода от шахтови 

кладенци в терасата на река Върбица. 

Освен за действаща ПСОВ на град Златоград и 

отредената за село Старцево във ВиК схемата е 

необходимо устройствено предложение и за всички 

останали населени места за отреждане на площадки 

за бъдещи пречиствателни станции  за отпадъчни 

води. 

 

 

 

 

 

Почви 

В окончателния проект за ОУП да не се допусне 

изменение, свързано с разрастване на урбанизираните 

територии за сметка на продуктивни земеделски земи 

или горски територии. 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство по 

отношение на 

почвите. 

Създаване на по-

добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

околната среда 

В раздел «Правила и нормативи за прилагане на ОУП» 

да се предвиди ограничаване на промяна 

предназначението на висококатегорийните земеделски 

земи до четвърта категория. 

Да се уточни в максимална степен местоположението 

на необходими противоерозионни, шумозащитни и 

други пояси и при необходимост в окончателния 

проект да се прецизират съответните устройств. зони. 

 

Биологично 

разнообразие 

Окончателният проект на ОУП да не внася изменения 

в устройството на елементите на националната 

екологична мрежа., части от които заемат територии от 

общината  
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Биологично 

разнообразие 

В Окончателния проект за ОУП да се вземат предвид и 

при необходимост се включат и решения, свързани и 

произтичащи от реализацията на  проект „Изграждане 

на капацитет за устойчиво управление на горите в 

зоните от Натура 2000 в област Смолян”, финансиран 

от Министерство на околната среда, Федерална 

агенция по околна среда на Германия и Федерална 

агенция за опазване на природата на Германия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство, 

прецизиране на 

ОУП и създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие и 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

 

С цел избягване на незначителното засягане на 

природни местообитания 9130 Букови гори от типа 

Asperulo-Fagetum (3.09 ха) и 91W0 Мизийски букови 

гори (0.1 ха), макар и само по индуктивен модел в 

Окончателния проект за ОУП да се прецизират 

границите на Смесена многофункционална зона (Смф) 

в землището на село Ерма река (бивше село Мързян) 

и Курортната устройствена зона /Ок/ югозападно от 

Аламовци на база изясняване незначителните 

различия в цифровите модели на защитената зона и 

цитираните местообитания. 

При изготвянето на Окончателния проект за ОУП на 

община Златоград да се вземат предвид, и при 

необходимост,да се включат и решения, свързани и 

произтичащи от реализацията на утвърдените, от 

МОСВ, Планове за действие за дивата коза (Rupicapra 

rupicapra balcanicа), кафявата мечка (Ursus arctos) и 

сухоземните костенурки /шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca) и шипоопашата костенурка(Testudo 

hermanni), макар и с изтекъл срок/ в България. 

В окончателния проект на ОУП да не се предвиждат 

различни, от предлаганите, устройствени зони, 

възпрепятстващи функционирането на локалните 

биокоридорни връзки. Да не се допуска, под никаква 

форма, урбанизация в местата с концентрация на 

биологично разнообразие в Защтена зона «Циганско 

градище», изяснени в доклада за степента на 

въздействие – природни местообитания, местобитания 

на видове, биокоридрони и миграционни връзки... 
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Биологично 

разнообразие 

Да се отрази като ограничения в  раздел «Правила и 

нормативи за прилагане на ОУП» изискването че 

«Мащабни дейности в и в близост с влажни зони да се 

предвиждат в извън размножителния период на 

животинските видове (м.април – м.юни) и да бъдат 

ограничени в периода на присъствие на зимуващи 

водолюбиви видове птици (м.ноември – м.февруари). 

 

 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство, 

прецизиране на 

ОУП и създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие и 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

 

Да се запази от изменения устройството на 

жизненоважни за популациите на видовете от 

предмета на опазване на защитената зона територии, 

прилежащи на зоната, но извън нея-обработваеми 

земи, пасища, мери и ливади... 

В окончателния проект на ОУП да не се внасят 

изменения, водещи до влошаване на условията на 

средата в защитените зони и в площи около тях, 

използвани като трофична база от целевите видове. 

Окончателният проект на ОУП да не внася изменения 

в противоречие на изискванията на документите по 

българското природозащитно законодателство, 

регламентиращи цифровите модели и граници на  

елементите на националната екологична мрежа, части 

от които заемат територии от общината или в 

противоречие с установените цели и режими.   

 

 

Химикали. 

Въздействия 

от зони, 

регламентира

щи дейности 

с висок 

рисков 

потенциал 

 

В окончателния проект за ОУП и обяснителната 

записка да се отбележи по подходящ начин наличието 

на зони на въздействие на двете предприятия, 

класифицирани и регистрирани като „предприятия 

и/или съоръжения с нисък крисков потенциал” от 

големи аварии с опасни вещества-Ермореченска 

обогатителна фабрика и неизграденото Предприятие 

за промишлени взривни вещества. 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство, 

прецизиране на 

ОУП и създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

околната среда 

 

В ОП за ОУП да не се предлагат нововъведени 

устройствени зони, свързани с възможности за 

изграждане на нови предприятия, жилищни райони и 

обекти с обществено предназначение в зоните за 

безопасност на предпр. с нисък рисков потенциал. 
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 В окончателния вариант на ОУП да се прецизират 

термини, изрази, статистически данни и названия, 

употребени в обяснителната записка, съобразно 

формулировките в хармонизираното българско 

природозащитно законодателство. 

 

 

Прецизиране на 

ОУП 
В текстовата част на окончателния проект за ОУП да 

се осъвременят текстове и данни, свързани със 

закритото село Фабрика. 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Златоград – общи 
 Инвестиционни предложения, планове и програми, за 

които се изисква ОВОС или ЕО по Глава VІ от ЗООС и 

оценка степента на въздействие върху защитените 

зони по ЗБР да се одобряват по реда на съответния 

специален закон  само след произнасяне с акт за 

съгласуване от компетентните органи по околна среда 

и при съобразяване с препоръките от извършените 

оценка, както и с условията в съответния акт 

 

 

Опазване на 

околната среда 

Инвестиционните предложения, засягащи водни тела в 

териториалния обхват на Плана, да бъдат оценявани 

за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН на БД ИБР с 

център град Пловдив в рамките на процедурите по  

ОВОС/ЕО/ОС или със самостоятелно заявление по чл. 

155, ал.5, т. 23 от Закона за водите. 

Опазване на 

повърхностните и 

подземни води 

При прилагане компетенциите на общината относно 

инвестиционни предложения за изграждане на нови 

предприятия или съоръжения, чиито характеристики 

попадат в обхвата на Глава Седма от ЗООС, да се 

съблюдава стриктно изискването за потвърдена 

класификация от Министъра на околната срледа и 

водите по чл. 114, ал.2 от Закона. 

Предотвратяване 

на големи аварии и 

ограничаване на 

последствията от 

тях за живота и 

здравето на хората 

и за околната 

среда 

 При прилагане компетенциите на общината относно 

инвестиционни предложения за изграждането и 

въвеждането в експлоатация на  нови инсталации и 

съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение №4 

на ЗООС да се съблюдава стриктно изискването за 

получаване на Комплексно разцрешително. 

Опазване на 

околната среда 
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 Да не се допуска одобряването на планове, програми и 

инвестиционни предложоения, реализацията на които 

не отговаря на утвърденото устройствено планиране 

за програмния период на ОУП. 

 

Опазване на 

околната среда 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Златоград - специфични 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосферен 

въздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, 

които прилагат най-добрите налични техники за 

минимизиране на емисиите в атмосферния въздух. 

Разработване и внедряване на съвременни 

транспортни схеми. Предвиждане на обходни пътища 

на населените места в общината, през които 

преминава тежкотоварни МПС /строителна и 

селскостопанска механизация, камиони.../; 

 

Създаване на 

условия за 

подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Оросяване повърхността на пътища, работни 

площадки, депа за хумус, земни маси и насипни 

материали, при  дейности като товарене и 

разтоварване, складиране и преработка на твърди 

прахообразни мватериали, периодично миене на 

улици... Ограничаване на емисиите от прах и вредни 

вещества, изпускани във въздуха по време на 

строителните, транспортните, производствени и др. 

дейности. 

 

 

Опазване 

качеството на 

приземния 

атмосферен слой 

При проектиране на нови обекти да се предвивдят 

мерки, осигуряващи изпълнението на изсикванията на 

Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии.  

Ограничаване на 

емисиите и 

опазване 

качеството на 

приземния 

атмосферен слой 

Съобразяване на всички нови проекти, планове, 

програми и инвестиционни педложения с развитието 

на  зелена система на общината  

Минимизиране 

замърсяването на  

приземния 

атмосферен слой Разработване и внедряване на проекти за повишаване 

на енергийната ефективност 

Да се потърсят възможности за реконструкция и 

ремонт на четвъртокласната пътна мрежа /общинска 

собственост/ и амортизираните улични платна в 

населените места.  

Ограничаване 

замърсяването на  

приземния 

атмосферен слой 
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Да се разработи актуален за програмния период 

баланс на разполагаемите водни ресурси с качества 

на питйни и стопански нужди и необходимите водни 

количества за битови, противопожарни и промишлени 

нужди по населените места. 

Опазване на 

водите, опазване 

здравето на 

населението 

С цел осигуряване необходимите водни количества за 

населените места в програмния период е необходимо 

загубите във водопреносната система да се сведат 

лод 20%.  

Опазване на 

водите, опазване 

здравето на 

населението 

Отредените във ВиК схемата площадки за бъдещи 

пречиствателни станции  за отпадъчни води да се  

използват единствено и само за целта.  За всяка една 

конкретна площадка да се разработи Подробен 

устроиствен план – план за регулация и застрояване  

Опазване на 

водите, опазване 

здравето на 

населението 

За правилната работа на хвостохранилище „Ерма 

река” е необходимо да се спазват  стриктно условията 

в разрешителното за заустване на отпадъчните води, 

предписанията на проектантите на съоръжението за 

подобряване на ефекта на утаяването и избистрянето 

на водата и да осъществява засилен и ефективен 

контрал върху работата на съоръжението, особенно 

при интинзивни валежи и снеготопене. Да се осигури и 

периодичното почистване на площта от макрофити. 

Опазване на 

повърхностните 

води 

Събиране и анализ на актуални данни за допълване на 

базата от данни за натискът от рудодобива и 

рудопреработвателнаната промишленост на 

територията на община Златоград както от действащи 

така и от изведени от експлоатация обекщти върху 

поврхностните и подземни води с цел анализ и 

извеждане на нови мерки за минимизирането му. 

Минимизиране 

натискът от 

рудодобива и 

рудопреработвател

наната 

промишленост 

Повърхностн

и и подземни 

води 

При проектиране, доизграждане и модернизация на 

водоснабдителната мрежа, напорните резервоари и 

пречиствателни станции за питейни води да се 

използват само безопасни за здравето на хората  

реагенти и материали за контакт с питейни води, 

сертифицирани от акредитирани по изискванията на 

действащото законодателство органи. 

Опазване здравето 

на населението, 

минимизиране на 

здравния риск 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

201 
 

 Поетапно ликвидиране на изяснени и локализирани 

точкови и дифузни източници на замърсяване на 

водите. 

Опазване на 

водите 

Нови обекти, свързани с устройство на територии в 

рамките или в близост до водни обекти /водни течения 

и площи, непосредствени крайбрежия и сервитути.../ 

да се процедират при стриктно спазване на 

законоустановените процедури, с надлежнво 

уведомяване на комепетентните по ЗВ и ЗООС   

органи и да са в пълно съответствие с ПУРБ и ПУРН 

на БД ИБР с център град Пловдив. 

 

 

Опазване на  

повърхностните 

води 

При проектиране и реализация на обекти да не се 

допуска напушаване на естественото състояние и 

проводимостта на речните легла, бреговете на реки, 

язовири, крайбрежните им заливаеми ивици и 

използването им като депа за земни и скални маси, 

строителни и други отпадъци. 

 

Опазване на  

повърхностните 

води 

Поддържане състояние и проводимост на речните 

легла адекватни на изискванията за недопускане 

вредно въздействие от водите  

Опазване на  

повърхностните 

води 

Недопускане отклонения от въведените забрани за 

строителство в наводняемите зони. 

Опазване на  

повърхностните 

води 

Учредяване на СОЗ около съществуващи и 

източниците на питейно водоснабдяване съгласно 

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди 

 

 

 

Опазване на  

водите от 

замърсяване 

Осъществяване на необходимия контрол, за 

стриктното спазване на забраните и ограниченията в 

границите на учредени СОЗ около съществуващи и 

източниците на питейно водоснабдяване по 

изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. 

 

Опазване на 

водите от 

замърсяване 
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Изграждане на канализации и пречиствателни станции 

за пречистване на отпадъчните води от населените 

места, в изпълнение на изискванията на Директива 

98/15/ЕЕС. 

Изграждане на торохранилища, отговарящи на 

изискванията на добрите фермерски практики. 

Опазване на 

водите от 

замърсяване 

Прилагане на системата за ранно предупреждение 

чрез използване на краткосрочните метеорологични 

прогнози. Създаване на точен дигитален модел на 

релефа, чрез заснемане на речните легла, с оглед 

ранно предупреждение. Картиране на наводняемите 

зони за изготвянето на планове при извънредни 

ситуации. Мерки за управление на високата вълна: 

 

Предпазване от 

вредното 

въздействие на 

водите 

 

 

Прилагане на добри земеделски практики в 

изпълнение на изискванията на Директива за 

нитратите /91/676/ЕЕС/. Да се акцентира на 

изискванията за съхраняване на твърдата и течна 

горова маса при животоновъдните обекти, на 

ефективното усвояване на  количествата  внесени 

подобрители на почвите, на употребата и 

съхраняването на препаратите за пастителна защита. 

По-широко прилагане на формите на  биологично 

земеделие. 

Постигане на 

целите за  

повърхностни и 

подземни води, 

предотвратя-ване 

на замърсяването 

им. Осигуряване на 

необходимото 

количество питейна 

вода с подходящи 

качества 

 

 

Геоложка 

основа 

При проектирането на сгради и съоръжения да се 

извършва детайлно инженерно-геоложко проучване и 

да се изготвя доклад за инженерно-геоложките и 

хидрогеоложките условия. 

 

Сигурност на 

сгради и 

съоръжения и 

съхраняване 

живота и здравето 

на населението. 

В проектните и строителните работи да се предвидят и 

изпълнят противо-земетръсни мероприятия, а 

проектирането на обекти да отговаря на 

устройствените показателри и сеизмичния риск. 

Почви Да се разработи програма за опазване на почвите, 

включваща инвентаризация и картиране на замърсени 

и увредени терени, както и мерки за тяхното 

възстановаване. 

Опазване на 

почвите 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

203 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почви 

Провеждане на допълнителни геоложки и 

хидрогеоложки проучвания в зони с риск за свлачища 

и срутвания в съответствие с Национална програма за 

превенция и ограничаване на свлачищата на 

територията на Република България, 

Опазване на 

почвите,намаляван

е риска от аварии и  

опазване на 

човешкото здраве 

Проектиране и реализация на мерки за укрепване  на 

регистрирани и наблюдавани свлачища №SNL-11-

69756-01 и №SNL-11-69756-01 в съответствие с 

Национална програма за превенция и ограничаване на 

свлачищата на територията на Република България, 

Опазване на 

почвите, 

намаляване риска 

от аварии и  

опазване на 

човешкото здраве 

Процедурите за промяна на предназначението на 

земеделските земи и горски територии да се съобразят 

стриктно с  вида, категорията на земите и с 

предвижданията на окончателния ОУП. 

Опазване на 

почвите 

Да не се допуска новосформирането на 

нерегламентирани сметища. 

Опазване на 

почвите 

Наблюдение и контрол на замърсяването на почвите 

около натоварените пътища, особено тези от РПМ -  ІІІ 

– 867 и ІІІ-8652. 

Опазване на 

почвите 

Забрана промяна на предназначението на 

висококатегорийните земи (до IV категория) 

Запазване на най-

плодородните 

земеделски земи 

Да се прилагат  по-широко в практиката програми за 

обучение на селскостопанските производители и 

фермери за прилагане на утвърдени в ЕС, добри 

земеделски практики. 

Запазване на 

почвите и най-

плодородните 

земеделски земи 

Предвидените дейности при стоителството и 

експлоатацията на обекти да се ограничават в 

утвърдените им регулационни граници и по никакъв 

начин да не се засягат терени извън тях вкл. и от 

навлизане на транспортна или строителна техника.  

Опазване на 

почвите 

 

 

 

 

 

Да се осигури постоянно събиране на информация и 

картиране на нерегламентираните сметища и 

дейности за тяхното ликвидиране. Контрол и 

организация на сметосъбирането, с цел предпазване 

от новообразувани такива. 

Опазване на 

почвите 
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Почви Обслужващите дейности на автомобили и техника 

(смяна на масла, акумулатори, гуми и др.) да се 

извършва на специализирани за целта места 

Опазване на 

почвите 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологично 

разнообразие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При одобряване на ПУП-ПЗ да не се допуска пряко 

отрицателно въздействие върху природни 

местообитания или местообитания на защитени 

видовете, тяхното фрагментиране или нарушения на 

бикоридорните връзки, особено в местата с изявен 

екотонен ефект. 

 Опазване на 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в района. 

Опазване 

елементите на 

Националната 

еколог. мрежа и 

развитие на 

регионалната. 

При изграждането на нови елементи от напоителната 

система и водовземни съоръжения от повърхностни 

водни тела да не се допуска възпрепятстване на 

миграционните коридори на хидробионтите или 

увреждащи крайречната флора и фауна действия  

 

Да се потърсят възможности за възстановяване на 

крайречни заливни гори при запазване системата за 

защита от вредното въздействие на водите 

Опазване и 

възстановяване на 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в района. 

Опазване 

елементите на 

Националната 

еколог. мрежа и 

развитие на 

регионалната 

 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ или 

дейности в близост до елементите на Националната 

екологична мрежа, водещи до настаняване на 

инвазивни видове, или предизвикващи рудерализация 

на площи от елементите на Националната екологична 

мрежа. 

Своевременно нанасяне на регламентираните 

изменения за контура и площите на защитените 

природни територии и зони, съгласно базата данни на 

МОСВ. 

В програмния период на ОУП да се развие 

специализиран кадастър, като се паспортизират 

елементите на зелената система в общината чрез 

ландшафтно-таксационен анализ и оценка. 

Опазване и развитие 

на зелената система 

При реализцация на устройствените възможности, 

свързани с озеленителни мероприятия, да се 

използват местни дървесни и храстови видове, 

характерни за биогеографския подрайон. 

Опазване на 

растителността 
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При проектирането и реализацията на нови обекти да 

се спазва принципът за максимално съхраняване в 

рамките на устройството на конкретната територия на 

съществуващата растителност. Да се осъществява 

стриктен контрол и прилагат специфичните режими за 

издаване на разрешителни за сеч. 

 

Опазване на 

растителността 

 

 

 

 

 

 

Биологично 

разнообразие 
 

Участващите в строителните и експлоатационни 

дейности да бъдат запознати с правилата и 

изискванията за опазване на околната среда и 

биологичното разнообразие в частност. При 

установяване присъствие на екземпляри  от защитени 

видове да се действа по указаните начини в Закона за 

биологичното разнообразие. При провеждане на 

дейности, свързани със стопанско усвояване на нови 

територии, да се извършва задължителен 

предварителен оглед на терените за наличие на 

гнезда, яйца и малки с цел предотвратяване на 

тяхното увреждане или унищожаване. 

 

Предотвратяване 

загуби на  
екземпляри  от 

защитени 

растителни и 

животински видове 

Стриктно спазване на режимите за управление и 

стопанисване, установени със Заповедите за 

обявяване на Защитена местност„Света Неделя” и 

Защитени зони „Циганско градище” и „Родопи Източни”   

Постигане целите за 

обявяване 

 

 

 

 

Ландшафт 

Адекватно оформление на сервитутните ивици и 

площите около новите комуникационно-транспортни 

артерии за тяхното ландшафтно вписване. 

Възстановяване на 

ландшафта и 

постигане на 

съвременните 

изисквания за 

качеството на 

средата; 

Разработване на ландшафтно-устройствени проекти 

за възстановяване и рекултивация на деградирали 

ландшафти /бивши кариери, закрити минни 

разработки, производствени площадки, малки 

нерегламентирани депа за отпадъци и други нарушени 

терени. 

Културно-

историческо 

наследство 

При случай на откриване на обекти с характер на 

находка, дейността се прекратява незабавно и се 

уведомява общината и РИМ  за експертиза. 

Опазване на 

обектите на КИН 

Ефективна поддръжка на сградната и урбанистична 

структура като най-добра форма на управление на 

обектите - културни ценности 

Опазване и 

социализиране 

обектите на КИН 
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Популяризиране и бърза реализация на елементите на 

ОУП, предвиждащи социализиране на паметниците на 

културата и включването им в специализирани 

туристически маршрути. 

Опазване на 

обектите на КИН 

 

 

 

 

 

 

 

Химикали. 

Въздействия 

от зони, 

регламентира

щи дейности 

с висок 

рисков 

потенциал. 
 

Операторите на предприятия и съоръжения с нисък 

рисков потенциал и Кметът на общината да осигуряват 

редовното предоставяне на обществеността на ясна и 

разбираема информация относно аварийното 

планиране на дейността им и необходимите мерки и 

поведение при възникване на голяма авария. 

 

Минимизиране на 

риска от авари 

 

 

 

Да се изисква съгласуване с компетентните органи и 

да се извършат съответните процедури, съгласно 

законодателството, за обекти в производствените и 

многофункционални устройствени зони, чиято дейност 

е свързана с производството и/или употребата и/или 

съхранението на опасни химични вещества и смеси, и 

при които има потенциален риск от възникване на 

авари, поради наличието на опасни химични вещества 

и смеси, включени в Пр. 3 на ЗООС. 

 

 

 

 

Минимизиране на 

риска от авари 

 

 

Да се спазват стриктно установените срокове за 

актуализиране на разработвания от Кмета на 

общината външен авариен план като част от 

общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал.10 

от Закона за защита при бедствия и разработваните от 

операторите на предприятиятията с нисък рисков 

потенциал доклад за безопасност, доклад за 

политиката за предотвратяване на големи аварии и 

вътрешен авариен план. 

 

Минимизиране на 

риска от авари. 

Минимизиране на 

здловша риск. 

Опазване здравето 

на населението 

 

Рискови 

енергийни 

източници 

Оценка на източници на електромагнитни лъчения 

(електропроводи, трансформатори, радари, базови 

станции, ТВ и радиопредаватели...). 

Предотвратяване 

риска от 

въздействие ЕМЛ 

 

 

Отпадъци 

В програмния период периодично да се актуализира 

общинската програма за управление на отпадъците и 

да се доразвие системата за компостиране на 

органичните фракции и последващото им използване 

за общински нужди и от населението. 

Усъвършенстване и 

оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците. 
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При проектирането и изграждането на нови и 

разрушаването на стари сгради и съоръжения да 

прилагат  изискванията на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали 

Опазване на земите 

и почвите  

оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците. 

Да се изведе в приоритет въвеждането на система за 

разделно събиране на отпадъци, обхващаща цялата 

територия на общината. 

Опазване на 

околната среда и 

оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците. 

 

 

 

 

 

Здравно-

хигиенни 

условия 

При проектиране на нови обекти да се прави оценка на 

очакваните еквивалентни шумови нива и се предивдят 

мерки и дейности, недопускащи излъчване на шум в 

околната среда над граничните стойности, 

опхределени със Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за 

показателите за шум в околната среда  

Подобряване на  

здравно-

хигиенните условия 

При реконструкция и експлоатацията на изградената 

пътна мрежа или изграждането на нови отсечки да се 

осигурява наличието на съдове за смет на местата за 

почивка и отдих и отбивките и периодичното изнасяне 

на отпадъците по системата за  организирано 

сметосъбиране. 

Подобряване на  

здравно-

хигиенните условия 

на средата и 

намаляване на 

здравния риск  

Допълнително пречистване на питейните води в 

изпълнение изискванията на Директива 98/83/ЕС/. 

Минимизиране на 

здравния риск 

Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение 

и контрол на индикаторите, данните за експозицията 

на вредности на околната среда и  на здравните 

показатели 

Намаляване на 

здравния риск за 

населението 

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти 

със законодателство и изискванията на Националната 

програма за действие по околна среда и здраве 

Подобряване на  

здравно-хигиенните 

условия на средата 

и намаляване на 

здравния риск 
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9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ 
Оценката на алтернативите е на база извършената оценка на обхвата, 

степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, 

ограничаване или компенсиране на въздействията.  

Избран е вариант за предварителен проект на ОУП с по-малко отрицателни 

или нулеви въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни. В процеса на 

разработката бяха разгледани, оценени и предложени  варианти  за постигане на ускорен 

и устойчив икономически растеж, със създаване на качествена жизнена среда.  

В процеса на разработката са разгледани и оценени три варианта на 

предварителния проект за ОУП: 

Алтернатива  на Балансирано развитие. Това е предложения в анотацията в 

т. 2 вариант, с приложен баланс на територията, при който устройственото проектиране е 

насочено към постигане на оптимални резултати в селското стопанство и 

промишлеността. Цели се развитие на съвременен и модерен аграрен сектор и 

създаване на локални, съобразени с  местните условия, индустриални и логистични зони. 

Въвеждат се режими с възможна промяна на предназначението, спазвайки принципа на 

прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана територия), там 

където няма, или противоречията с опазването на биоразнообразието, са минимални.  

Успоредно с това, съгласно нормативите, се предлага и адекватно 

оразмеряване на територии за рекреация и туризъм, съгласно съществуващите им 

капацитети. Смяната на предназначението на горскостопански територии е минимална и 

строго съобразена с възможностите за обособяване на рекреационни зони. 

Възможностите за развитие на горското стопанство се съхраняват в оптимални граници.  

Предвиждат се нови възможности за зелена система чрез формирането на 

биокоридори около водни и инфраструктурни линейни обекти в общинската територия.  

Предвидено е съществено подобряване на благоустроеността и създаването 

на здравословна среда за обитаване, чрез изграждане на нова, или модернизиране на 

съществуващата водоснабдителна мрежа, поетапно решаване на проблема с 

пречистването на отпадъчните води и управлението на отпадъците. Прогнозираният 

средногодишен растеж е до 4 – 5 % за целия прогнозен период (2015 - 2035). 

Алтернатива на максимално развитие. Тя е свързана с теоретично заложени 

високоефективни структурни пропорции на секторите, отраслите и производствата, 

отразени в устройствени предложения. И при този вариант, производствената структура 

включва развитие на преработваща промишленост, туризъм, модерен аграрен сектор. 

Акцентът обаче е поставен върху стимулиране на индустриалния сектор, създаване на 

високопродуктивна и екологично чиста индустрия, развитие на балансирана хранително-

вкусовата индустрия, максимално развитие на зимен и летен, и всички останали форми 

на туризъм и аграрен сектор.  
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Предвижда се оформянето на нови елементи на зелената система на 

общината, въвеждане на повече територии, определени с режими за възможна промяна 

на предназначението, при всички възможни случаи, както на земеделски, така и на 

горскостопански територии и т.н.. Реализацията на алтернативата в много отношения е 

силно зависима от преобладаващото действие на фактори със стимулащо въздействие 

извън обсега на общинската икономика и капацитет. Търси се постигането на високо 

равнище на развитие от порядъка на 6-7 % средногодишен растеж и значително различна 

от съществуващата структура на територията. 

Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се запазили 

съществуващите граници на урбанизираната територия и промишлените зони без 

разширение, забрани за промяна на предназначението, използване на наличната ВиК 

мрежа, с допускане на реконструиране. Ще липсват всякакви възможности за съвременно 

устройствено планиране и устойчиво развитие. Ще се забави икономическото развитие на 

общината и ще се влоши качеството на живот на населението. Липсата на нов ОУП е 

предпоставка за влошаване на състоянието на околната среда и всички нейни 

компоненти.  

Оценката на алтернативите показва, че демографските и икономическите 

прогнози не са благоприятни за реализацията на Алтернативата на максимално развитие 

и тя по-скоро ще предизвика дисбаланс, отколкото оптимизиране на средата.  

Приемането на «нулева алтернатива» не е добро решение, нито от 

икономическа, нито от екологична гледна точка. Досегашното развитие на територията 

налага приемането на нов ОУП, като удачен компромис между необходимостта от 

нарастващо антропогенизиране, особено на южната равнинна част, от една страна и 

съхраняването и обогатяването на природните дадености, от друга.  

Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУП за 
балансирано развитие на общината, с направени препоръки при изпълнени всички 
условия от заданието. 

10. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, 
ИЗПОЛЗВАНА НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ 
НА НЕОБХОДИМАТА, ЗА ТОВА, ИНФОРМАЦИЯ 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава 

Шеста на Закона за опазване на околната среда и  Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на 

екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана, по 

Закона за устройство на територията. Обхваща, както процеса на техническо 

предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи, по опазване на 

околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността. Приложени 

са следните методически принципи: 
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 Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща 

категория, степента на усвояване, на която определя характера на съществуването и 

развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани, в определено 

отношение, територии; 
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част 

от единна система, независимо от водещата, или подчинената му роля; 
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда 

са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 

експлоатация; 
 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на 

околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 

урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на 

населението; 
 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите; 
 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  
Използвани са следните методически подходи: 
 При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда да се прилагат основно аналитичните подходи; 
 Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната 

среда; 
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира 

на сценариите за развитие; 
 SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване, 

или възстановяване, на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
Старали сме се разработката да е в съответствие с подхода и методологията, 

описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 

2002 г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.  

Приложени са следните методи на работа: 

  Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи, посещения на терена отекспертите. 

 Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района; 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на района, чрез прилагане на  количествени и качествени методи за анализ и 

оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на 

плана;  
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 Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към 

проектантския екип; 

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП; 

 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на 

реализирането на ОУП; 

 Изводи, препоръки и заключение. 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие и с: 
 Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз: 

 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 год. за изменение на Директива 2011/92/ЕС, относно оценката на въздействието на 

някои публични и частни проекти върху околната среда; 

 Директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието върху околната среда, 

изменена сДиректива 97/337/ЕЕС, изменена и допълнена сДиректива 2003/35/ЕС, 

относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, 

касаещи околната среда; 

 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2001 год., относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда; 

 Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка 

на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010);  

 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 

год., относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването); 

 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

21.05.2008 год. за качеството на атмосферния въздух; 

 Директива 1999/30/ЕО от 22 април 1999 год., относно пределно 

допустимите стойности за серен диоксид, азотен диксид и азотни оксиди, прахови 

частици и олово в околния въздух; 

 Директива 2010/79/ЕС от 19.11.2010 год. за привеждане в съответствие с 

техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични 

съединения; 
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 Директива 2000/69/ЕО от 16.11.2000 год., относно пределно допустимите 

стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух;  

 Директива 2000/60/ЕС 2005 за установяване на рамказа действията на 

Общността вобласттанаполитикатаза водите (Рамковата директива за водите), изм. 

Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год. 

 Директива 2002/3/ЕО от 12.12.2002 год., относно озона в атмосферния 

въздух; 

 Директива 2008/105/ЕО от 16.12.2008 год. за определяне на стандарти за 

качество на околната среда вобласттанаполитикатаза водите, изм. Директива 2013/39/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год.; 

  Директива 91/676/ЕЕС, относно защита на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници; 

 Директива 98/83/ЕС, относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

 Директива 91/271/ЕЕС, относно пречиствателните станции за отпадъчни 

води от населени места; 

 Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с 

опасни вещества; 

 Директива 2007/60/ЕО от 23.10.2007 год., относно оценката и управлението 

на риска от наводнения; 

 Директива № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна ; 

 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета, относно 

опазването на дивите птици; 

 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.12. 1994 

год., относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4.07. 2012 

год., относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26.04.1999 год., относно депонирането 

на отпадъци; 

 Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18.09. 

2000 год., относно излезлите от употреба превозни средства; 

 Директива 2012/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 4.07.2012 

год., относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 

вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета 

 Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03. 2004 

год., относно детергентите; 
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 Регламент ЕО 1272/ 2008 на Европейския парламент и на Съвета от 

16.12.2008 год., относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение 

на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31.12.2008./ - CLP Регламент 

 Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

 Директива 2000/14/ЕО от 8.05.2000 год.на Европейския парламент и на 

Съвета, относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба на открито; 

 Директива ЕС 2015/996 на Комисията от 19.05.2015 год. за установяване на 

общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Международни конвенции, по които Република България е страна: 

 Конвенция за достъп до информация и участие на обществеността във 

вземането на решения и достъп до правото по екологичните проблеми (Архуска 

конвенция); 

 Конвенция за замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Женевска 

конвенция); 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК); 

 Конвенция за биологичното разнообразие (Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена);  

 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна (CITES);  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска 

конвенция); 

 Конвенция за опазване на дивата Европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска конвенция); 

 Рамсарска конвенция за влажните зони;  

 Европейска конвенция за ландшафта;  

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

Българско законодателство: 

 Закон за опазване на околната среда , обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002, посл. изм. 

и доп., бр. 12/03.02.2017, в сила от 03.02.2017г.); 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието 

върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр. 12/ 

12.02.2016, в сила от 12.02.2016 г. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

214 
 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с ПМС №139/24.06.2004., посл. изм. и доп., бр. 12/12.02.2016, 

в сила от 12.02.2016 г. 

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, 

Приета с ПМС № 238/02.10.2009, Обн. ДВ. бр.80/09.10.2009, посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 

11.09.2012 г.;  

 Закон за устройство на територията, обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.   

посл. изм и доп. изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016 г.; 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г, посл. изм. и доп. бр.102 от 29.12.2015 г); 

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

исмеси,приетасПМС № 152/ 30.05.2011г., ДВ бр. 43/7.06.2011; 

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС No 2/11.01.2016, обн., ДВ, бр. 5 

от19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ.бр.45/28.05.1996, посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г.; 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС №354 

/28.12.2012; 

 Наредба № 14/1997 – норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ, бр. 88/3.10.1997, 

посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г.); 

 Наредба № 12/2010 – норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., 

ДВ, бр. 58/30.07.2010);  

 Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии., Обн. ДВ. бр. 64/5.08.2005; 

 Закон за водите, обн. ДВ, бр. 67/27.07.1999, посл. изм. доп. ДВ. бр. 

12/03.02.2017 г.; 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 год. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води;  

 Наредба № 1 от 11.04.2011 год. за мониторинг на водите;  

 Наредба № 2 от 13.09.2007 год. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници;  
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 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди 

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 год. за характеризиране на повърхностните 

води; 

 Наредба № 6 от 9.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти; 

 Наредба № 2 от 8.06.2011 год. за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

 Наредба № 7 от 14.11.2000год. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 

 Наредба № 9 от 16.03.2001 год.за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

 Заповед № РД-267/01.04.2014 на Министъра на околната среда и водите и 

№ РД-09-157/14.03.2014 на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване  на 

Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници в уязвимите зони; 

 Заповед № РД-146/25.02.2015 за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите 

зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

 Закон за почвите, обн. ДВ, бр. 89/06.11.2007, посл.изм. и доп. ДВ. бр.66 от 

26 Юли 2013 год.; 

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.); 

 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 год., 

изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

 Правилник за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи (обн. 

ДВ, бр. 35/24.04.1996, изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 

посл. изм. ДВ бр. 30 от 22.03.2002 год.; 

 Наредба № 3 от 1 август 2008 год. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите; 
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 Наредба № 36 от 18 август 2004 год. за условията и реда за биологично 

изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрителни на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субствати, издадена от Министъра на 

земеделието и горите, обн. ДВ, бр 87/05.10.2004; 

 Наредба № 4 от 12 януари 2009 год. за мониторинг на почвите; 

 Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр.77 / 09.08.2002, посл. изм. 

и доп., ДВ бр. 101/22.12.2015; 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, приета с ПМС No 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ 

бр.73/11.09.2007, посл.изм. ДВ бр.94/30.11.2012; 
 Закон за лечебните растения, обн. ДВ, бр. 29/07.04.2000; 

 Закон за защитените територии, обн. ДВ, бр.133/1998, посл. изм. ДВ, 

бр.66/2013, в сила от 26.07.2013 г. 

 Закон за генетично модифицирани организми, обн. ДВ, бр.27/29.03.2005; 

 Закон за лова и опазване на дивеча, изм. ДВ, бр. 77/04.11.2011, посл. изм., 

ДВ бр. 60/7.08.2015; 

 Закон за рибарството и аквакултурите, обн. ДВ, бр. 41/24.04.2001; 

 Закон за управление на отпадъците , обн. ДВ. бр 53 от 13 Юли 2012г., посл. 

изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.); 

 Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

заоползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приета с ПМС № 351/27.12.2012, 

посл.изм. и доп., бр. 66/28.08.2015); 

 Наредба за разделното събиране на отпадъците,  приета с ПМС № 

275/06.12.2013, Oбн. ДВ, бр. 107/13.12.2013; 

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235/15.10.2013 

(Oбн. ДВ, бр. 92/22.10.2013); 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277/5.11.2012(Oбн., ДВ, бр. 

89/13.11.2012, в сила от 13.11.2012 год.); 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 год., ДВ, бр.29/1999; 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн., ДВ, бр. 

85/06.11.2012, изм. и доп., бр. 76/30.08.2013); 

 Наредба № 2 /23.07.2014 за класификация на отпадъците; 
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 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 год.;  

 Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, приета с ПМС № 352/27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 год.; 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

приета с ПМС № 256/13.11.2013, обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 год., в сила от 01.01.201г.; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета 

с ПМС № 221/14.09.2012, обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 год.; 

 Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър 

на издад. разрешения, регистр. документи и на закритите обекти и дейности; 

 Закон за защита от шума в околната среда, обн. ДВ бр. 74/2005, посл. изм. 

и доп. ДВ.Бр. 98от28.11.2014год.; 

 Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

 Методики 

 Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002 г.; 

 Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 

София, 2002 г. (МАТО/BG/9/1); 

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие.; 

 Класификатор на почвите в България; 

 Класификация на ландшафтите; 

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи; 

 Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване 

на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 

94/30.11.2011 г. 
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 Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми ; 

При разработването на оценката са използвани ограничено и стандартните 

методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при висшите 

растения (маршрутен метод, трансекти и методът на пробните площадкии) и гръбначните 

животни (маршрутен или трансектен метод (Line transects) и методът на точковото броене 

(Point counts) (Bibby et al., 1992). 

Както вече  посочихме в т.11 на Доклада за степента на въздействие върху 

защитена зона «Циганско градище» (BG0000372)  са  извършени теренни проучвания 

върху фито- и зооценозите в района през 2017 година. Определянето на природните 

местообитания е съгласно Ръководството за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България (Кавръкова В, Димова Д., Димитров М.,Цонев Р. ,Белев 

Т., 2005).  

Определянето на видовете е по таблици и определители, цитирани в 

използваната литература.  

Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на 

разглеждания план върху предмета и целите на опазване на защитената зона и 

биоразнообразието в устройваната теритгория са направени основно на база 

характеристиката по литературни данни на флората, фауната и формираните вторични 

екосистеми върху част от терените след извършени ограничени терени проучвания в 

периода март-май 2017 година.  

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитената зона 

са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I",   
http://natura2000.moew.government.bg/. 

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на  Директивите 

на Европейския съюз, на всички международни конвенции, по които Република България 

е страна и хармонизираното българско законодателство. 

За изясняване на кумулативният ефект върху защитената зона е ползвана 

базата данни на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ Смолян. 

Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП, СНЦ „Зелени 

Балкани”,  Световния съюз за защита на природата (IUCN), Дунавско-Карпатската 

програма на WWF и богата литература, като източник на информация за региона и 

защитените зони. 
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Трудности по събиране на необходимата информация . 

Основни затруднения при изготвяне на ЕО на ОУП на община Златоград бяха 

свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на варианти, 

начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на 

информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност 

на проекта за ОУП и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба по 

опазване на околната среда. 

11. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност на природните явления и на нейните елементис анализирането 

на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието на системата 

могат да се използват индикатори, които отразяват нейното състояние.  

Те могат да бъдат измерими елементи, които показват дали една система се 

подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за информация и като 

инструмент за планиране и управление. 

 Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и 

екологични аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на 

Европейския съюзса диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за 

устойчивосткатоздравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с 

околната среда, устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  
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-свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

-безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;  

-зелени площи – площ на човек;  

-съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

-устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води... 

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет, е възможно разработването и прилагането на 

различни системи от индикатори, а предложеният, от нас,вариант за ефективното 

управление на околната среда в общината представяме  в таблица 10. 

Таблица 11.  Мерки и индикатори за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на 

община Златоград 

Мерки за наблюдение и контрол Индикатори  Отговорнос
т 

При извършване на строителни дейности да се 

спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 

от 27 юни 2005 год. за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии 

Степен на запрашаване  
община 

Златоград  

Периодичен контрол качество на 

атмосферния въздух в град Златоград и 

населените места в близост до рудодобивни и 

рудопреработвателни стопански единици 

Показатели, 

характеризиращи КАВ в 

приземния слой, 

съгласно чл. 4 (1) от 

Закона за чистотата на 

атмосферния въздух 

община 

Златоград 

Запазване естественото състояние и 

проводимостта на речните легла, дерета и 

крайбреожните заливаеми ивици на водните 

обекти 

Проведени действия за 

поддържане на 

проводимостта 

Община 

Златоград 

БД ИБР 

 

Изпълнение на процедури по преразглеждане на 

издадени разрешителни за водовземане от 

подземни води и учредяване на СОЗ около 

водоизточниците 

Учредени СОЗ, бр. 

Община 

Златоград 

ВиК ООД 

БД ЗБР 
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Контрол качествата на подземните води за 

питейно-битово водоснабдяване 

Физико-химични 

показатели по 

разрешителни за 

водовземане и Наредба 

№ 9 от 16.03.2001 

год.за качеството на 

водата, предназначена 

за питейно-битови цели 

община 

Златоград 

БД ИБР 

РЗИ Смолян 

Контрол на водните нива и количеството на 

използваната вода от водопроводните мрежи на 

урбанизираните територии и собствени 

водоизточници 

Промени във водните 

нива на кладенци и дебит 

на ползваната вода 

ВиК ЕООД 

Смолян 

Община 

Златоград 

РЗИ Смолян 

БД ИБР 

Титуляри на 

разрешителни 

за водовземане 

Реконструкция и             доизграждане на 

водопроводната и канализационна мрежа на 

населените места 

 

 

 % от населението с 

осигурена услуга – 

водоснабдяване и 

канализация като % от 

цялото население на 

общината 

Община 

Златоград 

ВиК ЕООД 

 

 

Пречистване на отпадъчните води 

Съотношение на 

количеството пречистени 

отпадъчни води спрямо 

общото количество /%/ 

Община 

Златоград 

 

Постигане целите на опазване на защитените 

природни територии, защитените зони и 

контрол на наложените режими 

Площ на утвърдени ПУП-

ПЗ  по реда на ЗБР, ЗЗТ и 

ЗООС и съответствие с 

въведените режими 

Община 

Златоград 

РИОСВ  

Смолян 

ДГС 

Златоград 

Постигане целите на опазване на защитените 

растителни и животнски видове, включени в 

приложенията на ЗБР  

Планове, програми и ИП, 

съобразени с режимите за 

опазване на видовете 

Община 

Златоград 

РИОСВ  
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сдъгласно Глава 3 от ЗБР. 

Наличие на реализирани 

но несъобразени с 

изискванията. 

Смолян 

ДГС 

Збатоград 

Спазване на въведените с утвърдения ОУП 

устройствени параметри за осигуряване на 

минимална озеленена площ  

Отношение между 

реално утвърдената 

съгласно издадените 

разрешения за строеж 

озеленена площ и  тази 

за съответните 

устройствени зони по 

ОУП 

Община 

Златоград 

 

Опазване на КИН 

Брой засегнати и 

нарушени културни 

ценности спрямо общия 

им брой в общината 

Брой новоткрити и 

запазени културни 

ценности 

Община 

Златоград 

РИМ Смолян 

Организирано и разделно събиране и 

извозване на масово разпространени и 

биоотпадъци. Третиране на производствените 

и опасните отпадъци  по изискванията на 

ЗУО. 

% от населението, 

обхванато от разделно 

събиране на масово 

разпространени и 

биоотпадъци. 

Община 

Златоград 

 

Контрол на нерегламентираното депониране 

на отпадъц;и  

Площ на 

нерегламентираните 

депа (дка) 

община 

Златоград 

Въвеждане на ограничения в устройственото 

планиране с оглед осигуряване безопасни 

отстояния от предприятия  и/или съоръжения с 

висок/нисък рисков потенциал  

Разполагане на 

предприятия или 

съоръжения в които са 

или се планира да са 

налични вещества от 

Приложение 3 от ЗООС и 

брой издадени 

разрешителни за строеж. 

Община 

Златоград 
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Общият устройствен план на община Златоград е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията и действащата, в страната, 

нормативна база и отговаря на приоритети, заложени в цитираните национални 

стратегически документи. Показателите осигуряват устойчиво развитие на общината. 

Всички условия и препоръки относно изготвянето на окончателния проект за Общ 

устройствен план на община Златоград, поставени от РИОСВ  Смолян, следва да са 

отразени адекватно в окончателния проект за ОУП..  

Представени мерки за наблюдение, изпълнение и контрол е необходимо да 

бъдат приети от Община Златоград в качеството й на Възложител на Плана и да бъдат 

приоритетни за изпълнение в програмния период, а общината  да изготвя годишен доклад 

по наблюдението и контрола на въздействието от прилагането на ОУП,  който представя 

в РИОСВ Смолян.  

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Въз основа на извършените изследвания и анализи и направените прогнози бяха 

изведени изводи относно очакваните въздействия в т. 7. На тази база  оценката на 

предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен план на община 

Златоград дава основание за формулиране на следното: 

 Предварителният проект за ОУП е ориентиран към осигуряване на 

устройствени условия за екологосъобразно развитие на устройваната територия;   

 Планът не внася драстични промени в ландшафта и не предизвиква такива 

в геоложката основа, повърхностни и подземни води. Не води до значими за населението 

и живите организми емисии на химични вещества във въздуха, водите и почвите. 

 Предлаганите устройствени зони няма да се нарушат специфичните 

баланси, характеризиращи структурата на общинската територия; 

 Предвидените с ОУП устройствени зони по функционалното си съдържание 

и режими (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към 

формиране на добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и в този 

смисъл са в унисон с целите на националната екологическа политика;   

 Заложеното в ОУП устройство на земеделските територии и предложените 

режими не допускат неблагоприятно въздействие върху околната среда;   

 Предвижданията на ОУП са в съответствие и не влизат в противоречие с 

други стратегии, планове и програми, които са относими към плана;   

 Не се въвеждат устройствени зони, променящи горите по вид и 

предназначение и се запазва компактността на горските територии, запазват се техните 

средообразуващи, рекреационни, естетически, природозащитни и др. функции ; 
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 Предвиждането за опазване и социализация на недвижимото културно 

наследство и за развитието на различни форми на туризъм чрез създаването на 

необходимата за това инфраструктура, не е свързано с рискове за околната среда;   

 Проектните предвиждания за развитие на инженерната инфраструктура се 

очаква да се отразят позитивно на околната среда;  

 Предварителният проект за ОУП в същност привежда в съответствие със 

съвременните изисквания за устройство на територията съществуващи теренни 

дадености и придава адекватен устройствен режим на  изградени и функциониращи 

урбанизирани територии.  

 Чрез запазване водещите елементи на природния ландшафт се залага 

съхраняване относителния дял на устойчивите ландшафти в общинската територия; 

 Оценката на въздействието показва положителен ефект върху въздуха, 

водите и почвите в устройваната територия. Чрез създаване на устройствени условия за 

териториално обособяване на производствени, складови и обслужващи дейности и 

подобряване на транспортната инфраструктура се очаква положителна промяна в 

качествата на атмосферния въздух. Чрез развитието и доизграждане на на техническата 

инфраструктура – възможност за проучване и изграждане на нови водовземни 

съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи, пречистване на отпадъчните води, 

предпазване от замърсяване на подземните водни тела се очаква по-добро опазване на 

повърхностните и подземни води и подобряване качеството на живот на населението; 

 С реализацията на ОУП не се създават предпоставки за основните и 

традиционно действащи заплахи върху околната среда; 

 Реализацията на ОУП не внася устройствени изменения в територии, заети 

от елементите на националната екологична мрежа, водещи до значимо негативно 

въздействие върху техните ключови елементи; 

 ОУП не въвежда устройствени решения, засягащи локализирани в 

общината местообитания на установените целеви, редки, ендемични и защитени 

растителни и животински видове;  

 Не се налага да бъдат реализирани специални компенсиращи мерки по 

отношение ключовите елементи на защитена зона «Циганско градище» (BG0000372).  Не 

се отнемат или увреждат местообитания на растителни или животински видове. Не се 

очаква отрицателно въздействие и нарушаване на благоприятното природозащитно 

състояние на природни местообитания и на видове, предмет на опазване; 

 Изготвянето и реализацията на ОУП не води до прояви на прекъсване на 

функционалните връзки в популациите на видовете, установени в устройваната 

територия. Липсват основания да се очаква измеримо изменение на фактора 

„фрагментиране” на популации и не се очакват прояви на бариерен ефект.  
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 Ще съхрани изцяло ценологичния облик на района, характерен за 

настоящия етап.   

 Устройствените производствени, многофункционални, жилищни, 

обществено обслужващи и други с урбанизиран характер зони се обособяват на усвоени 

по един или друг начин в миналото терени, където екологични ниши липсват или са 

ограничени като качество и количество и не очакваме значими за популациите им прояви 

на фактора „безпокойство” със значение за тяхната структура и динамика. 

 Реализацията на ОУП няма да предизвика сукцесионни процеси в района, 

водещи до  химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени в условията 

на средата и промяна на видовия състав на ценозите. 

 Очакваното въздействие има ограничен характер и не противоречи на 

поставените цели за опазвдане на околната среда. 

 При реализацията на проекта за ОУП на община Златоград в съчетание с 

всички останали процидирани до момента планове и програми не може да се очаква 

значително нарастване антропогенното въздействие върху устройваната територия, 

имащо кумулативен характер или като резултат нарастване на антропогенното 

въздействие върху нея. 

 ОУП дава устройствени възможности за оптимизиране дейностите с 

отпадъците, минимизиране въздействията от шум и други вредни физични фактори.... 

 Въведените устройствени режими за опазването и социализиране на 

недвижимото културно наследство не носят рискове за околната среда 

 Предвижданията на ОУП са в съответствие и не влизат в противоречие с 

други стратегии, планове и програми, които са относими към плана;   

 Част от предлаганите устройствени решения са с конкретна екологична 

насоченост), а останалите интегрират принципа за устойчиво развитие;  

 Установени са не малко екологични проблеми, изведени в т.т. 4 и 5, но  

прилагането на ОУП ще допринесе за предотвратяване на нови и ще е принос към 

решаване на съществуващите при спазване на предложените мерки; 

 Целите и задачите на ОУП, както и устройствените предвиждания, са 

съобразени и ще допринесат за постигане на целите по опазване на околната среда на 

местно, регионално и национално ниво. Съобразени са и международните цели по 

околна среда. С изпълнението на плана не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда и здравето на хората, включително кумулативни и 

трансгранични въздействия.  

В крайна сметка се налага следното заключение. 
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В своята цялостност очакваме реализацията на Общия устройствен 
план на община Златоград да окаже трайно, във времето, основно положително 
въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на 
населението.  

Планът ще създава условия за постепенно подобряване на състоянието 
на средата и на качеството на живот и осигурява условия за устойчив характер 
на развитието на територията при изпълнени предложените мерките за 
минимизиране на отрицателните въздействия върху компонентите  на 
околната среда. 

13. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 
  по реда на чл.19 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми 

Таблица 13.1. Справка за проведените консултации,по реда на чл.19 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми 

Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване вДЕО) 

 

 

 

 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Смолян 

 

Одобрено задание за обхвата и 

съдържанието на ДЕО с препоръки 

 

Отразени са изцяло 

в ДЕО Одобрена схема за консултации и Указания 

за провеждане на процедурата  

Положителна оценка на ДОСВ на ОУПО 

върху защитена зона BG0000372 „Циганско 

градище”  

Отразено в ДЕО 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

BG0000372 „Циганско градище” 

Отразени в ДЕО и 

ДОСВ 

 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” с 

център град Пловдив 

Предоставена е информация за 

повърхностните и подземни водни тела  в 

обхвата на ОУП, за зоните за защита на 

водите, за  учредениСОЗ, за пунктовете от 

националната мрежа за мониторинг 

химичното състояние на подземни води... 

В ДЕО са описани и 

анализирани всички 

проектни решения 

на ОУП , свързани с 

повърхностни и 

подземни води.” 

Министерство на енергетиката Съгласува заданието и дава информация за 

наличие на находища на подземни богатства 

Отразено в ДЕО 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство - София 

Няма отговор  
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Регионална здравна 

инспекция, град Смолян 

Приема заданието за екологична оценка с 

предложения за допълнения към ДЕО. 

Отразено в ДЕО 

Регионален исторически музей 

"Стою Шишков" - Смолян 

Дава информация за регистрираните обекти 

и автоматизираната информационна система 

„Археологическа карта на България” 

Отразено в ДЕО и 

ОУП 

БАН-Национален 

археологически институт с 

музей 

Дава информация за регистрираните обекти 

и автоматизираната информац;ионна 

система „Археологическа карта на България” 

Отразено в ДЕО и 

ОУП 

„Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД,  Смолян 

Представен е информация за обектите, 

експлоатирани от „ВиК” ЕООДСмолян 

Отразени в ДЕО 

„Напоителни системи” ЕАД, 

клон Марица, град Пловдив 

Дава информация, че не стопанисва 

хидромелиоративна инфраструктура на 

територията на община Златоград. 

Отразено в ДЕО 

Областно пътно управление 

Смолян 

Приема заданието за ЕО и дава сведения за 

пътищата от РПМ  

- 

Областна дирекция 

„Земеделие” град Смолян 

Приема заданието за екологична оценка Отразено в ОУП 

Общ. служба „Земеделие” град 

Златоград 

Приема заданието за екологична оценка Отразено в ОУП 

ЕВН България 

Електроразпределение" АД  

Няма отговор - 

Регионална дирекция по 

горите - Смолян 

Дава указания за отразяване на горските 

територии в ОУП 

Отразено в ОУП 

Държавно горско 

стопанство Златоград 

Няма отговор - 

Регионална Дирекция 

"Пожарна безопасност и 

защита на населението" 

Смолян 

Приема направения анализ и дава 

предложения за допълнения.  

Отразено в ОУП 

Сдружение „Зелени 

Балкани” град Пловдив 

Няма отговор - 

Българско дружество за 

защита на птиците, София 

Няма отговор - 

Консултации със 

засегнатата общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 
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 по реда на чл.20 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми 

Таблица 13.2. Справка за проведените консултации,по реда на чл.20 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми 

Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване вДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Смолян 

 

Дава указания за по-нататъшния ход на 

процедурата и връща ДЕО за допълване и 

актуализиране съобразно направените 

забележки. 

Отразени са изцяло 

в ДЕО 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” с 

център град Пловдив 

Приема ДЕО без забележки Отразено в ДЕО 

Министерство на енергетиката Няма отговор - 

Регионална здравна 

инспекция, град Смолян 

Приема ДЕО и изисква допълване за 

устройствена възможност за нови 

водоизточници 

Отразено в ДЕО 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство - София 

Няма отговор - 

Регионален исторически музей 

"Стою Шишков" - Смолян 

Няма отговор - 

БАН-Национален 

археологически институт с 

музей 

Няма отговор - 

„В и К” ЕООД,  Смолян Дава данни за водния баланс Отразено в ДЕО 

„Напоителни системи” 

ЕАД,клон Марица,град 

Пловдив 

Няма отговор - 

Областно пътно управление 

Смолян 

Няма отговор - 

Областна дирекция 

„Земеделие” град Смолян 

Няма отговор - 

Общ. служба „Земеделие” град 

Златоград 

Няма отговор - 

ЕВН България 

Електроразпределение" АД  

Няма възражения спрямо ДЕО и ОУП Отразено в ОУП 
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Регионална дирекция по 

горите - Смолян 

Дава коментар за отразяване на горските 

територии в ОУП и за бъдещите процедури 

Отразено в ОУП и 

ДЕО 

Държавно горско стопанство 

Златоград 

Няма отговор - 

Регионална Дирекция 

"Пожарна безопасност и 

защита на населението" 

Смолян 

Приема ДЕО и дава препоръки за 

допълнения 

Отразено в ДЕО 

Сдружение „Зелени Балкани” 

град Пловдив 

Няма отговор - 

Българско дружество за 

защита на птиците, София 

Няма отговор - 

Консултации със засегнатата 

общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 

 

14. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

ЕКСПЕРТ РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ 
ДОВОС 

ПОДПИС 

Добромир Георгиев Ганев –

Ръководител колектив 

1, 2 , 3.1.,3.5.,3.8.,3.10, 3.11, 3.12, 

4, 5, 6,7,8,9, 10.,11,12 

 

инж. Радостина Димова Христова 3.8., 4, 5,,7,8, 10, 8,9, 10.,11 

 

 

инж. Кольо Славов Колев 3.2., 4, 5, 7, 8, 10,11 

 

 

Доц.д-р Диана Йовчева Ганева 

 

3.3., 3.4., 3.5.,3.6., 3.7., 4, 5,7, 8, 

10,11 

 

 

15. ДЕКЛАРАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ, АВТОРИ НА ДЕО И 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Златоград 

232 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Текстови и графични приложения: 

 Приложение 1 - Процедирани инвестиционни предложения, планове и 

програми по реда на Глава VІ от ЗООС  на територията на община Златоград (2009-2017 

г. по Националните публичен регистри на процедурите по ОВОС и ЕО). 
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 Приложение 3 – Представяне на Предварителен проект за ОУП по 

землища. 

2. Нетехническо резюме на ДЕО. 

3. Становища и препоръки при консултациите, по чл.19 от Наредбата за  

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
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условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
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