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ВЪВЕДЕНИЕ
Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 от
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и становище на РИОСВ- Хасково, изх.№ ПД505/12.07.2013., съгласно което ОУП на община Ивайловград попада в обхвата на областите,
изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС, както и в обхвата на т.11.1 от Приложение №1 към чл.2, ал.1, т.1
на Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми
и подлежи на задължителна екологична оценка /ЕО/.
Съгласно изискванията на компетентния орган РИОСВ-Хасково с писмо № ПД-505/17.12.2014
г.се изисква към ЕО да се включи оценка за степента на въздействие на плана върху
защитените зони. Такъв доклад беше изготвен и с писмо изх.№ ПД-505/18.11.2016 г. от РИОСВХасково беше оценен положително.
Според изискванията на компетентния орган Възложителят е разработил и реализирал схема
за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по
реда на чл.19, ал.1-4 и с компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за ЕО.
Обхватът и съдържанието на Доклада за екологичната оценка за ОУПО Ивайловград е
структуриран съобразно изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и е утвърден с писмо изх. № ПДПД-505/17.12.2014 г. на РИОСВ-Хасково. Екологичната оценка съдържа най-малко
информацията по чл.86, ал.3 на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на проекта на
ОУП на община Ивайловград.
Общият устройствен план на община Ивайловград, предмет на екологична оценка, наричан понататък за краткост ОУПОИ, се изготвя на основание на чл. 105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от
преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Ивайловград с
договор между Кмета на общината и „Стратегическо планиране“ ДЗЗД.
Перспективният срок на действие на ОУПОИ е 20 год. без обособени етапи на реализация.
ОУПОИ обхваща цялата територия на общината Ивайловград, като в границите й са включени
изцяло и/или частично защитени територии и защитени зони по Натура 2000.
Изработването на ОУПОИ се финансира от бюджета на Община Ивайловград с финансовата под
крепа на Министерството на инвестиционното проектиране (сега Министерството на регио
налното развитие и благоустройството).
Разработва се двуфазно – предварителен и окончателен проект. Целите и задачите на ОУПОИ
са определени с Техническото задание за неговото разработване, одобрено от Общинския
съвет Ивайловград.
Съгласно чл. 127, ал. 1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането
му от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването му
от Общинския съвет. Орган, отговорен за прилагането на ОУПОИ е ръководството на община
Ивайловгард – общински съвет и кмет.
Екологичната оценка е разработена от колектив независими експерти, които отговарят на
изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 2 от ЗООС.
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Съгласно тези изисквания, към доклада е приложени списък на авторския колектив, изработил
екологичната оценка и писмени декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за условията и
реда за извършване на екологична оценка.
При разработването на Доклада за екологична оценка е използван подход, при който се
изясняват екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение, с
изявен стремеж този процес да е напълно прозрачен, посредством консултации и участие на
обществеността.
Използвани са методите, посочени в Ръководство за екологична оценка на планове и програми
в България, София, 2002 (аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT
анализи, интервюта, обсъждания, консултации и др.). Съблюдавани са указанията и
методиките на Директива 2001/42/ЕС (известна като "стратегическа екологична оценка" Директива 5ЕА) за оценка на въздействието на държавни планове и програми върху околната
среда. Принципът на директивата е да се гарантира, че плановете, програмите и проектите,
които могат да имат значително въздействие върху околната среда, са предмет на екологична
оценка, преди тяхното одобрение или разрешение.
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни,
Общински план за развитие на община Ивайловград и др.
Резултатите получени при разработването на Доклада за ЕО ще бъдат взети предвид при
изготвянето на Окончателния проект на ОУП на Община Ивайловград.
Консултациите с обществеността са ключов елемент от процедурите за оценка на околната
среда. Към ЕО са представени данни за проведените консултации и обсъждания на проекта на
ОУП , ДОСВ и ЕО.
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите устройствени
планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните
структурни части на териториите, обхванати от плана”. Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия
устройствен план на община се определят:
1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и
структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и
селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за
природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за
възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение.
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и
нормативи.
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното
устройство.
5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо
оформяне.
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите на
Екологичната оценка (ЕО) са:
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-

да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;
да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично
значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние;
да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна
среда;
да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в
перспектива;
да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на развитие;
да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС докладът за екологичната оценка
включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана.

За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, екипът на ЕО анализира и
оценява ОУП на община Ивайловград на база методически подход, според който:
- по характер ОУП представлява проектен устройствен документ;
- по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните
граници на общината;
- по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на планираната
територия в перспектива;
- по период на прилагане – далеко перспективен.

Предоставената от екипа, разработващ ОУП на община Ивайловград проектна документация е
както следва:
- Опорен план на община Ивайловград М 1:20000;
- Обяснителна записка към предварителния проект на ОУП на общинаИвайловград – 2
тома;
- Общ устройствен план на общинаИвайловград, предварителен проект М 1:25000;
- Детайл на УОП на град Ивайловград М:5000;
- Схема „Териториален контекст – регионален анализ”;
- Схема „Околна среда”;
- Схема „Пространствена конфигурация” М:70 000;
- Схема „Ви К” М:100 000;
- Схема „Електроснабдяване и комуникация ” М:70 000;
- Схема „Иконимическо състояние” М:70 000;
- Схема „Функционални връзки, демография и достъпност ” М:70 000;
- Схема „Транспорт и комуникация” М:70 000;
- Схема „Управление”

Юни 2017

7

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ, МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ
1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП – ПП НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1.1.1. Основна цел на плана на ОУПОИ е да създаде териториална планова основа за нейното
дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с целите на социалноикономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-исторически,
туристически и други ресурси.
Целите, чието изпълнение предпоставя постигането на главната цел, се съобразяват с
принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически
растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси. Те са:
- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на
територията на общината в граници и структурни форми, които да не накърняват
качествените характеристики, цялостността и стабилността на природната й среда.
- Създаване на устройствени условия за реализиране през следващите планови периоди
на стратегическите и плановите документи по Закона за регионално развитие –
Националната концепция за пространствено развитие, Регионалния план за развитие на
Югозападния район за планиране, Областната стратегия и Общинския план за развитие,
както и секторни програми, планове и проекти.
- По-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените
места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски
критерии и стандарти, при осигуряване на баланс между общностния и частните
интереси.
- Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на
природното и културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно
стимулиране при развитието на всички системи.
1.1.2. Основните задачи на плана, така както са формулирани в Плановото задание са
определени в съответствие с нормативната уредба и установената практика и съобразно
спецификата на местните условия. Изисква се Планът да определи общата структура на
територията, общият режим на устройството й, извън урбанизираните територии,
разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите с
вероятно разпространение на предвидими природни бедствия.
1.1.3. Състояние на общинската територия
Община Ивайловград е част от Източно - Родопската физико - географска област, а според
административно-териториалното деление на Република България, попада в Хасковска област.
На север граничи с общините Маджарово и Любимец, на югозапад - с община Крумовград, а на
изток – с Република Гърция. Мястото ѝ сред регионалните териториални единици, попада в
обхвата на Южния централен район от ниво 2.
Общата площ на община Ивайловград е 813 636 дка. От тях 255 306 дка принадлежат към
земеделския фонд, 468 899 дка са горски фонд, а 6 597 дка са към фонд „жилищни функции”.
Общият брой на населението в общината към 31.12.2013 г. наброява 6 131 души (НСИ), като
58,5 % тях са концентрирани в административния център. Гъстотата на населението е 7,5
души/км², което е много по-ниско от средната за страната 65,3 души/км² и област Хасково 43,2
души/км².
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Преминаването на два трансевропейски транспортни коридора в близост до Община
Ивайловград, определя транспортно-географското положение като благоприятно. Това са
именно европейският транспортен коридор ТК № 9 (Хелзинки - Санкт Петербург Москва/Псков - Киев - Букурещ - Русе – Димитровград/ Александруполис. –СвиленградИстанбул) и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и София-Свиленград).
С въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия“ и след пълното изграждането на АМ „Марица“
ще бъде подобрено транспортното обвързване на територията на общината.
Въпреки периферното положение на община Ивайловград, спрямо основните инфраструктурни
коридори, тя има отлични възможности за транспортни и интеграционни връзки, чрез ГКПП
„Славеево“ със съседните гръцки общини и със съседните си български общини - Свиленград и
Любимец, което е добра предпоставка за развитие на потенциала ѝ.
Релефът на региона има добре изразен нискоридов и долинен характер. Надморската
височина се движи от 70 до 700 м. Средногодишната сума на валежите е от 725 до 925 мл. на
кв. м, а средногодишните температури са 21-23 градуса и са значително над средните за
страната. Осношните почви в района са плитките канелено-горски почви с влошен бонитет.
Растителността е представена от естествени букови и дъбови гори, които на места са изместени
с изкуствени култури от бял и черен бор. Речната мрежа е изградена основно от три водни тела
– р. Луда река, р.Съзлийска и р. Арда, на територията на Общината се намира яз. Ивайловград,
който е основния водоизточник за питейни нужди.
Климатът на общината е континентално-средиземноморски. Най-характерните белези на този
тип климат са: топлото лято и меката зима (януарските температури са над 0°С). Сравнително
малка годишна температурна амплитуда, есенно-зимен максимум на валежите и липсата на
устойчива снежна покривка. Средната годишна температура на въздуха е 12,8°С, а средната
годишна сума на валежите е 711 мм. Територията на Община Ивайловград се характеризира с
положителен радиационен баланс (разликата между погълнатата и излъчената радиация от
земната повърхност е положителна) през цялата година – над 2250 MJ/m2/годишно. Тази
стойност е сред най-високите за страната.
Населението на община Ивайловград към 31.12.2013 г. наброява 6 131 души (по данни от НСИ).
Общината включва 51 населени места - 1 град и 50 села. Общинският център град Ивайловград
наброява 3 584 жители (към 31.12.2013г.), което представлява 58,5% от населението на
общината. Делът на населението, което живее в селата съответно е 41,5%. Гъстотата на
населението към 31.12.2013 г. е 7,5 души/км², което е много по-ниска стойност от средната за
страната 65,3 души/км² и от средната стойност за област Хасково 43,2 души/км². Прогнозите, на
базата на които се разработва и самият проект на ОУП на община Ивайловград са съобразени с
прогнозния срок за действие на ОУП. В Плановото задание за изработване на ОУП на общината
е заложен прогнозен хоризонт 2030 г.
Икономика на общината е слабо развита с традиционно селскостопанско производство. От
промишлеността са представени отраслите на леката и добивната промишленост, транспорта,
складовата дейност и строителството. Добре е развито и производството на хляб и тестени
закуски. Винопроизводството е представено от две фирми, които се стремят към затваряне на
цикъла "Лозарство - винопроизводство - винен и агро туризъм". С по-голямо значение в
икономически аспект са източниците на нерудни изкопаеми. На територията на община
Ивайловград се намират доказани запаси на изключително ценни находища на скалнооблицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи, варовик. Туризмът е важен сектор,
който се развива с бързи темпове през последните години. Със забележителното си
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археологично и културно наследство, оригинален фолклор и етнография, изключително
богатото биологично разнообразие, историческите забележителности и екологичната й
чистота, общината има отлични предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден,
екологичен и ловен туризъм.
Селищната мрежа включва 51 населени места, организирани в 18 кметства, от които един град
и 50 села. Административен център е град Ивайловград. Много от населените места са твърде
отдалечени от общинския център и са свързани чрез четвъртокласна пътна мрежа, която е в
незадоволително състояние. Средно отстояние на населените места от общинския център е
29,12 км. Общинският център отстои на 110 км от областния град Хасково.
Функционални връзки: Общината може да се раздели на две основни територии с
предпоставки за териториално развитие и съответно функционално зониране: Относително поравнинната част – територии удобни за усвояване за развитие на селищната мрежа,
земеделието, производствените терени и др. Планински масиви – неудобни за развитие на
селищна мрежа, но предлагащи благоприятни условия за развитие на туризма. По този
показател на територията на общината, първоначално обусловен от природните фактори, могат
да се дефинират две урбанизационни оси, степенувани по своето значение:
Първа (основна) – “Изток-Запад” – «Европейска» урбанизационна ос – Връзката през
с.Славеево с област Еврос в Гърция за бърз транспортен достъп на общината до надлъжните
Европейски транспортни коридори - ЕК 10 и «Виа Игнатия» свързваща Ивайловград , южната
граница – Турция и Гърция, както и ЕК 8, преминаващ в непосредствена близост северно от
общината. В съвсем обозримо бъдеще, вероятно и рамките на действие на този план ЕК 10 се
«отмества», чрез автомагистрала «Марица» на изток, но също в непосредствена близост до
общинската граница. Тази надлъжна ос “Изток-Запад”, продължава на Запад като вътрешно
общинска ос реализираща между регионалните връзки на общината с южните части на ЮЦР, а
чрез ЕК 9 през Момчилград с новия контактен пункт „Маказа” с Гърция. Така Община
Ивайловград и нейният център се явяват пресечна точка и важен опорен пункт за развитието на
тези урбанистична връзка.
II. Втората е съставена от локални урбанистични оси, формирани от природните дадености –
равнината и хълмовете, подкрепени от локалните урбанистични връзки – комплексни причини
за възникване на системи от селищни образования, формиращи свои ядра - “Вторични
центрове”, естествено гравитиращи към Централното ядро на общината – гр. Ивайловград. По
тези локални урбанизационни оси, се обособяват 4 териториални структурни единици,
гравитиращи около вече оформени 4 вторични ядра на урбанистични „пулсации”, които
наричаме “Вторични общински центрове”: 1. село Свирачи с анексирана структура на с
Мандрица; 2. село Плевун с гравитиращите към него села; 3. село Железино с голяма група
села около него; 4. село Белополци с гравитиращите около него села в периферията на
общината. Основната предпоставка за създаването на така предложената система от общински
“Вторични центрове” е реконструкцията и доизграждането на един “Вътрешно-общински
пътен пръстен”с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение: Славеево – Ивайловград - Свирачи – Одринци – Мандрица – Долно луково – Меден бук –
Малино – Железари – Ленско – Железино – Републикански път ІІ-59 – Черни рид – Ивайловград
– Славеево. Към всеки Вторичен център гравитира група села, който със своята
инфраструктурна обезпеченост, благодарение на своята големина (като площ, население и
концентрация на обекти на труда и обслужването ) ще бъде изходен пункт, както за
туристически , така и за всякакви мероприятия от икономически и социален характер.
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Жилищна задоволеност –В общината няма недостиг на жилища, населението на общината
обитава предимно собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са
необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни
канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.
Зелена система. Отдих и рекреация в общината е представена от обектите за ежедневен и
периодичен отдих (на открито и закрито). На открито отдиха се осъществява основно в
обектите на зелената система и спорта,които са в слабо поддържано състояние. Цялостното
състояние на зеленината за широко обществено ползване в общината не задоволява
нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с изключение на
разпръснати зони за квартално озеленяване и парковата зона в неговия център, няма други
паркове. Спорта се реализира в в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни
игрища и площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция,
доизграждане и съвременно оборудване. На територията на общината има 15 населени места
без терени, отредени за гробищни паркове, а сред останалите 36 пет са с гробища, отдалечени
на повече от 1 км от селото, към което принадлежат. Почти 70% от населените места са с нужда
от отреждане на допълнителни или нови терени за гробища поради недостатъчна площ или
липса на гробища. Населените места със зони за озеленяване са две, като едно от тях е
общинския център Ивайловград. В Ивайловград се намира началото на велотрасе, което
преминава през селата Свирачи, Одринци, Сив кладенец, Мандрица, Долно Луково, Меден
бук, Костилково, Кондово, Плевун. Трасето използва общинската пътна мрежа, както и черни
пътища без настилка, преминаващи през или покрай изброените села.
Система обществено обслужване: Социалната инфраструктура на територията на Община
Ивайловград е развита но неравномерно разпределена. Като общински център в град
Ивайловград са концентрирани най-голям брой обекти за обществено обслужване във
всичките му аспекти: административни услуги, здравеопазване, образование, култура,
социални услуги, обществено хранене, търговия, спорт и атракции.
Образователната инфраструктура обхваща общо 7 обекта. На територията на общината са
разположени 1 средно общообразователно училище, 3 основни училища и 3 детски градини,
като всички обекти част от образователната мрежа представляват публично-държавна
собственост. Собствеността на всички учебни заведения (училища и детски градини) е
публично-държавна, което означава достъпност на услугите и възможности за по-лесно
преобразуване и управление на сградния фонд и терените с цел по-добро и по-ефективно
обслужване на населението на територията на общината.
Здравеопазване - на територията на общината има множество обекти с предназначение за
предоставяне на здравни услуги – здравни домове и служби: Здравен дом в с.Белополци,
Здравен Дом с.Гугутка, Здравен дом с.Долно Луково, (общинска публична собственост),
Здравна служба с лечебница, участъкова болница и селска здравна практика – с.Железино,
Здравна служба с.Мандрица, Здравен дом с.Плевун, Здравен дом с.Покрован, Здравна служба
с.Попско, Здравен дом с.Свирачи, Здравен дом с.Хухла. Всички изброени обекти в моменти не
функционират, като някои са преминали от частна общинска собственост в частна собственост.
В доболничната помощ има един Спешен център, филиал на Центъра за спешна помощ град
Хасково. В спешния център се осигуряват денонощни медицински услуги от екипи на
фелдшерско ниво. Спешната помощ разполага с две линейки. В доболничната помощ също
така са разкрити и 5 лекарски практики, 4 от които са в Ивайловград, разположени в сградата
на болницата, а последната е в село Железино. Липсва достатъчно разнообразие на услугите в
сферата на здравеопазването, което принуждава жителите да пътуват най-често до областния
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център – Хасково, за да получат болнична помощ и качествена експертиза. Съществуващите
обекти и имоти със запазено предназначение за здравна служба или здравен дом извън
общинския център не функционират. Преобладаващо са общинска собственост – частна и
публична, което ги превръща в потенциален резерв, който да бъде използван за задоволяване
на нуждите на общината в сферата на общественото обслужване и по-конкретно
здравеопазването.
Културата на територията на общината е представена от множество обекти разпръснати из
населените места, което прави достъпа на населението до обекти на този вид обществено
обслужване добър. Читалищата са основен обект, който се грижи за провеждане на културни
събития и мероприятия на територията на общината. Функциониращите обекти са 5 броя и
всички са публична държавна собственост. Съществуват 22 броя църкви и 2 църкви и един
манастир в гр.Ивайловград, като всички са собственост на Българската Православна църква.
Другите културни обекти са музей и кина, разположени основно в гр.Ивайловград.
Търговия, обществено хранене и битови услуги - на територията на общината има няколко
обекта общинска собственост – столове за хранене и магазини. Останалите обекти са частни и
тяхното развитие ще бъде определено от евентуално вторично влияние на прилагането на
правилата и нормативите за изпълнение на ОУПО Ивайловград.
Спорт и атракции - Спортни съоръжения и имоти с предназначение за спорт и атракции има в
следните населени места: с.Славеево, с.Плевун и гр.Ивайловград. Това предназначение е
определено с Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за града и съответно с Кадастрални
регулационни планове за другите населени места. Към съоръженията за спорт се включват и
училищните дворове. Спортната база в общината е недостатъчна. Съществуващите обекти не се
поддържат и са в незадоволително състояние. Спортната инфраструктура не е добре развита
на територията на общината.
Съществуващите спортни обекти и съоръжения са в
незадоволително физическо състояние, което ограничава достъпа до тази услуга. Спортните
съоръжения за концентрирани изцяло в общинския център и това създава необходимост от
нови такива поне във вторичните центрове – с.Свирачи, с.Плевун, с.Железино и с.Белополци, и
до известна степен в най-близкото населено място до града – с.Славеево с цел от такива обекти
да могат да се възползва по-голям дял от населението на общината.
Обекти на концесия: на територията на община Ивайловград се намират доказани запаси на
ценни находища на скално-облицовачни и инертни материали - гнайс, мрамор, туфи, варовик.
С най-добри качества се тези, разположени на дълбочина 50-100 метра. Разработването на
тези находища и намирането на пазар за продукцията, ще окаже влияние върху
икономическото развитие на общината. На концесия се обработват залежи от 19 фирми, а
проучвания в тази насока се извършват от 48 фирми, като 5 от тях работят и в двете
направления. Добивната промишленост е развита, но не с достатъчен капацитет, предвид това,
че общината има голям потенциал от залежи на скално-облицовъчни суровини.
Горско стопанство: Горският фонд в съществуващото състояние заема 465 899 дка (63,8 % от
общата площ). Горите в района на общината са в преобладаващата си част държавна
собственост. Държавно лесничейство Ивайловград управлява горите на територията на община
Ивайловград. Дърводобивът в община Ивайловград възлиза на 35 000 куб. м. плътна лежаща
маса, в т.ч. 6000 куб. м. дърва за огрев на населението. Голяма част от дърводобива за изнася
за пазара в Гърция.
Селско стопанство: Като база на преработвателната индустрия е важна съставна част от
икономиката на общината. В общината са застъпени както растениевъдство, така и
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животновъдство. Земеделските земи на територията на общината имат потенциал за развитие
като втори по-големина територии след горските масиви и са предпоставка за развитието на
общината.
Промишленото производство е концентрирано почти изключително в града. Проблем на
сектора са преобладаващия дял на дребните производители със заети - под 10 лица.
Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната
промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството. Добре е развито и
производството на хляб и тестени закуски. С тази дейност се занимават както няколко частни
фирми, така и РПК "Единство", чиято основна дейност е търговията. Същата извършва и
изкупуване на диворастящи плодове и билки. Винопроизводството е представено от две
фирми, които се стремят към затваряне на цикъла "Лозарство - винопроизводство - винен и
агро туризъм". Съществуват множество имоти общинска и частна собственост, които са с
предназначение за производство или за стопански нужди, които не се използват и не
функционират като такива, като сградния фонд е в лошо състояние.
Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове на територията на общината.
Територията разполага с богато археологическо и културно наследство - оригинален фолклор и
етнография,
изключително
богатото
биологично
разнообразие,
историческите
забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие
на културен, религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм. През последните години броят на
местата и средствата за подслон в общината нараства, като легловата база се увеличава, като в
момента на територията на общината има 7 хотела и една къща за гости. Това е резултат от
частни инвестиции в развитието на хотелиерския и ресторантьорски бизнес, който е
концентриран в общинския център. Обектите на културно-историческото наследство от
национално значение са два. Съществува и Туристически информационен център разположен
в централната част на град Ивайловград.
Техническа инфраструктура
Водоснабдяване: Осигуряването на питейна вода за населените места в Община Ивайловград
е предимно от подземни водоизточници в терасата на р. Арда, като само незначителна част от
тях имат разрешителни за водоползване. Наличния потенциал на подземните водни ресурси е
достатъчен да покрие всичките питейни, битови и други нужди. Не се налага режим на
водоподаването. Промишлените предприятия на територията на общината изполват вода
предимно за питейно-битови нужди и не ползват вода за производствени нужди.
Водоснабдяването е предимно помпажно, като водата се съхранява в напорни резервоари.
Гравитачно се водоснабдява само с. Железари. Наложително е да се осигури водоснабдяване
за с. Белополци. Водоснабдени селища: 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без
водопровод – 24 броя; Частично водоснабдени с местни водоизточникци са 4 села - с.
Белополци, с. Ботурче, с. Долноселци и с. Кобилино; Неводоснабдени са 19 села: Брусино,
Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско, Казак, Карловско, Конници, Костилково,
Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец, Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.
Водопроводната мрежа се нуждае от тотална реконструкция и строителство на всички
водоснабдителни мрежи в гореописаните селища, заедно с подмяната на сградните
водопроводни отклонения. Довеждащите магистрални водопроводи нямат учредени
сервитути, попадат в горски фонд, земеделски земи, които вече са частна собственост. По
време на строителството им терените са били държавни или общински и трасетата са
определяни изключително по технически и строителни съображения. Това създава
затруднения при експлоатацията и ограничава достъпа до тях при отстраняване на аварии,
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също така са предмет и на неконтролирано недоброжелателно въздействие. Освен това те са
изградени предимно от етернитови тръби, амортизирани, опасни и с много аварии по
трасетата. На водоизточниците, резервоарите и помпените станции създадените санитарноохранителни зони не са учредени съгласно Наредба 3 от 16.10.2000 г. Също така те не са в
добро състояние - част от СОЗ са без огради и информационни табели. Това създава опасност
от замърсяване на водите и заразяване на водоползвателите. Напорните резервоари са с
нарушена конструкция (пукнатини и течове), спирателните кранове, тръбни разводки и
арматури са корозирали и се създават условия за течове и аварии. Съществуващите напорни
резервоари са проектирани и изградени по стари нормативни изисквания и макар, че
регулиращите обеми са достатъчни за осигуряване на необходимите водни количества за
питейно-битови нужди, те не отговарят на съвременните изисквания за задължително
съхранение на противопожарен запас. Помпените станции са също морално и физически
остарели. Необходима е рехабилитация на сградния фонд, подмяна на корозирали метални
елементи и арматури – спирателни кранове, възвратни клапи, помпени агрегати. Помпените
агрегати са стари, трудно се поддържат и ремонтират, тъй като на пазара не се поддържат
резервни части за стари модели. Освен това те са и по-енергоемки от съвременните помпи,
които имат същите хидравлични параметри. Друга важна предпоставка за чести аварии е
наличието на висок свободен напор в ниските части на населените места. Когато са
проектирани и изграждани водоснабдителните системи нормативно определения минимален
свободен напор е бил 8 атм. Към настоящия момент той е определен на 6 атм. Необходимо е
да се направи индивидуално обследване и да се предприемат мерки за снижаване на
свободния напор и зониране на водоснабдителните системи посредством облекчителни шахти
или редуктори на налягане.
Канализация: На територията на общ.Ивайловград няма изградени канализационни помпени
станции и пречиствателни станции за отпадъчни води. Развита канализационна мрежа има
само в град Ивайловград, която обслужва 60 % от населението на общината. От „В и К” ЕООД
Хасково се обслужва само 32% (по данни от дружеството). Частична канализиция има в други
11 населени места в общината, но тя също не се стопанисва от „В и К” ЕООД Хасково и не се
води официално в активите на дружеството. Всички битово-фекални отпадни води се оттичат
или в стари септични ями или попвни кладенци, или в реките и деретата на общината и се
заустват без пречистване, а река Арда се явява техен приемник. Съществуващата канализация в
гр. Ивайловград е смесена, като само главния клон, отвеждащ отпадните води от централната
част на града, е изпълняван след 1990 год. Основния колектор е от бетон, диаметърът на
тръбата е 1000 мм. Той е предвиден да бъде използван като довеждащ колектор до бъдещата
пречиствателна станция за отпадни води, като в частта си от сегашното заустване до ПСОВ ще
бъде доизграден (след като се уточни мястото, където тя ще бъде разположена). Към момента
канализацията на гр. Ивайловград зауства в р. Вришка (Вриш дере), която е десен приток на р.
Арда. Поради благоприятното географското разположение р. Вришка е избрана за приемник и
бъдещите пречистени отпадъчни води от гр. Ивайловград. Разширяването на
канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции и съоръжения ще
елиминира замърсяването на повърхностните и подпочвените води, причинено от ифилтрация
от септични резервоари, нерегламентирано заустване на отпадъчни води във
водоприемниците или аварийни разливи, ще се ограничат условията за създаване на
свлачищни процеси.
Отвеждане на
съществуващите
валежи, имащи
дъждовете през

атмосферните води: Основните приемници на атмосферните води са
дерета, оформящи естествените водосборни области. Най-интензивните
отношение към оразмерителната проводимост на деретата и каналите, са
пролетта и лятото. За отвеждането им се залага на решения, подчинени на
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природните закони и не изискващи експлоатационни енергийни разходи. Това налага
задължителни мероприятия за поддръжка, които да се извършват поне два пъти годишно.
Описаните предложения не засягат задължително необходимите мероприятия по овладяване
и отвеждане на стихийните води от интензивни валежи. Преобладаващо деретата са сухи без
постоянен естествен отток. Тези, които преминават през населените места частично са
облицовани и коригирани, но не по цялата си дължина. В периферните зони деретата са
основно със земен профил. Деретата са важен елемент, както на инфраструктурата, така и на
зелената среда. Добрата проводимост е от изключителна важност за провеждане на бедствени
валежи и може да се осигури с увеличаване обхвата на облицованите участъци, редовното им
почистване и поддържане, включително и растителността в необлицованите участъци. Това
предполага, че собствеността на деретата не може да бъде частна, каквито случаи вече се
наблюдават на територията на страната, включително и застрояване, в резултат на
реституционни процеси. Най-сериозният проблем е със замърсяването, което отводнителните
съоръжения формират при сух отток. Когато няма валежи те провеждат значителни количества
вода, която е чувствително замърсена, тъй като заедно с постоянния отток на подпочвени води
се примесват и битови отпадни води от неконтролирани зауствания на обекти в градската част.
Електроснабдяване и телекомуникации Всички населени места в общината са
електрифицирани, преносната мрежа е поддържана и в много добро състояние, не се нуждае
от реконструкция, но се предвижда ново строителство за усъвършенстването й.
Електроенергийната система в общината е оразмерена да поеме много по-голямо
натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало икономическото
развитие. В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 220kV) електропроводни
мрежи. Изградената електроснабдителна мрежа покрива нуждите на населението и
съществуващите в общината предприятия. Основен доставчик на електроенергия за общината
е компанията „EVN” България АД. Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и
модернизация и най-вече от въвеждане на изолираните и усуканите проводници за
намаляване на аварийността и запазване на короните на дърветата. Уличното осветление в
Общината е на средното за страната ниво. Нуждае се от модернизация и подобряване на
управлението - въвеждане на целонощно полунощно осветление и компактни и
луминесцентни лампи за малките и тесни улици и LED лампи за централните улици. В град
Ивайловград има изградена подстанция 110/20 kV, съоръжение на "Национална електрическа
компания" ЕАД. За цялата мрежа на Общината може да се каже, че е в състояние да се поеме
увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото стопанство.
Телекомуникации:Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до повечето селища
в общината. Телефонизирани са 43 населени места в община Ивайловград. Телефоните
централи са аналогови с капацитет - 3000 поста, от които са заети - 2000 поста.
Телефонизацията на общината се нуждае от сериозно развитие и модернизация, още повече
пред вид претенциите за развитието на общината като център на туристически услуги.
Съобщителната мрежа не е добре развита и трябва да се предвиди поетапна цифровизация.
Има сериозен проблем с покритието на мобилните оператори, което затруднява изключително
много комуникацията в общината, особено при кризисни ситуации. Най- тежка е ситуацията с
обхвата на мобилните оператори в селата Белополци; Железари; Железино; Кондово; Плевун.
Все още слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони.
Републиканска и междуселищна комуникационно-транспортна система: Експлоатационното
състояние на отсечките от републиканската пътна мрежа, в преобладаващата си част, е много
добро. Една част от нея, обаче е в незадоволително състояние, което поставя в неравностойно
положение голяма част от населението на общината и представлява проблем, който предстои
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да бъде решен в бъдеще. Състоянието на транспортната инфраструктура е един от основните
проблеми на общината и от особено голямо значение, поради ограниченията налагани от
релефа за ползването на различни видове транспорт: Превози на товари и хора се извършват
изключително с автомобилен транспорт. Като най-важен инфраструктурен проблем, който се
явява пречка за развитие на общината е лошото състояние на общинската пътна мрежа.
Необходимо е да се разработи мотивирана програма за изграждането и развитието на
транспортната инфраструктура, като се изявят най-важните и нетърпящи отлагане за
изграждане и реконструкция пътни отсечки; Подобряването на транспортно – комуникационен
пръстен на територията на общината ще предостави много възможности за равитие на целия
район и ще подобри стандартът , характерен за територията. Достъпността е един от найважните фактори за развитието на много други сектори като например: туризъм , икономика и
т.н. При предоставяне на една достъпна и годна за експлоатация пътна мрежа на територията
на общината, ще бъдат предоставени и много други възможности за развитието на цялостния
потенциал на общината. Бъдещото развитие на извънградската пътна мрежа е обусловено и от
значимостта на общината в международен аспект поради нейното гранично разположение.
Подобряването на транспортната структура на територията на общината ще способства за
оптимизиране на комуникационната мрежа с нашата южна съседка Гърция и ще предостави
нови възможности за иконимически и социален просперитет за жителите, населяващи районът
на общината. От друга страна, също ще благоприатства и постигането на хармония в
разпределението на вътрешните транспортни потоци и ще улесни комуникациония процес
между различните населени места, разположени на територията и развитието на
туристическия сектор, предоставяйки улеснен достъп до голяма част от забележителностите на
територията на община Ивайловград.
1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Главна задача на този раздел е да анализира и оцени връзките и взаимозависимостите, които
общият устройствен план на общината има с планове и стратегически документи от по-висок
ранг, каквито са националните, областните и общински планове, програми и стратегии, както и
със секторните такива с цел осигуряване на приемственост и взаимовръзки на общия план с
предвижданията и изискванията на по-високите на планиране.
Стратегия „Европа 2020: ОУПОИ предлага действия за създаване на по- високо качество на
живот и здраве, устойчивост, чрез подобряване управлението на потоците от енергия и
материални ресурси в града (градски метаболизъм), включително управлението на водния
цикъл, отпадъци и др.; насърчаването на възобновяемите енергийни източници и тяхното
използване; Насърчаване потреблението на екологично чисти местни продукти, за да се
съкратят дългите потребителски вериги и да се спомогне укрепването на местната икономика.
Националната програма за развитие на Република България - България 2020 С общо
целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма, а именно:
Визия – Към 2020 год. България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща
условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. Цели:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно образование и обучние,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на
достъпно и качествено здравеопазване.
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2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развиие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване благоприятна
бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за периода
2012-2022 г. Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано
регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на
районите в иконо- мически, социален и териториален аспект”. Връзките на ОУПО с НСРР са
по линията на съдържащите се в нея: концепция за териториално-урбанистично развитие на
българските райони; визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие.
Според концепцията гр. Ивайловград като малък град се ситуира на четвърто ниво в
Йерархичнта система от градове-центрове: малки градове с микрорегионално значение – в
територията на група общини и попада на второстепенната урбанизационна ос на развитие. От
гледна точка на видовете територии общината се отнася към категорията „периферни слабо
урбанизирани територии”. Това са териториите за целенасочено подпомагане преодоляването
на изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт и за полагане на
сериозни усилия за поддържане на природното равновесие и биологичното разнообразие,
които са основният им ресурс.
Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени приоритети
и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално значение за ОУПО,
въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране.
Към 1-вата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие на
собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са:
Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии; Развитието
на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Към 2-рата стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са
приоритетите, отнасящи се до: Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни
услуги и развитие на спортната инфраструктура; Подкрепа на трудовата географска мобилност
в районите, в т.ч. стимулиране мобилността на работната сила за ограничаване миграционните
процеси в тях; Развитието на капацитета за стратегическо планиране и по-специално
осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на територията чрез качествено устройствено
и ин- тегрирано планиране и създаване на добри условия за инвестиционния процес.
Към 3-тата стратегическа цел, отнасяща се до териториално сближаване важна е специфична
цел 3.2.1 – Разширяване на междурегионалното сътрудничество.
Към 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от важно
значение са специфичните цели, ориентирани към: Стимулиране ролята на малките градове в
селските райони за предоставяне на услуги и създаване на работни места; Развитие на
връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически обекти, логистични
центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в района; Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, предлагането
на местни основни услуги и опазването на културното и природно наследство като важен
фактор за подобряване качеството на живот в селските райони.
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013 – 2025 г.
Връзките на ОУПО с НКПР са по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за
развитие на националното пространство.
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Цели и приоритети Към Стратегическа цел 1 – Интегриране в европейското пространство - това
е приоритет 1.2. „Поддържане на обширно защитено природно пространство в националната
територия като еталон на биологично природно равновесие и като рекреационна среда с об
щоевропейско значение…”. Част от това природно пространство безспорно са защитените дони
и защитените местности в общината.
Към Стратегическа цел 2 – Полицентрично териториално развитие – това е приоритет 2.4.
„Формиране и следване на национална политика за малките градове в периферни селски
терито територии –градовете от 4-то йерархично ниво и подкрепа за тяхното интегрирано
развитие”.
Приоритет 3.1. „Развитие на главните и второстепенните транспортни оси за постигане на
модел „решетка”, насочен към укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни
центрове, разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на
труда и социални услуги”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това е приоритет 4.1.
„Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и
интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни
ценности”.
Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии – става дума за
приоритет 5.3. „Подкрепа за планински територии чрез развитие на биоземеделие в общини с
поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в най-щадящите му
форми и др.”
Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане на
екологичните й цели е насочена към: Опазване на идентичността на природното наследство и
изключителното биологич но разнообразие; Ефективна защита и използване на икономическия
потенциал на природните и защитени територии с международна значимост; с оглед на това,
тя включва постановки за „алтернативни” акцентиране върху природните територии с
европейска и световна значимост, които представят в най-висока степен идентичността и
ценността на българското природно богатство; създаване на предпоставки за опазване
чистотата на въздуха, водите и почвите и за опазване на подземните и подводните богатства;
ограничаване и отстраняване на увреждането и/или унищожаването на основните компоненти
на средата – геоложката основа, земите и почвите, подземните и повърхностните води,
трансграничните води и водни системи, растителния и животинския свят и техните хабитати,
ландшафта, природните и културни ценности; съхраняване и обогатяване на биологичното
разнообразие, опазване на характерните ландшафти и възстановяване на увредените от
човешка дейност такива; адаптирането към измененията на климата и намаляване на риска за
материалните и културни ценности, за здравето и живота на хората.
Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
- намаляване на количеството на отпадъци;
- намаляване на вредното въздействие на отпадъците;
- намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на
отпадъците са общо 16, от които отношение към предмета и целите на ОУПО имат следните
мерки:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите. Същност на мярката – съдържа две групи
дейности - разработване на планове и програми от държавни и общински органи и прилагане
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на икономически мерки /въвеждане на допълнителни плащания за ползване на ресурси и
условия за предоставяне на субсидии/.
Мярка 4.3. Разработване на ефективни и целесъобразни индикатори за вредното влияние
върху околната среда от образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе за
предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища. Същност на мярката задължение на държавите-членки е да разработят качествени и количествени показатели за
измерване на успеха на мерките за ПО.
Мярка 4.7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в инсталациите,
които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС. Същност на мярката - предвижда да се
включат мерки за ПО и в категориите промишлени дейности, които не попадат в обхвата на
Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС.
Мярка 4.15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на критерии
за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за
търгове и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени поръчки, публикуван
от Комисията на 29 октомври 2004. ъщност на мярката - в своето съобщение „Обществени
поръчки, за по-добра околна среда” (COM (2008) 400) Европейската комисия определя
зелените обществени поръчки като процедура, чрез която публичните органи се стремят да
получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда. В
по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение към т.н.
секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на отпадъците на
общините и последващи действия от техните предвиждания.
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България ( ДВ,
бр. 96 от 6.12.2012 г.) Стратегията формулира 4 цели:
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на
климата, водещи до засушаване;
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води;
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански
ресурс;
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
ОУПОИ съответства на стратегията. Съобразен е с ПУРН, като в екологичната оценка са
препоръчани и мерки за намаляване на риска от щети при наводнения.
Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г. Стратегията поставя 3
стратегически цели:
1) Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс
между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят
материални ползи и услуги;
2) Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и поравномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
3) Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
ОУП съобразява стратегията като предвижда почти пълно запазване на териториите от горски
фонд на общината – съгласно баланса на територията, горският фонд се запазва 46589,94 ха).
Определени са режими, които се отнасят за описаните обособени териториални единици,
съдържащи културен потенциал, като за терените, попадащи в горски фонд, съгласно проекта
на ОУП ще се прилагат предвидените дейности и ограничения от ЛУП. ОУП установява
необходимостта от обръщане на особено внимание на предпазването от и намаляването на
посегателствата върху околната среда, например чрез: използване на природосъобразни
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технологии в селското и горското стопанство, насърчаване на екологосъобразни транспортни и
енергийни системи, възстановяване на пустеещите градски терени и рехабилитация на тяхната
среда, предпазване от индустриални злополуки, възстановяване на околната среда в зони,
увредени от замърсяващи промишлени производства, както и контрол на субурбанизацията.
По отношение на горския сектор ОУП е насочен към осигуряване запазването на ценни горски
територии.
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030 г.:
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. предвижда набор
от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм,
проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта,
професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал,
диверсификацията на туристическия продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи
туристическо зони и подобряване облика на дестинацията като цяло.
ОУПОИ предвижда развитие на екологичния и културния туризъм, във връзка с туристическия
потенциал на общината, като съобразява стратегията и не влиза в противоречие с
предвижданията и.
Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.
Планът идентифицира мерки, които следва да се предприемат за ограничаване емисиите на
парникови газове, по сектори: Енергетика, Бит и услуги, Промишленост, Транспорт, Селско
стопанство, Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство, Отпадъци, Мерки в
областта на образованието и науката.
ОУПОИ със своите предвиждания съобразява относимите към него мерки.
Оперативни програми за програмен период 2014-2020 г., имащи отношение към ОУП
ОУП няма пряко отношение към оперативните програми, но доколкото общината може да е
бенефициент за проекти по някои от оперативните програми, ОУП и неговите предвиждания са
съобразени с приоритетните оси и инвестиционни приоритети на оперативните програми за
периода 2014-2020 г.
Връзки с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Няколко от мерките
към съответните приоритети на ПРСР са в състояние да подкрепят фи нансово предвиждания
на ОУПОИ, респ. да инспирират устройствени решения. Към Приоритет 2 - Повишаване на
жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове
селскостопанска дейност, както и насърчаване на новаторските технологии в селското
стопанство – респ. приоритетна област 2Б: Улесняване на навлизането на квалифицирани
земеделски стопани в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между
поколенията в селскостопанския сектор, това е мярката по член 20, код 6.4 „Помощ за
инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони“.
Към Приоритет 3 - Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – респ. приоритетна
област 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез подоброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за
качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на
местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и междубраншови организации, такива са мерките по: член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански
дейности в селските ра- йони“; член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна
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инфраструктура, включително инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“
(инфраструктура за пазари за продажба на първична земеделска продукция).
Към Приоритет 4 - Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със
селското и горското стопанство – респ. приоритетна област 4Б: Подобряване управлението на
водите, включително управлението на торовете и пестицидите и приоритетна област 4В:
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им, мерки със значение за ОУПО са тези по: член 18, код 4.3. „Помощ за инвестиции в земеделска (разбирай
хидромелиорации) и горска инфраструктура; член 21, код 7.1 „Помощ за изготвяне на планове
за развитие на селата и управление на райони от Натура 2000/ВПС“ (за общини, попадащи в
обхвата по Натура 2000); член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, вкл.
инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“.
Към Приоритет 5 - Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа на
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите
земеделие, храни и гори – съответно към приоритетна област 5А: Увеличаване на
ефективността на потреблението на водата в земеделието и приоритетна област 5Б:
Увеличаване на ефективността на потреблението на енергията в земеделието и обработката
на храни, мерки, които ОУПО би следвало да отчита са тези по: член 18, код 4.3 „Помощ за
инвестиции в земеделска и горска инфраструктура“; член 18, код 4.2 „Помощ за инвестиции в
преработка/търговия на селскостопански продукти“.
Към Приоритет 6 - Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони – респ. приоритетна област 6Б: Стимулиране на
местното развитие в селските райони, мерките от значение за ОУПО са тези по: член 21, код 7.4
„Помощи за инвестиции за местни основни услуги за селското население“; член 21, код 7.5
„Помощ за инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм“; член 21, код 7.6 „Помощ за
изследвания/инвестиции в културното и природното наследство в селските райони, вкл.
райони с ВПС (земи с висока природна стойност).
Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. През периода 20142020 целевата ориентация на ОПРР е градското развитие и то развитието на градовете от 1-во
до 3-то йерархично ниво и по изключение някои градове от 4-то йерархично ниво предвидени
от НКПР за преминаване към по-високото 3-то ниво). Ограничен е броят на приоритетните оси,
инвестиционни приоритети и допустими за финансиране дейст- вия, които са насочени към
цялата територия на страната. По тази причина силно ограничени са възможности за
получаване на финансова подкрепа от ОПРР за реализиране на предвиждания на ОУПО
Ивайловград.
Такива възможности се съдържат само в приоритетна ос 5: Регионален туризъм, към
специфични цели 1 и 2, а имено Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, попу
ляризиране и развитие на културното и природното наследство и Насърчаване на местния
икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите. Става дума по-конкретно за
дейностите: Развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и
световно значение, като на пример възстановяване, опазване, експониране, социализиране,
оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др., в т.ч. в
религиозни обекти с национално и световно значение; Развитие на туристическа
инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на
здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник и др.); Развитие на
допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите;
Подобряване на достъпа за хора с увреждания до обектите на културното и природното
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наследство и съпътстващата инфраструктура.града и околните села, са гори със специално
предназначение – за пречистване на въздуха, с водоохранна и водозащитна функция.
Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) В ОПОС 2014 – 2020 г. са
предвидени 4 приоритетни оси, като към всяка от тях са идентифицирани специфични цели и
дейности за изпълнение на целите на оперативната програма, като две от тези приоритетни
оси са пряко или косвено свързани с Плана. Такива са: Приоритетна ос 1: Води; Специфична
цел 1: Опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси. Дейност 1. Изграждане на
ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж. - Изграждане на нови съоръжения за
пречистване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Директивата за пречистване на
отпадъчните води и условията в разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго
пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации,
заустващи в чувствителни зони; Изгражсане на ПСОВ, с цел пречистване на отпадъчните води
до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителните за
заустване; Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ; Изграждане на отвеждащ колектор от
ПСОВ до водоприемника на пречистените отпадъчни води.
Изграждане на нова канализационна мрежа, с цел присъединяване на нови жители към
канализационната система на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно количество и
товар на замърсяването за нормалната експлоатация на ПСОВ;
- Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям диаметър, така че да се
преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време или да
се съобрази със съществено нараснало количество отпадъчни води, постъпващи в
този клон;
- Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки
от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, приоритетно за подобряване на
качествените им показатели, с оглед последващото им използване за енергийни
цели (като гориво от биомаса);
- Изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи и ПСПВ, като
компонент от проекти за интегриран воден цикъл (с оглед завършване на пълния
воден цикъл);
- Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път,
водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти .
Приоритетна ос 2: Отпадъци
- Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците за ресурсно-ефективна и
зелена икономика.
- Дейност 1. Инсталации и мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците,
нужни за подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на
законодателни изисквания:
- Разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, като
приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими
отпадъци;
- Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба;
- Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на
битови отпадъци, вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно
предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата;
- Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими
отпадъци и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за зелени отпадъци;
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-

-

-

-

Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на
опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са
разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата);
Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци;
Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за
битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез
производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне;
Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр.
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите
обекти;
Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци,
които не отговарят на нормативните изисквания.

План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район (ИБР) 2010-2015
г., ПУРБ 2016-2021 г. и План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. Управлението на водите се извършва, съгласно действащата в страната законодателна и
нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект се основават на
разработен План за управление на водите в речния басейн. Той обобщава националните
изисквания и гарантира възможно най-точно придържане към заложените в Рамковата
Директива за водите 2000/60/ЕС изисквания и концепция за поетапно постигане на определено
ниво на състояние на водите.
За разглеждания район са изготвени проекти на ПУРБ 2016 – 2021 г. и План за управление на
иска от наводнения (2016 – 20121 г.) във връзка с актуализацията на плановете от периода 2010
- 2015 г. При характеризирането на водните обекти – повърхностни и подземни, намиращи се в
териториалния обхват на ОУПОИ, са взети предвид изложените в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН
2016 – 2021 г. информация и изисквания за управление на водите.
Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 - Визията за развитие на
района е: Южен централен район – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с подобри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство. Поставени са
следните стратегически цели:
1) Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план базирано на
щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси;
2) Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез
инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура;
3) Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на
икономическото и социалното развитие и сближаване;
4) Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове,
подобряване на свързаността в района и качеството на средата в населените места.
Проектът на ОУПОИ със своите предвиждания е съобразен и има пряк принос за постигане на
поставените цели в регионалния план за развитие.
Областната стратегия за развитие на Област Хасково 2014 – 2020г.- Визията за развитие на
областта за периода 2014-2020 г. е: Подобряване на средата и качеството на живот чрез
оптимално използване на местния потенциал. За постигане на визията са определени 5
стратегически цели с приоритети към тях. Стратегическите цели са:
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1) Икономическо сближаване на областно и регионално ниво чрез използване на
собствения потенциал;
2) Социално сближаване и намаляване на различията между общините и с другите
области чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура;
3) Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове,
подобряване свързаността областта и качеството на средата в населените места;
4) Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на
икономическото и социалното развитие и сближаване;
5) Запазване и подобряване на качествата на околната среда чрез интегриране на
глобалните екологични цели и развитие на екологична инфраструктура.
Проектът на ОУПОИ със своите предвиждания е съобразен и има пряк принос за постигане на
поставените цели и приоритети за община Ивайловград.
Връзки с Общинския план за развитие на община Ивайловград(ОПР) – програмен период
2014-2020 г. Връзките на ОУПО с ОПР са както с аналитичната му част – оценката на ресурсите
за развитие и разкриване на проблемите за решаване, така и със стратегическата – определяща
визията, стратегическите цели, приоритетните области, мерките и проектите към тях. Много от
постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориентири за ОУПО и му
поставят конкретни задачи за решаване. Те са изцяло възприети в опи- саните по-горе цели и
задачи на устройствения план и са превърнати в конкретни устройствени решения и правила.
Общинският план за развитие поставя следните стратегически цели: Стратегическа цел 1:
Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите ;
Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот в Община Ивайловград ;
Стратегическа цел 3: Стимулиране на местната икономика и открояване на
конкурентните предимства местния бизнес; Стратегическа цел 4: Ефективно управление с
широко гражданско участие. Визията и стратегията на ОПР Ивайловград 2014-2020 ще се
изпълни чрез следните стратегически цели на ОУПО: ОУПО, който да отговаря на
предизвикателствата на глобализацията; ОУПО, който да предложи модел за териториална
устойчивост и интелигентност; ОУПО, който да предложи конкурентна територия с добра
бизнес среда; ОУПО, който да предложи социално сближена територия, с грижа към младите
хора; ОУПО, изготвен и разработен съвместно с гражданското участие и заинтересованите
страни; ОУПО, който да внедри лесни индикатори, обвързани с технологичната система, която
да гарантира неговото изпълнение и наблюдение. Стратегическите цели, с които ОУПО е
разработен, следва да насочат управленски решения, регулаторната рамка, приоритетите за
развитие, включващо териториална и селищна реализируемост на действията и проектите.
ОУПОИ ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани общи и
секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и
средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и
актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията. По този начин
той ще създаде пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за
реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за социалноикономическото развитие на общината. Основните стратегически цели , заложени в ОПР са
четири, ориентирани към основни сфери на развитие на територията на Община Ивайловград.
Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на
териториите. Приоритетите при реализирането на тази стратегическа цел са организирани
около необходимостта от постигане на по-високо равнище на достъпност на територията на
Община Ивайловград, както транспортната и комуникационната достъпност на територията,
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така също и създаване на предпоставки за достъп до публични услуги на определени групи от
населението и развитие на социалната инфраструктура, както и достъп до ресурси, необходими
за пълноценното стопанско развитие на Община Ивайловград.
Стратегическа цел 2 - Подобряване на качеството на живот в Община Ивайловград. Тя е
насочена към създаване на условия за по-ефективно използване на наличните човешки
ресурси, на потенциала на изградената и на предвидената за изграждане нова социална
инфраструктура за постигане на целите на интегрираното развитие на общината до 2020 г..
Стратегическа цел 3 – Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните
предимства местния бизнес. В рамките на тази стратегическа цел са определени основните
форми на стопанско развитие, които биха могли да повлияят върху подобряването на
икономическата среда и да доведат до намаляване на безработицата и повишаване на
доходите на населението като видими и конкретни измерители на подобрено благосъстояние.
Стратегическа цел 4 - Ефективно управление с широко гражданско участие . Подобряването
на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични услуги са необходими
условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за по-висока
конкурентноспособност, социално сближаване и икономически растеж. Електронното
правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и бизнеса, както и
ефективността на администрацията все още са значителни предизвикателства за община
Ивайловград.
Предвид поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики на община
Ивайловград са определени няколко приоритетни области, където ще бъдат насочени усилията
на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие. Това са следните
приоритети:
Приоритет 1: Изграждане и обновяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено
развитие и опазване на околната среда- Развитието и модернизацията на инфраструктурата е
от
определящо
значение
за
увеличаване
инвестиционната
атрактивност
и
конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на
бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за
подобряване на условията на живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на
инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена
важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. В този приоритет са очертани
четири специфични цели.
Приоритет 2.Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост и качествени
работни места - Мерките в него са ориентирани към разширяване на достъпа до качествено
образование; постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените
в пазара на труда; създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално
включване; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и здравеопазване;
осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното
включване.
Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика - Повишаването
на конкурентоспособността на местната икономика, на отделните й сектори и фирмите е от
изключителна важност за постигане на устойчива заетост, повишаване на реалните доходи и
жизнения стандарт.
Реализирането на приоритета ще доведе до подобряване
конкурентоспособността на традиционни отрасли за община Ивайловград - земеделие,
горското стопанство, занаятчийството, добив на гнайс, като същевременно ще гарантира
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повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на местните ресурсите в
отраслите. Усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето на целенасочена подкрепа за
съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност на
местно ниво за създаването на нови предприятия. По този начин създаването/привличането на
нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост,
увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация
да останат в общината.
Приоритет 4: Използване на местния природен и културно-исторически потенциал за
развитие на туризма - Туризмът се налага като един от основните компенсатори на
негативните предизвикателства на продължаващата финансово-икономическа криза,
обезлюдаването на малките населени места и деградацията на местните общности. Развитието
на инфраструктурата на културата и експонирането на културното наследство в община
Ивайловград се разглеждат като предпоставка за развитие на културен туризъм. Развитието на
сектора създава привлекателни работни места за младите хора и е средство за преодоляване
на повсеместния проблем с младежката безработица.
Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса- За постигане на
оптимално добро управление в полза на местната общност и бизнеса, в рамките на приоритета
ще се предприемат действия за подобряване на процеса на стратегическо планиране, контрол
и мониторинг на местно ниво, както и за предоставяне на пълния пакет от услуги на
гражданите и бизнеса.
С оглед на изведените приоритети на община Ивайловград са изведениследните специфични
цели за постигане към всеки от тях.
Приоритет 1: Изграждане и обновяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено
развитие и опазване на околната среда
Специфична цел: СЦ1.1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктуранасочена е към развитието на транспортната и енергийната инфраструктура, както и на
инфраструктурата свързана с опазването на околна среда, канализационни системи,
пречиствателни станции, язовири и прилежащи напоителни съоръжения, водоснабдителни
мрежи и отпадъци, също така включва мерки за подобряване състоянието на социалната,
образователна и здравна инфраструктура. Интегрирането на техническата инфраструктура с
тази на съседните общини освен ползите за обществото ще допринесе и за увеличаване
отвореността на икономиката, създаване на нови възможности за развитие на търговията,
туризмът, услугите и т.н.
Мярка 1.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътна
мрежа, публичен транспорт- дейности по рехабилитация, реконструкция и поддържане на
общинската пътна и улична мрежа. Проекти:
-

Обновяване на уличната мрежа във всички населени места в Община Ивайловград;

-

Подобряване на експлоатационното състояние и нивото на изграденост на общинската
пътна мрежа;

-

Изграждане на велоалеи между и в населените места за осигуряване на бърза,
безопасна, евтина и екологична връзка между тях.

-

Изграждане на нови автобусни спирки.
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Специфична цел СЦ 1.2: Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура,
съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи
територии, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура,
предоставяща услуги в общността, с цел повишаване качеството на живот и подобряване на
човешкия капитал и пазара на труда по места.
Мярка 1.2.1: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната,
културната инфраструктура в общината- Мярката е насочена към дейности, насочени към
модернизиране на материалната база на институциите, предоставящи социални услуги, чрез
ремонт, реконструкция, обновяване на сградите/помещенията, доставка на подходящо
оборудване, осигуряване и гарантиране на достъпност на местата, където се предлагат
социални или свързани с тях услуги, повишаване на капацитета и уменията на
професионалистите в системата на социалните услуги.
Проекти:
-

Ремонт и подобряване на материалната база и оборудването в училищата, детските
градини и детските ясли и обслужващите ги звена и внедряване на съвременни
технологии в образователно-възпитателния процес;

-

Ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в общината – саниране
и обновяване на сградите на здравните служби в селата;

-

Създаване на хоспис;

-

Подобряване на МТБ на социалните заведения ;

-

Ремонт на дом за възрастни хора, клубове на пенсионера;

-

Изграждане и обновяване на предпазни огради, обозначаване с пътна маркировка и
пътни знаци на учебните и детските заведения;

-

Изграждане, реконструкция и обновяване на материалната база на културната
инфраструктура в общината;

-

Ремонт и подобряване на материалната база на читалищни сгради;

-

Реконструкция и модернизиране на библиотеките в общината;

-

Адаптиране на обществени сгради за достъп на хора с увреждания

-

Обновяване и поддържане на гробищните паркове

Специфична цел СЦ 1.3: Интегрирано пространствено развитие на територията
Мерки 1.3.1: Преодоляване на териториалния и икономическия дисбаланс
Проекти:
-

Създаване на нови връзки град – село, достъп до нови пакети услуги и модернизиране
на инфраструктурата в кметствата;
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-

Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални
инвеститори за изграждане на обекти от икономиката и комплексно обществено
обслужване;

-

Насърчаване на предприемачеството и мобилността на работната сила, чрез
подобряване на транспортните връзки, комуникациите и обществените услуги
изграждане на центрове за отдих и развитие, нови производствени зони;

-

Прилагане на общински програми за привличане на инвестиции в кметствата на
общината.

Специфична цел СЦ1.4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и
климатична сигурност
Мярка 1.4.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията
Проекти:
-

Рехабилитация на водопроводната мрежа за намаляване на загубите на вода –
реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови, вкл.изготвяне на
работни проекти за рехабилитация на водопроводната мрежа с обхват всички населени
места на територията на община Ивайловград;

-

Реконструкция и подновяване на съществуващата канализационна мрежа, изграждане
на канализационната мрежа в районите без канализация – вкл. изготвяне и
актуализация на работните проекти и строителство ;

-

Проектиране и изграждане на водоизточници и водопроводна мрежа

Мярка 1.4.2: Рационално управление и ползване на водните ресурси и пречистване на
отпадните води, отделяни от бита и промишлеността
Проекти:
-

Реконструкция на действащи локални пречиствателни съоръжения и изграждане на
нови (след изграждане на канализациите в селата), вкл. модулни пречиствателни
станции за отпадни води;

-

Проектиране и реконструкция на главни водопроводни клонове на територията на гр.
Ивайловград, съгласно одобрения идеен проект за реконструкция на водопроводната
мрежа;

-

Проектиране и изграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води съгласно одобрения идеен проект

-

Монтиране на измервателни устройства на водоизточниците за водопроводната мрежа
в селата собственост на общината (изготвяне на работни проекти и изграждане на
измервателни устройства);

-

Задоволяване на нуждите от питейна вода, отговаряща на БДС, на селата, които имат
недостиг на вода, чрез търсене на нови водоизточници – процедура за изготвяне на
ППР, работни проекти, изграждане на нови водоизточници за водоснабдяване на
селата;
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-

Пълноценно използване ресурсите на язовир „Ивайловград”;

-

Осъществяване на обществен контрол чрез „сини” телефони срещу разхищение на
водни ресурси и изготвяне и реализиране на система за констатиране и контрол на
разхищението на вода;

-

Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси, начините и
методите за пестеливо използване на водата чрез изготвяне на информационна
система за постоянно информиране на населението за състоянието питейните
водоснабдяване на територията на общината.

Мярка 1.4.3.: Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване на ВЕИ Проекти:
-

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради – продължаване
на програмата за саниране на големите обществени сгради;

-

Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на многофамилните
жилища, включително с топлинна изолация и подкрепа на жителите за участие в нея;

-

Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в
общинските сгради – училища, детски заведения, сгради на общината и др.;
Стимулиране въвеждането на ВЕИ в частния сектор – производствен и битов, чрез
масово информиране за предимствата и възможности.

Мярка 1.4.4: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез
предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве
и околната среда- Целта на тази мярка е осигуряване на условия за екологосъобразно
третиране на отпадъците от бита, земеделието и животновъдството, строителството, чрез
подобряване и разширяване на инфраструктурата за тяхното третиране и намаляване на
количеството депонирани отпадъци.
Проекти:
-

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за твърди битови
отпадъци (ТБО), отговарящо на нормативните изисквания и система за предварително
третиране на битови отпадъци;

-

Изграждане на обществен събирателен център за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и
др.;

-

Изграждане на съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци;
Недопускане изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Почистване на
отпадъците и предприемане на мерки за недопускане на повторно замърсяване;

-

Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците;

-

Поддържане на база данни за състоянието на управлението на отпадъците в общината;

-

Подмяна на амортизираната обслужваща техника с високоефективна;
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-

Засилване на контрола по прилагане на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки – хартия/пластмаса/стъкло;

-

Утвърждаване и усъвършенстване на разрешителен режим
транспортиране на строителни и производствени отпадъци;

-

Въвеждане на система за разделно събиране на опасни масово разпространени
отпадъци;

за

събиране

и

Мярка 1.4.5: Опазване и популяризиране на биоразнообразието
Проекти:
-

Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на територията на
общината;

-

Разработване на Програма за опазване и поддържане на вековните дървета;

-

Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото за
опазване на биологичното разнообразие;

-

Създаване на условия за по-ефективно обучение и образование за опазване на
биологичното разнообразие;

Мярка 1.4.6: Развитие на зелената система на общината и възстановяване и опазване на
зелените площи в населените места и междублоковите пространства на кварталите
Проекти:
-

Поддържане и актуализиране на регистър на зелените площи на територията на
общината;

-

Въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по поддържане на
зелената система: внасяне на нова дървесна и храстова растителност, сезонно
зацветяване, окопаване, коситба, поливане, резитба за оформяне и санитарна резитба
на дървесната и храстова растителност и други;

-

Изграждане на нови съвременни поливни инсталации и ремонт на съществуващи
поливни водопроводи за поддържане на зелените площи.

Мярка 1.4.7.: Повишаване на информираността и екологичната култура на населението
Проекти:
-

Поддържане на Интернет-страница на Община Ивайловград, посветена на актуална
информация за околната среда;

-

Информиране на населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда;

-

Участие на обществеността в обществени
предложения за изграждане на нови обекти.
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-

Организиране и осъществяване на кампанийни акции за почистване и озеленяване на
населените места в общината; Организиране на обществени кампании, свързани с
отбелязване на важни природозащитни дати.

Приоритет 2.Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост и качествени
работни места
Специфична цел 2.2: Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за
повишаване качеството на живот
Мярка 2.2.1: Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови
Проекти:
-

Оценка на потребностите от определени видове социални услуги и оценка по
отношение на нуждаещите се целеви групи на територията на общината;

-

Разработване/актуализиране на програми за интегриране на групи в социална изолация
и малцинствени групи

-

Създаване на нови социални услуги, насочени към предоставяне на дневна грижа за
децата, свързана с превенция от изоставяне, превенция на насилието и отпадането от
училище;

-

Създаване на социални услуги от резидентен тип;

-

Домашни грижи и социални услуги в домашна среда;

-

Увеличаване на капацитета на услугите в общността.

Специфична цел 6: Отдих и развитие на спорта
Мярка 2.6.1: Развитие на спорта
Проекти:
-

Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата;

-

Проектиране и изграждане на детски площадки, възстановяване и модернизация на
съществуващите спортни съоръжения;

-

Въвеждане на Програма “Ваканция”- за информираност и достъпност за възможности
за практикуване на спорт в свободното време;

-

Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните
клубове в общината;

-

Популяризиране сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми
по физическо възпитание и спорт.

-

Подпомагане на местни, квартални и училищни спортни и извънкласни клубове.

-

Организиране на спортни празници за насърчаване изявата на младежи (Спортна
панорама, Меджународен футболен турнир за деца).
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Мярка 2.6.2: Създаване на условия за отдих
Проекти:
- Изграждане на еко-селище на територията на Община Ивайловград;
- Изграждане на спортна и туристическа база на язовир Ивайловград;
- Изграждане на трасе за моторни и автомобилни състезания

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика
Специфична цел 3.1: Балансирано развитие на традиционни отрасли
Мярка 3.1.1.:Развитие на селското стопанство
Проекти:
-

Провеждане на целенасочена политика за стабилизиране на сектора;

-

Подкрепа за разширяване на биологичното земеделие и производство;

-

Подобряване на сортовата структура;

-

Доизграждане на необходимата инфраструктура;

-

Подкрепа за превръщане на земеделските стопанства в пазарни и икономически

-

жизнеспособни;

-

Подкрепа за създаването на стопанства на млади фермери;

-

Разработване на програми за биологично производство по култури;

-

Подкрепа за развитие на лозарството

-

Подкрепа за развитие на животновъдството

Мярка 3.1.2.: Подобряване на интеграционните връзки
преработватели и търговци на селскостопанска продукция

между

производители,

Проекти:
-

Усвояване на изоставени земи и увеличаване на средния размер на обработваемите
участъци;

-

Подобряване на интеграционните връзки между производители, преработватели и
търговци на селскостопанска продукция, чрез изграждане на съвременни бази за
съхраняване и търговия на селскостопанска продукция;

-

Създаване на локален пазар/тържище за изкупуване и съхраняване
селскостопанската продукция (от животински и растителен произход);

-

Подкрепа на традиционни и нови производства, чрез префенциално финансиране;
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-

Изграждане на местен агро-инфо-център за подпомагане на частните земеделски
стопани;

-

Изграждане на система за информационно осигуряване на селскостопанските
производители;

-

Внедряване на нови и ефективни технологии, сортове и породи в селското стопанство;

-

Поощряване отглеждането на нови видове култури, пригодни за агрометеорологичните
условия на общината (ягоди, малини, касис,билки и др.),

-

Възстановяване на системата от напоителни канали и хидромелиоративни съоръжения
и използване на наличния ресурс за увеличаване на трайните насаждения,
зеленчукопроизводството и животновъдството, възстановяване на бубарство и
създаване на насаждения с култивирани билки;

-

Реализиране на проекти за стимулиране на производството на овощни култури,
пчеларство и билки.

Мярка 3.1.3: Стимулиране развитието на биоземеделие
Проекти:
-

Изготвяне на Стратегия за развитие на устойчиво земеделие в община Ивайловград,
където да се направи анализ и оценка на текущата ситуация и да се разработи
стратегическа рамка за развитието на устойчиво земеделие на база на местните
ресурси;

-

Обмяна на опит и добри практики и популяризиране на биоземеделието чрез
организиране на територията на общината на форум и борса за представяне на
биопродукти от български и чуждестранни производители;

-

Организиране на рекламна кампания на биопродуктите, произведени в община
Ивайловград.

Специфична цел 3.2: Насърчаване на сътрудничеството между производителите
Мярка 3.2.1.: Подкрепа за създаването на браншова организация на местните производители
и повишаване на тяхната информираност и квалификация
Проекти:
-

Подкрепа за създаването на браншова организация на местните земеделски
производители за защита на интересите им;

Мярка 3.2.1:Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в близки сфери ,
като основа за създаване на клъстъри
Проекти:
-

Взаимодействие между централни, регионални и местни власти и институции и
бизнеса;

-

Предоставяне на консултантска помощ;
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-

Подкрепа и партньорство за създаване и развитие на клъстъри;

-

Подкрепа за проучване на иновационни практики и технологии и обмяна на опит;

Специфична цел 3.3.: Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на местния
бизнес
Мярка 3.1.5: Подкрепа за утвърдените предприятия в общината:
Проекти:
-

Промотиране на утвърдените предприятия в общината (годишен каталог на общината);

-

Създаване на бизнес справочник в интернет страницата на общината;

-

Организиране на регионални форуми за представяне на местния бизнес с акценти
върху иновациите;

Мярка 3.1.5: Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече МСП:
Проекти:
-

Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на общината;

-

Разработване на специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието
на МСП;

-

Създаване на общински фонд за подкрепа на МСП;

-

Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински

-

проекти;

Мярка 3.1.6.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов
бизнес и/или създаването на нови работни места
Проекти:
-

Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране на дейността;

-

Предоставяне на услуги от бизнес подкрепящи организации;

-

Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура;

-

Популяризиране на данъчните преференции и облекчения, които могат да се ползват
при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на труда;

-

Посредничество и улесняване предоставянето на разрешителни, достъп до

-

стопанска площ.

Мярка 3.1.7.: Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
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Проекти:
-

Създаване на бизнес-консултативен съвет с представители на едрия и малък бизнес,
бизнес асоциации и академичната общност;

-

Създаване и развитие на ПЧП за съвместно участие в проекти за икономическо
развитие.

Мярка 3.1.8: Развитие на изследователски дейност, технологично развитие и иновациите в
общината
Проекти:
-

Осигуряване на стимули от общината за създаване на научно-приложни продукти в
съвместна работа на висшите учебни заведения с фирмите;

-

Привличане на високотехнологични производства чрез икономическо стимулиране от
страна на общината;

-

Даване на преференции за изграждане на високотехнологични звена и предприятия;

-

Подкрепа за развитие на изследователска и развойна дейност;

Приоритет 4: Използване на местния природен и културно-исторически потенциал за
развитие на туризма
Специфична цел 4.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига
на туристическото обслужване
Мярка 4.1.1.: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и
риболовен, културен, конгресен, бизнес, селски и религиозен
Проекти:
-

Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;

-

Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура;

-

Създаване на туристически културно – информационен център;

-

Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, атракциите
и възможностите за алтернативен туризъм в общината;

-

Развитие на алтернативни форми на туризъм.

Специфична цел 4.2: Провеждане на активна маркетингова политика за популяризиране и
утвърждаване имиджа на община Ивайловград на туристическия пазар
Мярка 4.2.1: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на
Ивайловград като национална и международна дестинация
Проекти:
-

Създаване на регионален туристически продукт;
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-

Привличане на чужди инвеститори за развитие на развитие на туристическата

инфраструктура;
-

Създаване на интернет страница за възможностите за туризъм в Ивайловград,
прикрепянето й към утвърдени в световен мащаб „търсачки“ и създаване на лесен
достъп до нея;

-

Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в община
Ивайловград;

-

Представяне на туристически борси;

-

Организиране на информационни турове;

Специфична цел 4.3: Опазване и социализиране на природното и културно богатство на
общината
Мярка 4.3.1: Опазване и популяризиране на културното наследство
Проекти:
-

Опазване, реставриране и социализиране на паметниците на културата на територията
на общината;

-

Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство в
общината;

Мярка 4.3.2: Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и стимулиране
появата на нови фестивали и културни мероприятия
Дейности:
-

Превръщане на традиционните фестивали в международни и и реализиране на
иновативни културни събития.

Визия, стратегически цели, приоритети, мерки и проекти от ОПР териториално отразени в
Общия устройствен план на общината на нивото на цялата територия на общината.
Разработен и приет е Общинският план за развитие (ОПР) на Община Ивайловград за периода
2014-2020. ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с
ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт
и доходи на хората в община Ивайловград, по-добра жизнена среда и качество на живот.
Визията за цялата територия на общината е формулирана по следния начин:
„Община Ивайловград е интегрирано пространство за устойчиво развитие, основано на
оптималното съчетаване на съществуващите културни и природни дадености, насочено
към повишаване на качеството на живот“
На тази основа Общинският план за развитие поставя следните стратегически цели:
- Стратегическа цел 1: Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и
свързаността на териториите;
-

Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот в Община Ивайловград;
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-

Стратегическа цел 3: Стимулиране на местната икономика и открояване на
конкурентните предимства местния бизнес ;
Стратегическа цел 4: Ефективно управление с широко гражданско участие

Визията и стратегията на ОПР Ивайловград 2014-2020 ще се изпълни чрез следните
стратегически цели на ОУПО:
- ОУПО, който да отговаря на предизвикателствата на глобализацията;
-

ОУПО, който да предложи модел за териториална устойчивост и интелигентност;

-

ОУПО, който да предложи конкурентна територия с добра бизнес среда;

-

ОУПО, който да предложи социално сближена територия, с грижа към младите
хора;

-

ОУПО, изготвен и разработен
заинтересованите страни;

-

ОУПО, който да внедри лесни индикатори, обвързани с технологичната система,
която да гарантира неговото изпълнение и наблюдение.

съвместно

с

гражданското

участие

и

Стратегическите цели, с които ОУПО е разработен, следва да насочат управленски решения,
регулаторната рамка, приоритетите за развитие, включващо териториална и селищна
реализируемост на действията и проектите.
ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани общи и
секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и
средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и
актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията. По този начин
той ще създаде пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за
реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за социалноикономическото развитие на общината.
Връзки с Интегрирания план за възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Ивайловград. С
отношение към ОУПО е стратегическата част на ИПГВР, респ. някои от общите и спе- цифични
цели и мерки и проекти към съответните приоритетни области.
План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ). Постигането на
основната цел за всеки речен басейн, съгласно плана, ще се осъществи посредством
определяне и прилагане на необходими мерки за предпазване на водите от замърсяване, и
постигане на „добро екологично състояние”. Там където състоянието на водите е вече добро,
следва то да бъде поддържано.
Чрез ОУПО се очаква позитивен ефект и допълване дейностите по оперативна програма околна
среда, посредством създаване на условия за привеждане на Общината в съответствие с
изискванията на ЕС по отношение на опазване на околната среда. Екологичните цели могат да
бъдат постигнати посредством: Създаване на предпоставки за опазване чистотата на въздуха,
водите и почвите и за опазване на подземните и подводните богатства;
- Ограничаване и отстраняване на увреждането и/или унищожаването на основните
компоненти на средата - геоложката основа, земите и почвите, подземните и
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-

-

повърхностните води, водните системи, растителния и животинския свят и техните
хабитати, ландшафта, природните и културни ценности;
Намаляване на вредните въздействия на физичните фактори - шума, вибрациите и
лъченията и подобряване на санитарно-хигиенните условия на средата и гарантиране
на здравето на хората;
Съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие, опазване на характерните
ландшафти и възстановяване на увредените такива;
Намаляване на риска за материалните и културни ценности, за здравето и живота на
хората.

Връзки с Предварителна оценка на риска от наводнения- В изпълнение на изискванията на чл.
4 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите, Директора на БДИБР определя райони, за
които са приети определените територии на Община Ивайловград като местоположение на
значими минали /потенциални бъдещи наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се
извършва на база на резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по
„Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”,
утвърдени от Министъра на Околната среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за
водите. За община Ивайловград са определени такива района, което трябва да бъде взето
предвид в отделните етапи от разработването на ОУПО. В целия басейн на р.Бяла съществува
вероятност за увеличение с 5 ‐10% на честотата на появяване на високи води , пораждащи
опасност от наводнение .
Риск ,породен от защитни диги - Коригираните речни участъци и дигите извън населените
места се поддържат от “Напоителни системи”ЕАД,а в границите на населените места –от
общините.По‐голямата част от тези съоръжения са изградени преди много години.Тяхната
предпазваща функция зависи от поддържането им в добро техническо състояние, от
пропускната им способност, както и от това дали техните параметри отговарят на променените
условия понастоящем –геоморфологични изменения,характеристики на оттока, нови
съоръжения. За проверка на тяхната пропускателна способност и устойчивост са необходими
нови хидроложки и геотехнически изследвания и ново
хидравлично оразмеряване,
съобразено със съвременни данни за водни количества и стоежи с нормативно определена
обезпеченост, както и с въздействието на други новоизградени хидротехнически съоръжения.
2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО
МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ

НА

ОКОЛНАТА

СРЕДА

ОТ

НАЦИОНАЛНО

И

Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са
анализирани в раздел 6 от настоящата екологична оценка. Предмет на анализ за
съответствията между националните цели и предвижданията на ОУП на община Ивайловград
съответстват на Национална програма за развитите на България 2020 и Национална стратегия
за околна среда 2009-2018г.
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, екип от експерти на ОУП и
експертите по ЕО консултации, са обработени представени в приложенията към настоящият
доклад.
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4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО
РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
В методически аспект факторите на околната среда и особено предвид подчертано
динамичният характер на някои от тях, предмет на оценка са и територии, разположени извън
границите на общината. Компонентите и факторите, под влияние на които се формира
екологичната ситуация за дадена териториална област, са твърде разнообразни и различни по
характера на своето действие. Най-общо те могат да се разделят на:
- Териториални с пряко влияние, към които спадат природните условия - географско
положение, атмосферни и климатични характеристики, състояние на почвите,
хидрология и хидрогеология на района, растителен и животински свят, ландшафт,
културно наследство.
- Териториални фактори с косвено влияние, към които трябва да се причислят
промишленият и селскостопанският характер на района, и по-конкретно действащите
производства.
4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Територията на община Ивайловград , предмет на планиране, притежава следните основни
характеристики:
- местоположение – Община Ивайловград е част от Източно - Родопската физико географска област;
- гранични общини – На север граничи с общините Маджарово и Любимец, на югозапад - с
община Крумовград, а на изток – с Република Гърция;
- релеф – Релефът на региона има добре изразен нискоридов и долинен характер; Релефът
на общината е разнообразен, зает от ниските разклонения на Източнородопския рид, който
е с надморска височина между 70 и 700 метра. Релефът се определя от плавните извивки
на ниските родопски ридове, които се “разливат” в обширни долини. Средният наклон е
4.8%.
площ – 813 636 дка.;
- население – Общият брой на населението в общината към 31.12.2013 г. наброява 6 131
души (НСИ) като 58,5 % тях са концентрирани в административния център. Гъстотата на
населението е 7,5 души/км².;
-

-

демографско развитие – Намаляването на населението е един от основните лимитиращи
фактори за бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече върху
работната сила и възпроизводствения потенциал на територията;
селищна мрежа – В границите на Община Ивайловград се включват 51 населени места,
организирани в 18 кметства, от които един град и 50 села. Административен център е град
Ивайловград.;

-

климат - континентално-средиземноморския тип климат;

-

повърхностни води – Водните ресурси на община Ивайловград се формират главно за
сметка на оттока на реките Арда, Бяла река, Луда река и Атеренска река и техните притоци,
както и намиращия се на територията на общината язовир "Ивайловград". Водният отток се
характеризира с малки водни количества и през летните месеци някои пресъхват.
Сезонната неравномерност в речния отток налага изграждане на специализирана
инфраструктура за регулиране и рационалното му използване за напояване. Добра основа
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-

за това са изградените 117 изкуствени водоеми - микроязовири. Гъстотата на речната
мрежа е 1,32 км/кв.км. В нея се вливат около 25 притока, по-важни от които са реките
Върбица и Крумовица. язовири – Язовир "Ивайловград" представлява изключителен
потенциал за развитие на туризъм, дълготраен отдих и разнообразни спортове.
почви – Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три
основни вида: Канелените горски почви, заемат предпланинските части на Източните
Родопи. Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават
глинест хоризонт. Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини.
Плитки почви. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се
характеризират с протичането на ерозионни процеси.

-

полезни изкопаеми – 1 883 дка (0,2 %) от територията на Община Ивайловград се
използват за добив на полезни изкопаеми. Районът се характеризира с голямо
разнообразие и богати находища на инертни и скално- облицовъчни материали: баластра,
мрамори, туфи, варовик и гнайс - запасите в селата Кобилино и Черни рид са в големи
количества. Цялостното им проучване и пускане в експлоатация ще окаже благоприятно
влияние върху икономическото развитие на общината. Добивът на инертни материали е
съсредоточен в селата Кобилино, Черни рид и Ленско. На територията на Община
Ивайловград няма наличие на годни за оползотворяване термални и минерални води.

-

Флора и фауна -Флората в района на общината се характеризира със значително
разнообразие, което е резултат от разнообразните абиотични условия в района. Флората
на общината е представена от 578 вида висши растения (без мъховете), които отнасят към
93 семейства и 302 рода. На територията на общината са установени 58 консервационни
вида – 50 вида са включени в Червения списък на висшите растения в България, 28 вида са
под защита на Закона за биологичното разнообразие (приложение 2, 2а, 3), а 12 вида са
балкански ендемити.
Фауната е представена от сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и всички видове
грабливи птици. Тук са установени 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни,
26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Тук обитават редките видове птици
като черна кана, египетски и американски лешояд /в района на с. Плевун/, малкият орел,
ястребът, 19 вида прилепи.

4.2 КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ И КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Община Ивайловград се намира в континентално-средиземноморската климатична област,
което определя и континентално-средиземноморския тип климат на Общината. Найхарактерните белези на този тип климат са: топлото лято и меката зима (януарските
температури са над 0°С). Сравнително малка годишна температурна амплитуда, есенно-зимен
максимум на валежите и липсата на устойчива снежна покривка. Средната годишна
температура на въздуха е 12,8°С, а средната годишна сума на валежите е 711 мм.
Слънчева радиация: Слънчевата радиация е главен фактор за формирането на климата и
едновременно с това -основен климатичен елемент. Постъпващата на горната граница на
атмосферата слънчеварадиация се разсейва и отразява от атмосферният въздух, като само
около половината отобщото й количество достига земната повърхнина. Разликата между
погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност наречена радиационен баланс, е от
съществено значение за топлообмена и поради това е главният компонент на топлинния
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баланс. Отражателната способност (албедото) на земната повърхност е определящо условие за
това, каква част от сумарната радиация ще бъде погълната от земната повърхност.
Територията на Община Ивайловград се характеризира с положителен радиационен баланс
(разликата между погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е положителна)
през цялата година – над 2250MJ/m2/годишно. Тази стойност е сред най-високите за страната.
Температура на въздуха:
Община Ивайловград се намира в континенталноседиземноморската климатична област. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима, сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно
зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна
покривка.Средногодишната температура е 12,8 Cº за станция Ивайловград. Абсолютно
минималната температура измерена в същата станция е -19,5 Cº и абсолютно максималната е
40,5 Cº. Средната температура и за най- студените месеци е с около 3-4 градуса по-висока от
средната за страната.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха на община Ивайловград варира в
границите между 11˚С и 13,6˚С, като средната температура на най-студения месец е с около 34˚С по-висока от средната за страната. Лятото е сравнително горещо и сухо. Средните юлски
температури са между 21-23˚С. Броят на слънчевите дни в годината е най висок за страната факт, отбелязан и от чуждестранни гидове за страната.
Броят на слънчевите дни в годината е най висок за страната- факт, отбелязан и от чуждестранни
гидове за страната. Съотношението на зимните и летните валежи е типично зо
средиземноморската област. Най-сух е месец август, през който падат средно 20 mm/m2
валежи. Средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2˚С над нулата.
Сумата на температурите през активния вегетационен период достигат 4000˚С и е една от найголемите за страната. Средната годишна температура на въздуха е 12,8˚С, разпределена по
месеци, както е показано на графиката.
Разпределението на температурите по месеци е дадено във фигура 1.

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)

Атмосферно налягане и вятър- Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане в
Община Ивайловград се характеризира с един максимум през декември или януари, и един
минимум през юли, т.е. той е обратен на този на температурата на въздуха. Стойностите му за
месеците януари и декември са съответно 1020.78 hPa и 1020.22 hPa, а за месец юли 1011.41
hPa. Средногодишно за страната при температура на въздуха 0° С атмосферното налягане е
1013 hPa. Приведени към морското равнище годишните стойности за всички станции в страната
са между 1015 и 1018 hPa . Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През
студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
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Преобладаващите ветрове в общината са северозападни и североизточник. През студеното
полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект. Като основни причинители
на замърсяване на въздуха в района са: автомобилния транспорт, праха от непочистени и
неблагоустроени улици и битовите отпадъци и сметопочистването. Честота на вятъра по
посока(%) и тихо(%) (за станция Крумовград)
месец

яну
ари

Февруари

март

април

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
ТИХО

43.5 32.6
35.9
25.3
8.5
10.3
12.7
15.2
4.5
5.3
10.2
12.4
10.3 12.9
12.5
17.8
11
14.9
9.7
10.9
5.1
7.8
4.3
7.7
2.2
3
1.7
2.4
14.9 13.1
12.8
8.3
51.3 44.6
41.3
41.9
(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)

май

юни

юли

август

29
13.9
11.7
17.6
9
6.1
2.7
10.2
50

31.7
15
10.1
12.6
9.2
5
2.7
13.7
53.7

39.3
22.4
8.5
7.5
3.3
4.5
1.6
12.9
47.3

33.3
21.9
9.2
9.1
4.3
4.7
4.3
13.2
49.9

Септември
36.3
18.7
10.3
7.2
4.9
4.4
2.2
16
54.3

Октом
ври

Ноември

Декември

годи
шно

40.3
13.9
4.3
10.1
9
5.3
2.9
14.3
54.5

25
8.9
9.4
21.6
13.5
5
2.1
14.4
54.5

36.6
8.7
3.9
13.3
14.3
6.7
2.9
13.6
54.3

34.1
14.2
8.3
12.7
9.5
5.5
2.6
13.1
49.9

РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ

N
40
NW

W

NE

0

E

SW

SE

S

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)

Влажност на въздуха: Относителната влажност на атмосферния въздух е един от основните
показатели за процесите на изпарение, транспирация, разсейване на атмосферните примеси и
др. Община Ивайловград попада в групата на райони с най-много сухи дни през годината и
съответно най-малко влажни дни. Това определя една средна годишна стойност на влажността
на въздуха около 70%. Разпределението й по месеци е показано на графиката.
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(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на хода на температурата и
пъргавината на водната пара и е с максимум около изгрева на слънцето и минимум след
пладне.

Мъгли: Мъглата е явление, което пречи на нормалната експлоатацияа фотоволтаичните
съоръжения и благоприятства за повишаване на концентрацията на различни замърсители във
въздуха. Според общоприетото международно определение мъглата е състояние на въздуха в
приземния слой, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1км.
Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната температура
на въздуха, високата относителна влажност и сумарно изпарение, развитието на синоптичните
процеси и типа на подложната повърхност. Максимумът на мъглите съвпада с максимума на
относителната влажност и минимума на средните температури, което е видно от следващата
графика.

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Средногодишно дните с мъгли са 24,4, което представлява едва 6,7%. Разпределението им по
сезони е следното: преобладаващи са през зимата – 11,7 дни (3,2%) и есента – 7,1 дни (1,95%),
значително по-малко през пролетта – 5,2дни (1,4%) и минимални през лятото – 0,3 дни (0,08%).
Валежи и снежна покривка -Районът се характеризира със средногодишно валежно
количество от 711 mm. Най-много валежи падат през зимата - средно 230 мм, а най-малко през
лятото – 118 мм. Процентът на валежите от сняг е сравнително нисък (5-6% от годишната сума)
и е най-малък в сравнение с всички останали райони на страната. Зимните валежи са най-често
от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната сума) е най-малко в сравнение с всички
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останали райони на страната. Обикновено първата снежна покривка на територията на
общината се формира през месец декември. Високите температури не позволяват да се
формира продължителна снежна покривка. Сезонното и териториално разпределение на
валежите, съпоставено с изискванията на отделните селскостопански култури индикира
необходимостта от повсеместно изкуствено напояване. Облачност:Количеството и качеството
на получената от земната повърхност радиация се влияе от облачността. Степента на покритост
на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал 0 - чисто небе, бал 10 - покрито с
облаци небе). Разпределението на облачността по месеци се вижда на следващата диаграма.

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Облачността има максимум през зимните месеци (среден бал - 6,4), което намалява (около
64% ) притока на топлина към земната повърхност в този район.
Замърсяване на атмосферата: Има само в града –причинено от автомобилния транспорт и
прахово замърсяване от непочистени и неблагоустроени улици. Акустично натоварване на
средатае също следствие на транспорта.
Среднолятна температура на въздуха: Лятото е сравнително горещо и сухо. Средните Юлски
температури са между 21 и 23 Cº. Броят на слънчевите дни в годината е най-висок застраната.
Относителната влажност на атмосферния въздух е един от основните показатели за процесите
на изпарения, транспирация на атмосферните примеси и др. Община Ивайловград попада в
групата райони с най-много сухи дни през годината и съответно най-малко влажни дни.
Средната годишна стойност на важността е около 70%. За целите на настоящото проучване
валежите са от най-голямо значение. Източникци за данни за падналите валежи са ползвани
следните дъждомерни станции: гр.Ивайловград, гр.Крумовград, гр.Момчиловград,
гр.Свиленград и гр.Кърджали. Продължителност на периода с температури на въздуха под –
10о С; Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове, атмосферно налягане:
Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане в Община Ивайловград се характеризира с
един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на
този на температурата на въздуха. Един от най - важните фактори, който спомага за
разсейването на вредностите от приземния слой е скоростта на вятъра. Честотата на случаите
“тихо” време и вятър със скорост под 1m/s са неблагоприятни и способстват за допълнително
натрупване на вредности. Районът се характеризира с добър, но не интензивен въздухообмен.
Средната годишна скорост на вятъра е 2,5 m/s. Разпределението на скоростта на вятъра по
месеци се вижда на следващата графика.
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(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Дъждове: Валежи и снежна покривка -Процесите на самоочистването на атмосферата се
влияят и от режима на валежите. Районът се характеризира със средногодишно количество
от 711 mm, а разпределението им по месеци е показано на графиката.

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Валежите не са равномерно разпределени през годината. Най - много валежи падат през
зимата средно - 230 мм, а най-малко през лятото – 118 мм. Процентът на валежите от е
сравнително нисък (5-6% от годишната сума) и е най-малкък в сравнение с всички останали
райони на страната.
Зимните валежи са най-често от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната сума) е наймалко в сравнение с всички останали райони на страната. Обикновенно първата снежна
покривка на територията на общината се формира през месец декември.
Високите температури не позволяват да се формира продължителна снежна покривка.
В таблици 1,2 и 3 са дадени средни многогодишни и максимални стойности на валежите,
както и валежите с различна обезпеченост за разглежданита станции.

Средногодишни валежни суми по месеци в мм
ХМС

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

Ивайловград

80

60

60

56

62

61

34

23

38

69

78

90

711
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Крумовград

83

67

64

60

66

64

37

24

38

73

84

101

761

Кърджали

68

53

50

54

70

69

39

30

32

62

78

82

687

Момчилград

80

58

53

54

66

63

36

26

34

64

79

91

705

Свиленград

63

46

38

49

57

58

36

26

34

56

63

69

696

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Максимални денонощни валежи
месеци

ХМС Ивайловград

ХМС

ХМС

ХМС

Крумовград

Кърджали

Свиленград

мм

година

мм

година

мм

година

мм

година

Януари

80,2

1960

75,3

1960

77,3

1969

37,8

1960

Февруари

52,2

1982

78,1

1979

68,0

1937

60,6

1979

Март

75,0

1984

75,2

1984

43,4

1984

62,6

1984

Април

65,2

1940

72,0

1953

52,2

1940

58,1

1975

Май

76,6

1975

48,4

1975

54,8

1936

55,0

1975

Юни

68,5

1964

107,5

1955

52,8

1953

59,6

1961

Юли

78,4

1959

58,4

1982

46,2

1931

53,0

1977

Август

49,5

1968

48,0

1951

48,2

1975

62,0

1951

Септември

90,3

1940

57,5

1941

85,0

1940

85,7

1940

Октомври

88,4

1953

83,2

1978

94,5

1970

82,0

1952

Ноември

70,6

1940

96,0

1940

73,2

1940

49,5

1952

Декември

105,3

1940

88,9

1969

84,3

1968

97,4

1969

Максимум

105,3

1940

107,5

1955

94,5

1970

97,4

1969

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)
Максимални денонощни валежи с различна обезпеченост

станция

Среден годишен
максимален
валеж

Набл. Денонощен
максимум

Обезпеченост в проценти

мм

мм

2%

година

5%
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Ивайловград

51

105,3

1940

94

83

74

60

48

39

34

32

Крумовград

54

107,5

1955

96

86

78

65

52

41

33

30

Кърджали

49

94,5

1970

93

82

73

59

46

36

30

27

Свиленград

45

97,4

1964

84

74

66

54

42

34

28

26

(Източник: БАН-ИМХ.гр. София)

Сезонното и териториално разпределение на валежите, съпоставено с изискванията на
отделните селскостопански култури индикира необходимостта от повсеместно изкуствено
напояване.
В Общината не се провеждат замервания на емисионния фонд от страна на МОСВ, тъй като на
територията й няма предприятия – замърсители на въздуха и не е наложително районът да
бъде включен в мрежата за събиране на данни на МОСВ.
Пътните връзки Ивайловград – Крумовград и Ивайловград – Любимец са с малка интензивност
на движение на моторни превозни средства, което не оказва съществено влияние върху
стойностите на имисионния фонд.
Въздухът на територията на общината се приема за чист поради няколко основни факта. Тук
липсват предприятия замърсители на атмосфрния въздух, както и липсват основни пътно
транспортни артерии, които оказват замърсяващо действие върху въздуха, чрез изхвърляните
от автомобилите вредни газове. Все пак качеството и чистотата на въздуха, макар и в нормите ,
може да се каже , че имат сезонен характер. Това е така, защото основния източник на вредни
емисии на територията на Общината са битовите горивни източници.
Те представляват основен източник през студените месеци на финни прахови частици.През
2014 година в общината са използвани 100т. Въглища , 15874м3-дърва и 3922т.- нафта.
Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев- Заместването на течни
горива и електроенергия за отоплние в бита,което е естествен процес, свързан с високите цени
на тези енергоносители, от друга страна води до масовата употреба на примитивни и евтини
печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с
висок КПД са сравнително скъпи (около 100 лв/кШ(^)). Голямо значение ще има поощряване на
производството и използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с
малка мощност за бита. При използването на дървесина самостоятелно е възможно да се
използват утилизатори с кондензация на димните газове и по този начин да се използва
горната работна калоричност на дървесината което е особено полезно когато горивото е с
висока влажност. Следва с предимство да се дискутират с отговорните органи:
- Въвеждане на етикетиране на предлаганите на пазара съоръжения за изгаряне на биомаса
(по подобие на влезлите вече в сила наредба за етикетиране на битови уреди по отношение на
консумацията на електроенергия и наредба за изисквания и оценяване съответствието на
котли за гореща вода, работещи с течни и газообразни горива по отношение на КПД);
- Механизми за поощряване повишаването на ефективността на съоръжения за изгаряне на
дървесина за отопление в бита. Например в рамкитена енергийните помощи за социално
слаби за закупуване на твърдо гориво да се предоставят горивни устройства с висок КПД,
утилизатори на топлината на изходящите газове за инсталиране към печки, камини, котлета с
цел повишаване на КПД и др.;
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- Разпространяване на информационни материали във връзка с възможностите за реализиране
на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и предимствата при
заместването им с по-ефективни (по подобие на разпространената вече брошура на АЕЕ
„Практични съвети за пестене на енергия в бита");
- Поддържане на специална информационна рубрика в електронната страница на АЕЕ за
технологии и съоръжения за ефективно използване на биомасата.
В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за огрев при
значително нарастване на заместваното количество други горива и намаляване разходите на
домакинствата за отопление.
Съществен друг източник на прахово замърсяване са и амортизираните и лошо поддържани
улични мрежи по населените места. Това въздействие е особено осезаемо през летния сух
сезон.
Изводи:
Републиканската пътна мрежа преминаваща през общината е в добро състояние. По-голямата
част от притесненията, свързани с к чеството на въздуха, се отнасят до качеството на въздуха в
урбанизираните зони, където използването на МПС е от основната причина за недоброто
качество на въздуха. Тъй като транспортният сектор като цяло е важен за развитието на
икономиката, за облекчаването на влиянието му върху околната среда, са предприети редица
стъпки на национално ниво за ограничаване и намаляване на проблемите произтичащи от:
• Увеличаване на МПС води до замърсяването на околната среда особено в големите градове;
• Високото замърсяване на въздуха с фини прахови частици, бензол и други вредни вещества в
резултат от употребата на нискокачествени горива.
• Автомобилният парк в България е изключително стар и през следващите години ще
продължи да оказва влияние върху околната среда.
Другия важен индикатор за намаляване на замърсяването е състоянието на съпътстващата
инфраструктура. В тази връзка развитието на вътрешно общинската транспортна мрежа ще
бъде основно в компетенцийте и задълженията на Общинските органи.
Намаляване замърсяването при използване на твърди горива в битовия сектор ще зависи от
икономическите стимули при внедряване на ВЕИ и условията за саниране на сградния фонд.
Концентрациите на вредните вещества в приземния атмосферен слой са под пределно
допустимите норми. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух могат да варират в
денонощието, по сезони, като през зимния отоплителен период е възможно повишено
съдържание на серен диоксид и фини прахови частици при използваното на твърди горива. В
топлите и сухи месеци основният замърсител са финните прахови частици.
4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
Районът на ОУП на община Ивайловград попада в обхвата на Басейнова дирекция за
управление на водите - Източнобеломорски район, с център гр.Пловдив.
Управлението на водите се извършва, съгласно действащата в страната законодателна и
нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект са на основата
на разработен План за управление на водите в речния басейн. Последният обобщава
националните изисквания и изискванията, поставени пред страната във връзка с членството й в
Европейския съюз. Това означава възможно най-точно придържане към заложените в
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС изисквания и концепция за поетапно постигане
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на определено ниво на състояние на водите.
Според представената информация ОУП на община Ивайловград обхваща административната
територия на община Ивайловград. ОУП попада в рамките на следните водни тела:
- BG3AR100R001-р. Атеринска;
-

BG3AR100L004-яз. Ивайловград;

-

BG3AR100R005-р. Маришница, до вливането й в р. Арда;

-

BG3AR100R007- Кулиджийска река, до вливането й в р. Арда;

-

BG3AR100R006- р. Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград;

-

BG3AR100R002- р. Арда между яз. Ивайловград и държавната граница;

-

BG3AR100R003- р. Рибарица (Балък дере);

-

BG3AR200R009- р. Крумовица и притоци

-

BG3MA100R270- Бяла река и нейните притоци;

-

BG3MA100R220- р. Луда- приток на р. Бяла.

Водните площи заемат 1,35% от територията на общината, което е 10 097 дка. Като цяло
територията на общината се характеризира с малка водоносност. Най-голямото открито водно
течение в района е река Арда - най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на
река Марица. Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5 201 кв.км
Основни речни басейни - Територията на Община Ивайловград попада в Източнобеломорския
регион.Основните речни на територията на Община Ивайловград са р.Арда, р.Бяла река и
р.Атеринска и р.Луда река.
Основни
Ивайловград

речни

басейни

на
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Спрямо речните басейни на територията на общината Съгласно изменение на точка 3 от чл .
152 (1) от ЗВ ( ДВ бр . 47 От 2009 Г .), в сила от 23.06.2009 г попадат речния басей на р.Арда и
на р.Бяла река
Басейн на р.Арда-тук влизат р.Арда и нейния приток(на гръцка територия) р.Атеринска,
която се влива в Арда на територията на република Гърция
- Басейн на р. Бяла- тук попадат р.Бяла и р. Луда
Най-голямата река на територията на общината е р.Арда. Дължината на р.Арда на територията
на Общината е около 20км. В р. Арда се вливат 25 притока, по-важните от които са Върбица и
Крумовица. Водосбора на реката е силно подложен на Средиземноморското влияние , поради
това, че е разположен изцяло успоредно на бреговата Беломорска ивица и в непосредствена
близост до нея. От това произлиза и разпределението по сезони на пълноводията (главно през
зимните месеци) и големите размери на високите вълни, като резултат от снеготопенето и
зимните дъждове.За нейното поречие годишната сума на валежите е от 650мм до над 1000мм
и нараства от север на юг, отточния модул е в границите от 10л/с/км2 до над 30л/с/км2 , като
гъстотата на речната мрежа е между 0,8 км/км2 до 2,0 км/км2. Водосбора нар. Арда съставлява
по-голяма част от собствения водосбор на яз. Ивайловград. Река Арда тече в собственото си
корито около 25км. , след което започва езерото на яз. Ивайловгрда. На не повече от 5км. под
стената му р. Арда достига държавната граница, като наклона на реката в долното течение не
надминава 2 %.
-

Типология на реките на територията на Община Ивайловград - Спрямо типологията на реките
от Източнобеломорския регион, в общината преобладават реки от пресъхващ тип, като река
Арда се отнася към планински каменен тип, а река Атеринска към чакълест полупланински тип.
Типология на реките

-

Пресъхващи реки(суб-средиземноморски малки и средни реки) – те са специфичен тип за
Източни Родопи, характеризиращи се с временно пресъхване и силни сезонни амплитуди
на отока. Водосборните области са изградени предимно от силикатни (магмени и
метаморфни) скали: южнобългарски гранити, гнайси, шисти, риолити и др. В посочените
скални формации липсват условия за формиране на значителни ресурси от пукнатинни по
тип подземни води. Като цяло районите с разпространение на тези скални формации се
оценяват като слабо водообилни. Средиземноморското климатично влияние, липсата на
значими водоносни хоризонти и естествената дренираност на терените са основните
фактори за наблюдаваното сезонно пресъхване на тези реки и поройния им характер.
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-

-

Планински каменен тип(р.Арда)- условно съвпада с пъстървовата зона. Типичен субстрат са
камъните, характеризира се с голям наклон, наклона е надлъжен, умерено стръмен.
Характерни са планови формим лъкътушни, както и възможно слабо развито меандриране.
Течението е бързо с непрекъсната повърхност и редки бързеи. Терените във водосборите
на този тип реки са изградени от разнообразни по генезис скални формации - силикатни
метаморфни и магмени (интрузивни и ефузивни) скали (например централна Стара
планина, Средна гора, Западни погранични планини), както и разнообразни по произход и
възраст седиментни скали, от които с най-голяма водообилност се характеризират
окарстените варовици и мрамори (примери Пирин, карстови басейни в Родопите и др.
Чакълест полупланиснки тип (р.Атериснка) – обикновенно доминират чакълестите
субстрати и бързото течение. Характерни са особени случаи, като дефилета (ждрела) или
наносни конуси (южни старопланински притоци на Тунджа); Често има дълги преходни
зони със съседните типове по вертикала (планински и равнинни типове).Речната долина
е с развити речни тераси. Надлъжния наклон е умерено стръмен, като има възможност за
слабо развито меандриране. Речното легло е предимно плоско, свързано с речните
тераси.Течението е бързо , с непрекъсната повърхност и редки бързеи

Типология на езерата на територията на Община Ивайловград - В тази типология попада
находящия се на територията на общината яз. Ивайловград.

Този тип язовири нямат природен аналог в България. За тях е характерно да имат повече от 10
км2 водна площ, като средната им дълбочина е 15м. , а максималната е до 80м.. Налице е
добре предтавен профундал и батипелагиал. Това са динамични „езера” с изразена лятна
стратификация и термоклин. Трябва да се отбележи, че подземните води нямат съществено
значение върху формирането на водния баланс на тези водохранилища.
Язовир „Ивайловград“ е третият и последен ВЕЦ от водно-електрическата каскада „Арда“,
преди река Арда да напусне териториятя на България и да продължи в Република Гърция.
Язовирната стена е в коритото на р.Арда в община Ивайловград, но басейна на язовира е голям
и се простира и на територията на общините Маджарово, Любимец и Крумовград. Язовирът е
построен през 1964 г. има 64км брегова ивица, голяма част от нея покрита с гъсти
широколистни гори. По предварителен план язовира е трябвало да бъде със стена висока 105
м. и тогава щеше да е най-големия на Балканския полуостров, в този случай обаче щеше да
залее мините до гр. Маджарово, които в момента не функционират. Стената на язовира е
висока 75 м, а язовирът е най-дългия в България - 36 км.Х идровъзел „Ивайловград“ е
последното стъпало от енергийната каскада „Арда“. Разположен е на 10 км северозападно от
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гр. Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на
стената минава пътят гр. Ивайловград - гр. Любимец.
Силно модифицирани и изкуствени водни тела - 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 дейност. Изкуствени водни тела са
водни тела, създадени в резултат от човешка намеса. При определянето на СМВТ и
изкуствените ВТ са взети в предвид значимостта на тяхната употреба за социалноикономическото развитие,като там къдет прекратяването на употребата значително би
повлияла на общественото развитие или икономическите дейности,тя е запазена ,а телата са
определени като СМВТ и ИВТ. В БД ИБР от значение за определяне на силномодифицирани и
изкуствени водни тела са следните употреби: питейно водоснабдяване ,производство на
електроенергия, рекреация, напояване, урбанизация, защита от наводнения, риборазвъждане,
като най - значима употреба е напояването, следвано от хидроенергетиката и защитата от
наводнение, както е показано на диаграмата:

Референтни места и МЕП- Референтните места представляват места къдет не съществува или
има незначителни антропогенни усливия на стойностите на физикохимичните и
хидроморфологичните качествени елементи за типа повърхностни водни тела от тези, които
нормално се свързват с този тип при ненарушени условия. На територията на Община
Ивайловград спремо Басейнова дирекция Пловдив е представено място с низки до
референтните условия: част от р.Бяла при землището на Меден бук реката е от тип пресъхващи
Референтни места на територията на Общината
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Във водните тела има определени зони за защита на водите, като на територията на Община
Ивайловград попадат зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ/ЗЗ от ЕМ
НАТУРА 2000 и ЗТ по ЗЗТ:
-

ЗЗ „Бяла река“, с код BG0002019;

-

ЗЗ „Крумовица“, с код BG0002012;

-

ЗЗ“Мост Арда“, с код BG0002071;

-

ЗЗ „Язовир Ивайловград“, с код BG0002106;

-

ЗМ „Меандрите на р. Бяла“;

-

ЗМ „Хамбар дере“.

4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ
Почви - Почвата, като компонент на околната среда е незаменим, ограничен и практически
невъзстановим природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и
унищожаване, както и неговото устойчиво ползване. Най-разпространените форми на
увреждане на почвите са химическото замърсяване с тежки метали, различни форми на
деградационни процеси като ерозия, вкисляване и засоляване.
Според „Почвено-географското райониране на България“ (по Нинов, 1997) територията на
Община Ивайловград се намира в Средиземноморската почвена област и по конкретно в
Източнородопско-Сакарската провинция.Тя се характеризира с доминирането на плитки почви
(Leptosols) - ранкери с литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви.
Уникални са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf) , андосолите (Andosols) и
планосолите (Planosols), на площите, които са ограничени. Почвите на общината са предимно
от IV бонитетна група - лоши. Почвената покривка на територията на общината е представена
главно от три основни вида:
-

-

Канелените горски почви, заемат предпланинските части на Източните Родопи. Тези
почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест
хоризонт.
Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини.
Плитки почви. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се
характеризират с протичането на ерозионни процеси.

Орографските условия, съчетани с характерния за тях почвен фонд на общината в комплекс с
хидроклиматичните условия, предлага много добри възможности за развитие на някои
земеделски отрасли. Съществуват добри условия за отглеждането на технически култури.
Основен проблем за опазване на почвите в района е ерозията. Почвено климатичните условия
и вертикалното членение на релефа са довели до средна степен на ерозия, особено в
обезлесените участъци.Средногодишния плаващ наносен отток е 150 тона/км2. Почвената
ерозия оказва извънредно неблагоприятно въздействие върху земеделието, унищожават се
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земеделски земи, разрушават се съоръжения. Почвеното плодородие и продуктивността на
земеделските култури намаляват с 30-45% при такива средно ерозирали почви.Съгласно
мониторинговата мрежа "Земя и почви" на територията на общината се извършва контрол от
страна на Регионална инспекция по околна среда и води относно замърсяването на почвите с
тежки метали и металоиди; следи се и за вкисляване на почвите. Всички досегашни резултати
от анализите и изследванията са в границите на пределно допустимите норми и концентрации.
Категории земеделски земи в
България

Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Много добри земи - с бонитет* над 80 бала - I и II категория
Добри земи - с бонитет от 60 до 80 бала - III и IV кагегория
Средни земи - с бонитет от 40 до 60 бала - V и VI категория
Лоши земи - с бонитет от 20 до 40 бала - VII и VIII категория
Непригодни земи - с бонитет от 0 до 20 бала - IX и X категория
Горски фонд

* Бонитет е показател за производителността на насаждение. Най-високопроизводителните са
насажденията от I бонитет, а най-нископроизводителните - от V бонитет
Територията на Община Ивайловград е заета основно от почви с бонитет от 20 до 40 бала ,
съответно VII и VIII категория. Това са почви с лош бонитет и неблагоприятни характеристики от
земеделска гледна точка. В територията на почти всички селища се среща канелена- излужена
почва, с глинесто-песъчлив механичен състав, рохка, но плитка , в повечето случеи суха. Като
почвени типове, се различават само землищата на Железино, Ленско и Железари. Там
преобладаващата почва е хумусно карбонатна, с глинест механичен състав, средно каменлива,
рохка, но отново плитка и суха. Върху такива почви с лоши почвени показатели е възможно да
се отглеждат култури като тютюна и лозята, които не са капризни към дълбочината на почвата
и нейната влажност, което ги прави и предпочитани за отглеждане на територията на Община
Ивайловград.
Обработваеми площи на територията на Община Ивайловград
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Ерозия на почвите- Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава
хумусния слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Нарушените
терени в общината имат локален характер и се дължат основно на водната ерозия, която е
сериозен проблем, от който потенциално са застрашени терените на хълмистия общински
релеф. На водна ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса в
хълмистите части. Вследствие на геолого-проучвателните работи и минно-добивните и
преработвателни дейности (предимно в съседната община Маджарово) са наложителни
рекултивационни мероприятия на нарушените терени (халтите и подземните минни
разработки), за да се ограничи вредното въздействие на киселинните води и въздуха.
Антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения на релефа от добивни дейности и
изграждането на инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК мрежи) и др., имат локален
характер. Свлачищата също имат локален характер.
През 2012 г. година не са финансирани проекти против ерозията и не са известни такива, които
се изпълняват на контролираната от РИОСВ - Хасково територия. Дейностите по
предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от МЗХ.
4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Геоложки строеж на района- На територията на община Ивайловград се разкриват литоложки
разновидности с докамбрийска, триаска, юрско-долнокредна, горнокредна, палеогенска,
неогенска и кватернерна възраст [2]. Границите на литостратиграфските единици са показани
на в Проекта на ОУП. Докамбрият е представен от метаморфни и магмени скали, поделени в
две големи литостратиграфски единици – Прародопска и Родопска надгрупи В Родопския
масив Прародопската надгрупа се състои от три групи - Ботурченска, Арденска и Стражецка. От
скалите на Ботурченската група (pCB) в района се разкриват слоисти, масивни амфиболити с
тънки прослойки от мусковитови и двуслюдени шисти и гнайсошисти от Гнездарската
амфиболитова свита (gn pCB) – до едноименното село.
Скалите от Арденската група (pCC) влизат в състава на няколко единици. Горскатa свита на
левкократни гнайси (gо pCC) има разпространение в околностите на село Горско и e
представена от двуслюдени и мусковитови гнайси. Свитата се разполага с нормален преход
върху скалите на Гнездарската свита и се покрива от скалите на Тинтявската гранитогнайсова
свита (ti pCC). Последната е изградена от биотитови, някъде и двуслюдени гнайси. На места се
наблюдават отделни пачки биотитови гранитизирани гнайси и гранитогнайси. Скалите са
пресечени послойно от кварцови жили. Свитата се разпростира между селата Меден бук и
Юни 2017

55

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Черна черква и се покрива нормално конкордантно от скалите на Белополската гнайсова свита
(bp pCC). Скалният й състав е представен от средно- до дребнозърнести биотитови и
двуслюдени гранитизирани гнайси до гранитогнайси. Вместени сред тях са отделни прослойки
от мусковитови и биотитови лептинити, гнайсошисти, шисти и амфиболити. Скалите от
Белополската гнайсова свита се наблюдават по периферните части на Белоречкото подуване,
югозападно от село Горно Луково. В целия разрез на свитата се наблюдават секущи кварцови
жили.
В обсега на проучваната област от скалите на Стражецката група (pCА) се разкриват тези от
Орловската гнайсова свита (or pCА). Te са представени от тънкоивичести двуслюдени до
биотитови гнайси с отделни прослойки от лептинити, лептинитови гнайси и гнайсогранити.
Горната граница на свитата е нормален и постепенен преход с Горноюрушката лептинитова
свита (gu pCА). Скалният й състав е изграден от двуслюдени лептинити и лептинитови гнайси.
По-рядко се срещат гнайсошисти и дребнозърнести биотитови гнайси. Скалите са пресечени от
кварцови жили от млечнобял до сив кварц. В обсега на община Ивайловград свитата има
разкритие на юг от село Ботурче около селата Долни и Горни Юруци.
Магматизмът, свързан със скалите от Прародопската надгрупа, е описан в следните магмени
комплекси: Комплекс на метасерпентинити (σpCB) – изграден от различни по големина
серпентинови тела, вместени сред скалите от Гнездарската свита; Комплекс на базични
метавулканити (βpCА-С) – представен от средно- до дребнозърнести амфиболити. В отделни
прослойки съдържат гранат. Прослоени са с гнайсите на Арденската група между селата
Кобилино, Пелевун и Железари или изграждат значителна част от Ботурченската група западно
от село Черна черква.
Скалите от Родопската надгрупа имат много широко разпространение в обсега на община
Ивайловград. Най-често срещани са литоложките разновидности изграждащи Чепеларската
пъстра свита (tčpCD). Скалите от пъстрия състав на свитата са разделени на три члена, които са
подредени отдолу нагоре в профила в следната последователност: Яйладжикски член (tč/ia
pCD), изграждащ основата на свитата между селата Кобилино и Орешино. Представлява
разнообразие от гнайси, гнайсошисти и шисти, мусковитови аплитоидни лептинити и по-рядко
амфиболити. Долната му граница са скалите от Прародопската надгрупа. Горната му граница е
Тумбенският член (tč/tb pCD), който започва с пачка от амфиболити, но в него преобладават
двуслюдените гнайсошисти и шисти. Те се проследяват в северните части на община
Ивайловград в ивица между вр.Капанкая и разклона на шосето за село Черничино. Горната
граница на Тумбенския член е нормална и конкордантна с Камилдолския член (tč/km pCD).
Изграден е основно от слоисти и масивни амфиболити, сред които се срещат различно дебели
прослойки от гнайси, гнайсошисти и шисти, мрамори и калкошисти, лептинити, железоносни
кварцити. Амфиболитите са зелени, тъмнозелени до чернозелени на цвят. Скалите от
Камилдолския член имат разпространение в северните части на общината, а на юг изграждат т.
нар. Пелевунски навлак.
Магматизмът, свързан със скалите от Родопската надгрупа, се проявява главно в Комплекса на
базичните метавулканити (βpCD) представен от дребно-, средно- до едрозърнести
амфиболити, които участват в състава на Чепеларската свита. Скалите от комплекса са с ясно
изразена шистозност. На цвят са зелени, тъмнозелени до чернозелени. По химизъм
съответстват на базични вулканити и техните туфи.
Триаската система включва нискокристалинни метаморфити и метаседиментни скали от
състава на Орешиновската метаседиментна свита (orT-?), която има разкритие между селата
Горно Луково и Мандрица. Това са зелени шисти със седиментен произход, които са
подложени на регионален метаморфизъм и превърнати в разнообразни кристалинни шисти.
От скалите с карбонатна компонента се наблюдават калкошисти, мраморизирани варовици и
мрамори. В пластореда се наблюдават интрузивни тела от метадиабази, метагабродиабази,
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метадиабазови туфи, серпентинити. Горната граница на свитата е тектонска с Горнолуковската
метавулканогенно-седиментна свита (glT-?). Тя е изградена от вулканогенни и вулканогенноседиментни скали, представени от диабази, калкошисти и метадиабазови туфи.
Юрско-Кредната система обединява скални разновидности със смесена юрско-долнокредна
възраст. Това са главно седиментни скали – конгломератобрекчи, чакъли, гравийни
конгломерати, пясъчници, алевролити, мергели и варовици от състава на Долнолуковската
свита (dlJ1-K1?). Магмените и метаморфните скали имат ограничено разпространение. От тях се
наблюдава разнообразие от шисти, филити, силицити, метаалевролити, метакварцити, отделни
тела от гранодиорити и дацити. Долната граница на свитата е тектонска спрямо
Горнолуковската или Орешиновската свита.
Горнокредните скали имат разкрития западно от село Мандрица. Те са от състава на
Меденбукската свита (mbК2), която е разположена с тектонска граница върху скали с
докамбрийска възраст или от Долнолуковската свита. Изградена е главно от конгломерати,
конгломератобрекчи, брекчи, грубозърнести пясъчници, варовици и туфи. Магмените скали са
представени от андезити и диоритови порфирити, габродиорити, диорити, кварц-диорити и
гранодиорити.
Палеогенските скали в района се разполагат трансгресивно върху различни мезозойски
разновидности или върху докамбрийски скали. Разкриват се като отделни петна, вместени
сред литоложките разновидности с по-стара възраст. Обособени са в няколко литоложки
единици.
Съставът на Континентално-теригенно-варовиковия комплекс (1Pg1) е изграден основно от
брекчи в сиви цветови тонове. Размерите на късовете са от гравийни до валунни. Късовете са
от калкошисти, мрамори, амфиболови, хлорит-серицитови шисти, филити и кварцити.
Отложенията на комплекса се покриват трансгресивно, с рязка граница от материалите на
Брекчоконгломератната задруга (2 ). Представена е от брекчоконгломерати, конгломерати и
грубозърнести пясъчници, които се откриват в околностите на селата Сив кладенец, Мандрица,
Долно Луково и Меден бук, както и в западните части на общината. Задругата се покрива от
Въгленосно-песъчливата задруга (3 ), изградена в преобладaващата си част от пясъчници и помалко конгломерати, брекчоконгломерати, мергели и варовици. Пясъчниците са с бежово и
сиво оцветяване. Въгленосно-песъчливата задруга преминава с нормален бърз преход към
отгоре лежащата Мергелно-варовикова задруга (4 ). Тя има разкрития по билните части около
селата Свирачи, Орешино, южно от село Белополяне и север-северозападно от село Долно
Луково. Скалният й състав е изключително от органогенни варовици.
Палеоген-неогенската система е представена от отложенията на Вълчеполската-моласова свита
(vpPg3-N1) – пясъчници, глинести пясъчници, конгломерати, алевролити, алевритови глини и
глини. Те заемат една относително голяма площ, ограничена от селата Славеево, Лъджа,
Свирачи и Белополяне. В северните части на община Ивайловград скалният състав на свитата е
идентичен, но преобладават конгломератите.
Неогенски разновидности в границите на община Ивайловград се наблюдават като отделни
малки петна в северозападната й част. Те се разполагат трансгресивно върху кристалинните
отложения на Вълчеполската моласа или тектонски до тези от Въгленосно-песъчливата задруга.
Неогенските скали, изграждащи състава на Брекчоконгломератово-пясъчниковата задруга (N12), са представени от блокови и валунни брекчи, брекчоконгломерати и пясъчници. Късовете са
кристалинни от амфиболити, различни видове гнайси, пегматити и др.
Неоген-плейстоценските (неразчленени) седименти (N-Q) са представени от няколко малки
петна, разкриващи се по поречието на р.Бяла река, на запад от село Розино и северсевероизточно от селата Гугутка и Бели дол. Това са слабоспоени пясъчници, чакъли, валуни и
блокове. Късовете са заоблени и са от интрузивни скали, терциерни седименти, вулканити и от
кварц.
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Кватернерът в проучвания район е представен от пясъци и чакъли от алувиалните отложения в
средните и долните течения на реките Луда река, Бяла река и Арда.
В тектонско отношение община Ивайловград попада в източната част на Белоречкото подуване
и заема южните части на Маджаровското и Бряговско-Вълчеполското понижения. Тези
структури принадлежат към Югоизточния блок на Родопския масив.
Хидрогеоложка характеристика.
Водоносни в разглеждания район са палеогенските и докамбрийските скали. Режимът и
качественият състав на подземните води следват хода на климатичните елементи, но са
отместени по време. През пролетта обилното снеготопене и валежи, по-ниските температури и
малкият дефицит на влажността обуславят главния максимум на количествата и нивата на
подземните води. Температурата на подземните води се стреми към изравняване с
температурата на почвата и въздуха.
Силикатните скали от метаморфния комплекс на палеогена и на другите скални разновидности
в района се характеризират с малка водообилност. Това се дължи на тяхната слаба напуканост
и дълбоката разсеченост на релефа в Източнородопския масив. Водите са пукнатинни и са
дренирани дълбоко в палеогенските скали от речно-овражната система. Подземните води
излизат на повърхността под формата на извори по дрениращите разломи. Тези извори са с
малки дебити – от 0.01 до 1 и по-рядко до 10-20 . По-голямата част от малките извори при
засушаване пресъхват. Водите са пресни и валежите са основния им източник на подхранване.
По регистъра на Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" за
района само едно подземно водно тяло (ПВТ) с код : BG3G00PtPg049: „Пукнатинни води –
Източно Родопски комплекс“ със следните основни характеристики: Площ 6593,09 кв.км.;
Разкрита площ 6489,96 кв.км.; 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; Естествени ресурси на ПВТ- 9610,05 л./сек.;
Разполагаеми ресурси - 9132,06 л/с.; Разрешени водни количества (средногодишни) - 144,67
л/с.; Няма райони със значим натиск; Идентифицирани дифузни източници на замърсяванеаселени 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 анде-зитови туфобрекчи Джебел.
Идентифицирани точкови източници на замърсяване- Действащо депо за отпадъци - БО,
Закрито Депо за опасни отпадъци – Депо за оловна шлака и отработени филтърни платна,
Закрито Депо за опасни отпадъци – Депо за опасни отпадъци – Депо за износена футеровка и
огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи, Действащо депо за отпадъци - БО,
СО, ПО, Действащо депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Действащо депо за отпадъци - БО, СО, ПО,
Закрито общинско депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Закрито общинско депо за отпадъци - БО, СО,
ПО, Рекултивирано общинско депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Складове за пестициди /Чубрика,
Давидково, Търън, Зелениково, Джебел, Добромирци, Момчилград, Габрово, Черноочене,
Устрен, Смолян, Рудозем, Звиница, Вранско, Мезек, Царева поляна, Стамболово, Силен,
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Тънково, 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 - скалнооблицовъчни материали - гнайси, Находище Чатала - скално-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 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 К.уза
- 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.; Гранично ПВТ, Преобладаващо
държавната граница преминава по вододелни била.;
Риск оценка по количество- не е в риск;
Риск оценка по химия- в риск;
Обща оценка на риска- в риск.
Геоложка характеристика
Име на ПВТ

Код на ПВТ
Геоложка формация

Пукнатинни
води - Източно
Родопски
комплекс

BG3G000PtPg049

Литоложки строеж на
ПВТ

Тектоника

Риолити, андезити,
пирокластични
риодацити, туфи, туфити,
туфозни пясъчници и
алевролити, варовици кавернозни, варовити
Прародопска надгрупа,
пясъчници, мергели,
Родопска надгрупа,
конгломерати,
Комплекс на
пясъчници, глини .
метавулканити,
Гнайсошисти,
Фанерозойски гранитоиди, гранитизирани гнайси,
Палеогенски
гранитогнайси, гнайси,
Родопски масиввулканокгенни,
мигматити, шисти
Централнородопския
седиментно -ефузивни
амфиболити, мрамори,
и Изтоно Родопски
комплекси
калкошисти.
блок
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Характеристика на отложенията и почвите покриващи подземното водното
тяло
Дебелина на
отложенията и
почвите
покриващи
водното тяло, м

Пористост %

Коефициент на
филтрация, м/ден

Абсорбционни
свойства

1-55

0,5-2,2

н.д.

от 1 до няколко
десетки метра в
завидимост от
степента на
изветряне и
релефа.

Хидрогеоложка характеристика на подземното водното тяло

Тип на
водоносния
хоризонт

Пукнатинен
слабо
водообилен

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
%

%
инфилтрация

1-2

8

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от
Закона ва водите ЗВ. Районът на община Ивайловград не попада в зона за защита на водите,
включена в Раздел 3, т. 4.2 от ПУРБ на ИБР.
В района на Община Ивайловград се намира мониторингов пункт от националната мрежа за
мониторинг на химичното състояние на подземните води – код BG3G0000APTMP063- Извор -ПС
в с. Камилски дол, Община Ивайловград.
В обхвата на ОУП няма учредени санитарно-охранителни зони около водоизточниците за
питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №3/16.01.2000 г.
Състояние на водните тела:
-

Повърхностното водно тяло , с код BG3AR100R001-р. Атеринска е определено в добро
екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за това
водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/ е запазване на доброто
екологично и хичмично състояние.
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-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100L004- яз. Ивайловград е определено като
силно модифицирано с много лош екологичен потенциал и лошо химично състояние.
Целта на опазване на околната среда за конкретното водно тяло /Съгласно
разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/ е постигане на добър екологичен потенциал
до 2021 г. и постигане на добро химично състояние до 2027 г., постигане на добро общо
състояние до 2027 г.;

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100R005-р. Маришница, до вливането й в р.
Арда е определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта за опазване
на околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на
ЗВ/ е запазване на доброто екологично и хичмично състояние.

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100R007- Кулиджийска река, до вливането й в
р. Арда е определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта за
опазване на околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х,
Раздел III на ЗВ/ е запазване на доброто екологично и хичмично състояние.

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100R006 - р. Арда от вливането на р.
Крумовица до яз. Ивайловград е определено като силно модифицирано водно тяло, с
добър екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта за опазване на
околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/
е запазване на доброто екологично ипостигане на добро хичмично състояние до 2027 г.

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100R002- р. Арда между яз. Ивайловград и
държавната граница е определено като силно модифицирано водно тяло с умерен
екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта за опазване на околната среда
за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/ е е постигане на
добър екологичен потенциал до 2021 г. и постигане на добро химично състояние до
2021 г., постигане на добро общо състояние до 2021 г.;

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR100R003- р. Рибарица (Балък дере) е
определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на
околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/
е запазване на доброто екологично и хичмично състояние.

-

Повърхностното водно тяло, с код BG3AR200R009- р. Крумовица и притоци е
определено в умерено екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на
околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/
е запазване на доброто екологично и постигане на добро хичмично състояние до 2021
г.

-

Повърхностното водно тяло с код BG3MA100R270- Бяла река и нейните притоци е
определено в добро екологично и лошо химично състояние. Целта за опазване на
околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ/
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е запазване на доброто екологично и постигане на добро хичмично състояние до 2021
г.
-

Повърхностното водно тяло с код BG3MA100R220- р. Луда- приток на р. Бяла е
определено в много добро екологично и добро химично състояние. Целта за опазване
на околната среда за това водно тяло /Съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на
ЗВ/ е запазване на много доброто екологично и доброто хичмично състояние .

Предвидени мерки в ПУРБ
Съгласно утвърдения План за управление на речните асейни от БДУВ ИБР Пловдив към Раздел
7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за Община
Ивайловград има предвидени редица мерки, с които изготвянето на боуп е необходимо да
бъде съобразено, а именно–
- Мерки за подобряване на водоснабдителната мрежа;
- Изграждане и доизграждане ан канализационна мрежа и ПСОВ;осигуряване на
подходящо пречистване за населените места под 2000 е.ж.;
- Разработване на програма за почистване на язовири, реки и прилежащите им терени;
- Обследване и почистване на нерегламентирани сметища.
Вдовземането от подземни води – новоизградени сондажни съоръжения и естествени извори,
може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно
чл.50, ал. 7, т.1 и т.2 от ЗВ.
Трябва да се извършва собствен мониторинг на подземните води от подземните води за
питейно -битово водоснабдяване.
Планът за собствен мониторинг на подземни води от всяко водовземно съоръжение, трябва да
се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг
на водите и да се съгласува с Басейнова дирекция- гр. Рловдив.
Необходимо е проектирането, изграждането и уредяването на СОЗ около водоизточниците,
съгласно Наредба №3/ 16.10. 2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване.
Заключение: ОУП на Община Ивайловград е допустим от гледна точка на ПУРБ на ИБР за
постигане на целите на околната среда.
Полезни изкопаеми.
От полезните изкопаеми, свързани с докамбрийския фундамент, са установени железоносни
кварцити, пиротинови тела и лещи, хромитови и магнетитови впръслеци в метаморфозираните
ултрабазити, мусковитови находища (от пегматитовите полета). В повечето случаи известните
проявления на полезни изкопаеми в скалите на докамбрия са малки по размери и значение, но
цялостна оценка не им е направена.
Сред полезните изкопаеми свързани с мезозойските скали са медно-полиметалните
проявления в околностите на село Долно Луково и местността св. Илия. Те са във вид на лещи,
жили и впръслеци и нямат практическо значение.
В палеогенските скали са установени златни разсипи в околностите на селата Сив кладенец,
Мандрица, вр.Михал тепе и по река Костилковска, чието значение все още не е изяснено. С
палеогенска възраст са и въглищните пластове при село Меден бук. Те са с малка дебелина и
не представляват практически интерес.
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Туфите в околностите на селата Свирачи и Белополяне се използват за строителен материал. В
бъдеще е необходимо да се изучи степента им на зеолитизация с оглед използването им в това
отношение.
Като по-перспективни са проучени и оценени златно-полиметалните проявления в находище
”Камилски дол”, което е със следпалеогенска възраст. Със същата възраст е полиметалното
рудопроявление при село Горно Луково, което засега няма практическо значение.
За строителни материали се използват почти всички здрави и свежи скали в околностите на
селата. Варовиците от мергелно-варовиковата задруга се използват като суровина за добиване
на вар и на пътна настилка. За строителна суровина се използват туфите от първия кисел
вулканизъм. Кариери за добиване на пясък и чакъл има по реките Арда (западно от село
Славеево) и Бяла река.


Подземни природни богатства

1 883 дка (0,2 %) от територията на Община Ивайловград се използват за добив на полезни
изкопаеми. Районът се характеризира с голямо разнообразие и богати находища на инертни и
скално- облицовъчни материали: баластра, мрамори, туфи, варовик и гнайс - запасите в селата
Кобилино и Черни рид са в големи количества. Цялостното им проучване и пускане в
експлоатация ще окаже благоприятно влияние върху икономическото развитие на общината.
Добивът на инертни материали е съсредоточен в селата Кобилино, Черни рид и Ленско.
Мраморите в Източните Родопи и Сакар по своите качества превъзхождат дори и прочутите
италиански Карарски мрамори. С най-добри качества се тези, разположени на дълбочина 50100 метра. Разработването на тези находища и намирането на пазари за красивите, близки по
свойства до италианските мрамори, ще окаже влияние върху икономическото развитие на
общината. С тяхното разработване иексплоатация се занимават 56 броя фирми, като кариерите
са 80 броя. В интерес на общината е този отрасъл да бъде подпомогнат и стимулиран.
Добивната промишленост е развита, но не с достатъчен капацитет, предвид това, че общината
има голям потенциал от залежи на скално-облицовъчни суровини. На територията на
Общината има следните концесии:
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Концесионер

Поземлени имоти в
концесионна площ

Собственост на
имот

ЕИК

Концесионна площ

ЕТ "СЕВДИН - ШУКРИ
ФЕЙЗИ"

126612895

"Кантона" землище с.
Чернирид

000084 - гори и храсти в
държавна
земеделска земя, землище с.
частна
Черни рид

"РИОЛИТ" ЕООД

108559715

"Нивата", землище с.
Кобилино

000511 землище с. Кобилино частен имот

000520 землище с. Кобилино частен имот

малка част от 000521
землище с. Кобилино

ЕТ "РУСКА АНГЕЛОВА"

126543196

"Чакъров дрян"
землище с. Камилски
дол

земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ

013023 землище с. Камилски
общински
дол

000636 землище с. Камилски
държавен
дол

001328 землище с. Камилски
частен имот
дол

000644 землище с. Камилски
общински
дол

000844 землище с. Камилски
общински
дол

000684 землище с. Камилски
общински
дол

000685 землище с. Камилски
общински
дол

"ЕТ "НИКЕЯ-АТАНАС
СЕМЕРДЖИЕВ"

108655628

"Янкова чешма",
землище с. Нова
ливада
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"АЧЕРА" ООД

119618887

"Камъните", землище
с. Железино

062002 землище с. Нова
ливада

частен имот

062001 землище с. Нова
ливада

частен имот

039003 землище с. Нова
ливада

частен имот

039001 землище с. Нова
ливада

частен имот

062005 землище с. Нова
ливада

земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ

000053 землище с. Нова
ливада

земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ

146002 землище с. Железино частен имот

146003 землище с. Железино частен имот

146004 землище с. Железино общински

146005 землище с. Железино частен имот

"ДИНЕЛ" ЕООД

122012910

"Железино" землище
с. Нова ливада
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046001 землище с. Нова
ливада

частен имот

046003 землище с. Нова
ливада

общински

046004 землище с. Нова
ливада

частен имот

046005 землище с. Нова
ливада

частен имот

046002 землище с. Нова
ливада

частен имот

ЕТ "НАСКО - 87 КРАСИМИР АРГИРОВ"

126536515

"Фабриката-1",
землище с. Кобилино

000157 землище с. Кобилино
държавен
000191-ПУП

"РАЛЕКС" ООД

115209472

"Наредените камъни",
000358 землище с. Камилски
землище с. Камилски
общински
дол
дол

000776 землище с. Камилски
общински
дол

001510 землище с. Камилски
държавен
дол

(001568,001569,001570,0015
72 ПУП) землище с.
Камилски дол

държавни

001571 землище с. Камилски
държавен
дол

ЕТ "ОРХАН СЕЛИМОВ - 77
- ЕУРО ГНАЙС - ИВАН
131424845
ДИМОВ"

000121 землище с. Черни
"Чешмата" землище с.
рид (000105, 000109, 000110, държавен
Черни рид
000116-ПУП)

"АРМИРА-7" ООД

"Габъра-север"
000084 землище с. Черни
землище с. Черни рид рид

126625654
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"ГНАЙС КОМЕРС" ООД

126743318

"Чатала", участък
"Юг", землище с.
Железино

064019 землище с. Черни
рид

частен имот

064022 землище с. Черни
рид

частен имот

064023 землище с. Черни
рид

частен имот

598003 землище с. Железино общински

598004 землище с. Железино общински

598006 землище с. Железино общински

"ФРИГО - МАКС" ЕООД

131250330

"Мелницата"
землище с. Железино

549001 землище с. Железино общински

000378 землище с. Железино общински

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
108001767
" АД

"Воденицата-4",
землище с. Кобилино

"ГНАЙС" ЕООД

108035673

"Бахирките", землище
000121 землище с. Кобилино общински
с. Кобилино

"БУЛГНАЙС" ООД

108519699

"Нурмус", землище с.
Черни рид
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000372 землище с. Кобилино държавен

"МОЛЛОВ - 07" ООД

126745034

"Габъра" землище с.
Черни рид

076006 землище с. Черни
рид

държавен

000084 землище с. Черни
рид

държавен

"Ивеста" ООД

126073049

"Фабриката-4",
землище с. Кобилино

000369 землище с. Кобилино държавен

"Ивеста" ООД

126073049

"Фабриката-2",
землище с. Кобилино

000157 землище с. Кобилино
държавен
(000182, 000228 ПУП)

"ГЕОТУЛ" ЕООД

831687792

"Корумахале"
землище с. Железино

000243 землище с. Железино общински

"Марин Батуров" ЕООД

121106354

"Казармата" землище
с. Черни рид

000083 землище с.
Чернирид-ПУП

държавен

000117 землище с.
Чернирид-ПУП

държавен

000118 землище с.
Чернирид-ПУП

държавен

000119 землище с. Чернирид държавен

000120 землище с. Чернирид държавен

049004 землище с. Чернирид частен имот

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
108001767
" АД

"Колибар чешма" баластерна землище
гр. Ивайловград
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"БУЛГНАЙС" ООД

108519699

"Воденицата-5",
землище с. Кобилино

000207 землище гр.
Ивайловград

земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ

000497 землище гр.
Ивайловград

частен имот

000059 землище с. Кобилино държавен

000048 землище с. Кобилино държавен

000153 землище с.
Кобилино-ПУП

общински

000154 землище с.
Кобилино-ПУП

общински

000238 землище с.
Кобилино-ПУП

държавен

000239 землище с.
Кобилино-ПУП

държавен

000240 землище с.
Кобилино-ПУП

000241 землище с. Кобилино държавен
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ФИМРИ ПРОУЧВАНИЯ

фирма

"Булгнайс" ООД

"Зора" ЕООД

"Гнайс Планинец" ООД

Булстат

108519699

126624029

201269079

площ

номера на
имоти
попадащи в
проучвателна
площ и
собственост на
имотите

"Караджейка" землище с.
Кобилино/Черни рид

064025частен;064026частен;064027частен в
землище на с.
Черни
рид;000293общински;0001
18-общински в
землище на с.
Кобилино

Христо Христов

"Балъка" землище с. Хухла

311001общински
330022общински

Ерол Басри Юмер

"Лозинките" землище
Соколенци

000152общински;
000212общински
000259общински;
000260общински;0000
96-държавен

титуляр

Стоян Граматиков

"МВ-2008" ЕООД

200245763

Мариана Иванова
Атанасова

"Лалето" землище с. Хухла

"Фриго-Макс" ЕООД

131250330

ТОДОР ДИМИТРОВ
КАРАЛИЕВ

"Горноселци" землище с.
Горноселци

"Фриго-Макс" ЕООД

131250330

ТОДОР ДИМИТРОВ
КАРАЛИЕВ

"Трите чуки" землище с.
Камилски дол
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ЕТ "Марчела90 - Златко
Марчев"

Златко Марчев

"Кобилино" учстък
"Воденицата-2" землище с.
Чернирид

000075общински

"Натурал стоун" ООД

201681233

Красимир Павлов

"Матилда" землище с.
Кобилино

000123общински

"Гнайс и ко" ООД

126629134

Димитър Бакалов

"Покрован" землище с.
Покрован

000119общински

Семед Хасан

"Ганкината пътека" землище
с. Кобилино

000043общински;
00046общински

Антоан Чилингиров

"Стария даскал" землище с.
Кобилино

000116-земи по
чл. 19; 000158земи по чл.
19;000512частен;000516земи по чл.
19;000145общински
полски
път;000160земи по чл.
19;000144държавна
река;000213земи по чл.
19;000168-земи
по чл.
19;000165-земи
по чл. 19
000116-земи по
чл. 19;000118общински

"Ива Гнайс Ивайловград"
126661593
ЕООД

"Барон" ООД

126622512

"Виктория Стоун" ЕООД

126736875

Лозю Желков

"Кобилино",
участък"Воденицата",
/Бахирките-2/ землище с.
Кобилино

"Пърпъл" ООД

126732670

Димитър Димитров

"Караагач" землище с.
Покрован

000087общински

Любка Николова

"Дъбака" землище с.
Кобилино

000157държавен
00210-ПУП

ЕТ "НИК НИК - Любка
Николова - Никола
Николов
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"Кобилино",
участък"Държавно
лесничейство", контури
"Южен" и Северен" землище
с. Кобилино

000369държавен;
000157държавен

Красимир Андреев

"Тиклите", землище с.
Брусино

000184държавен;0002
14държавен;0002
15-държавен;

Рашко Рашков/Расим
Джефер

"Дюлина махала", землище
с. Железино

050002-земи по
чл. 19

РАДОСЛАВ МАРИНОВ
КАРАБОИКОВ/Лефтер
Лефтеров

"Фабриката-3" землище с.
Кобилино

000369държавен;0003
66държавен;0004
22-държавен;
(000332,000336,
000337 - ПУП)

"Орлица - 6" ООД

Васил Луднев

"Кобилино", участък
"Орлица-6" землище с.
Черни рид

000075общински

ЕТ "Геодент"

Жулиета Атанасова

000084държавен

"Аидалес - 21" АД

"ДАК" ООД

126512382

126680234

ЕТ "Роко - Рашко Рашков" 108541208

"Аргус Девелопменс-27"
ЕООД

108516070

Стоян Стоянов

"Валмарг - Терзиеви и
сие"

ЕТ "Точи - Атанас
Каратерзиев"

126613958

Атанас Каратерзиев

"Реката" землище с. Черни
рид

"Гнайс Д и И" ООД

126663391

Иван Петров

"Неда" землище с. Брусино

"Тера - 9" ООД

ЕТ "Амкони - Атанас
Казалиев"

Разклона /Черни рид/

Атанас Казалиев
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"Йова Гнайс" ООД

"КАМ" ООД

202082140

108574610

ЕТ "Везни-2000"

"Финтекс" ООД

ЕТ "АБГ - Гочо Георгиев"

836156525

040293148

"Сапетлиева нива-2"
землище с. Кобилино

000089общински

Красимир Моллов

Белите камъни /Черни рид/

000004държавен;0000
47държавен;0000
86държавен;0001
23държавен;0001
24-държавен

Йордан Йорданов

Арабаджиева чешма
/Свирачи/

Станимир Милев

Баража /Кобилино/

Гочо Георгиев

000064-земи по
чл. 19; 000094земи по чл.
19;000502Сапетлиева нива /Кобилино/
частен;000503земи по чл.
19;000504частен;
000073общински;
000501общински;

Йосиф Дамянов

000180-чл.
19;000141-чл.
19

"Наско - 87" ЕООД

126610606

Красимир Аргиров

"Кольовия кладенец"
землище с. Покрован

"Алфастоун" ЕООД

200850381

Юксел Хатиболу

Баришница /Кобилино/

000526държавен

Чиирите /Черничино и
Брусевци???/

метални
полезни
изкопаемизлато
000218общински

"Дънди Прешъс Металс
Крумовград" ЕАД

122054432

ЕТ "Прогрес - Стефка
Пересьова"

108574699

Стефка Пересьова

Прогрес /Брусино/

"Пейтрекс-М" ЕООД

115286416

Атанас Пейков

Карачанкови саи /Кобилино/
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"Ивайловград-ИхтиоКомерс" ООД

126737190

Милка Балджиева

Кладенчето /Железино и
Черни рид/

"Бул Стоун" ООД

126729507

Деан Георгиев;
Миглена Петрова

Горната нива /Черни рид/

"Оптимум стел" ЕООД

200201603

Джеферие Наимова

Крушица /Горноселци/

000131-земи по
чл. 19

126679844

СТАНИМИР ХРИСТОВ
ЧОТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
РУСИНОВ Георги
Карачомаков

Гичита /Покрован/

000056общински;
029007общински;
028018-частен

"Граматиковата сая"
землище с. Покрован

000041общински;0001
05общински;0001
23държавен;0150
01-общински

"Карачомаков" ЕООД

"Неолит Покрован" ООД

200238968

Кирил Димитров

"Ачера" ООД

119618887

Ангел Стоянов

Камилките /Брусино/

000218общински;
013001-частен;
014001-частен

"Полигонал-гнайс" ЕООД

160088109

Симеон Папагеоргиу

"Хаджиева чешма" землище
с. Свирачи

000369държавен ПУП

ЕТ "Иван Иванов-197"

108056728

Иван Иванов

Ветровала /Кобилино/

000325държавен

Мартин Бойчев Ганев

000080-чл. 19;
000166-чл. 19;
000328-чл. 19 в
землище с.
Соколенци; и
059006-частен;
Бойчовата круша /Соколенци
059003-частен;
и Нова ливада/
059004-чл.
19;064001-чл.
19;067001частен в
землище с.
Нова ливада

"СМС-Родопи" ООД

175211279
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126738762

Тодор Камбуров и
Ставракидис
Димитриос

Варенско /Железино и Нова
ливада/

"Стонекс Интернешънъл"
175250773
ЕООД

Христина Лазова и
Димитър Цветков

Шишман /Железино и
Ленско/

"Би Ен Ес Ес" ООД

201369493

Радослав Георгиев и
Николай Битунски

Ларк /Чучулига, Карловско и
Глумово/

"Крами Билд" ЕООД

175287017

Симона Цанкова

Брусино-1 /Железино, Брус.
Н. лив. И Пл./

Николина Христова
Туечка

"Свети Илия" землище с.
Черни рид

"Арго 2007" ООД

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
108001767
" АД

000103държавен ПУП

Поради голямото наличие на концесии и развитието на добивната промишленост за склано
облицовъчни материали е наложително да се обърне специално внимание върху
наблюдението на тези територии от екологична гледна точка. При разработването на ОУП тези
зони ще бъдат обозначени , както ще бъде и обозначено тяхното разширяване , ако се
предвижда такова. Поради възможността от сериозни нарушения на компонентите на околната
среда добивните дейности трябва да се наблюдават от близо. Специално внимани трябва да се
обърне на начина на добив – дали е спрямо законовите норми, дали не се отделя прекомерно
количество прахови частици, дали добива съответства на хигиенно-здравните норми на
работниците. Трябва да се проследи и ограничи образуването на незаконни сметища в
следствеие на евентуланото натрупване и депониране на некачествен облицовъчен материал
около кариерите.
Сеизмичност- За цялата територия на Община Ивайловград по картата за сеизмично
райониране на територията на България за период от 1000 години [10] е определена
сеизмична интензивност VII степен. Главният параметър за проучваната площ е agR
(референтно максимално ускорение на земна основа тип А). Съгласно българското Национално
приложение БДС EN 1998-1:2005/NA:2012 стойностите му са в следните граници: agR = 0.05g ÷
0.09g (средна стойност - 0.07g) за период на повторяемост 95 години; agR = 0.09g ÷ 0.13g
(средна стойност - 0.11g) за период на повторяемост 475 години; agR = 0.13g ÷ 0.18g (средна
стойност - 0.16g) за период на повторяемост 1000 години.
4.6 ЛАНДШАФТ
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”. Съгласно
Европейската конвенция на ландшафта - 2005г., “ландшафтът e територия, специфичният облик
и елементите на която са възникнали в резултат от действията и взаимодействията между
природните и/или човешки фактори”.
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите” категория, която отразява постоянството на структурните им елементи във времето. Тя се
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разглежда като неподатливост спрямо величината на въздействие върху структурата на
ландшафта, както и като способност за устойчивост към продължително еднопосочно развитие.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е: потенциална, определена още като естествена
или генетична, характерна за ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много
нисък; към тази категория се отнасят озеленените и незастроени пространства, речните
долини, земеделските земи и горски територии, териториите, намиращи се под защита на
специални закони; конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от
степента на антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура,
толкова по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят
територии, които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на
натоварване могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
- потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази
категория се отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини,
земеделските земи и горски територии, териториите, намиращи се под защита на
специални закони;
- конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура,
толкова по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се
отнасят територии, които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от
характера на натоварване могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на
ландшафтите.
Съвременната ландшафтна структура на територията на общината се формира въз основа на
фактори, обособени в две в две основни групи – природни и антропогенни. Ландшафтът на
община Ивайловград се изгражда от 3 основни групи ландшафти според степента им на
устойчивост:
- ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат горите,
водните площи;
- ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските ландшафти,
които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се обработват,
притежават и по-висока естествена устойчивост;
- ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят урбанизираните
територии, земите за добив на полезни изкопаеми и терените, заети от депа за
отпадъци.
В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с генетична устойчивост е
изключително високо, повече от 90%, което говори за наличие на висок естествен екологичен
потенциал на територията й.
Териториите с относителна устойчивост - антропогенно променени земи, носители на
инженерна и транспортна инфраструктура и населени места съставляват по-малко от 5 % от
общата площ на общината, което се разглежда като подчертано позитивен екологичен фактор.
Съществуващият ландшафт на проучвана територия е носител на собствена специфика,
формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната класификация на
ландшафта по принадлежност:
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-

-

по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с
различна принадлежност – ландшафти под защита. на населени места, рекреативен,
транспортен, селскостопански, горски,;
по степен на континенталност на климата – континентален със средиземноморско
влияние, локално моделиран, с ясно изразен хипсометричен контраст;
по макрорелефни форми – комбиниран /котловинно-долинен, ниско-, средно и
хълмисти;
по водещ ландшафтообразуващ фактор – комбиниран, предимно генетичен;
по стадии на формиране и развитие – хомеостаз;
по генезис на антропогенните въздействия – смесен;
по интензивност на антропогенните въздействия – ниски до средни;
по мащаб на антропогенни въздействия – локални;
по продължителност на антропогенни въздействия – постоянно;
по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив;
по степен на антропогенно изменение – слабо до средно антропогенно трансформиран;
по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени; директни и
индиректни;
по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и
регулируемо със средствата на планирането и проектирането.

Миграция на замърсителите в ландшафта
Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на три основни компонента
на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни и подземни води и почви. Анализът на
възможните миграции дава основание за следната оценка:
- по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен
път в пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във
въздуха на общината са налични, но източниците на замърсяване –ограничени, поради
което общината или части от нея не са включени в категорията “горещи точки на
замърсяване”; по морфографски признак, по-висок потенциал за миграция на
атмосферни замърсители присъствие, така и поради високият относителен дял на тихо
време и наличието на условия за температурни инверсии;
- по пътя на повърхностните води – по отношение на повърхностните води, миграцията
на замърсители се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по директен
– чрез вливането на непречистени отпадъчни води в речните води; веригата е
сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води, а
във втория – от техническата обезпеченост за пречистване на отпадъчните води; от
двете възможности, по-неблагоприятната за общината е свързана с недостатъчната
степен на пречистване на отпадъчните води;
- по пътя на подземните води – по отношение на подземните води, миграция на вредни
вещества е възможна т.к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. недостатъчно
пречистени отпадъчни и подземни води;
- чрез почви - пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна предвид наличието
основно на нерегламентирани и нерекултивирани депа за отпадъци.
От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът на общината се
характеризира с висока степен на естествена устойчивост. Основните съставящи елементи на
ландшафта се намират в непосредствена връзка по отношение миграцията на замърсители и
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влошаването на състоянието на който и да е от тях се отразява неблагоприятно върху
състоянието на всички останали.
4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ
Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид,
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид.
Община Ивайловград е разположена в Южнобългарския биогеографски район - Източнородопски подрайон (Груев Б., Б. Кузманов,1994), характеризиращ се със силно
Средиземноморско климатично влияние. Климатичните условия благоприятстват
съществуването на много средиземноморски видове, както и на преходно средиземноморски
съобщества. Характерните климатични и морфографски дадености на района определят
наличието на една сравнително богата флора и фауна.
Флора и растителност
По-голямата част от територията на общината във флористично отношение е слабо проучен.
При изготвянето на списъка с висшите растения са използвани данни от публикациите на
Petrova (2004), Petrova et al. (2004), Velchev & Petrova (2011), Gecheva et al. (2013), Grozeva &
Cvetanova (2013) и др. При изготвянето на настоящия доклад са проверени находищата на
всички защитени и консервационно значими видове посочвани за флористичен район Източни
Родопи, в който попада територията на община Ивайловград. Справки са направени и с
хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Също така
при изготвянето на списъците на видовете висши растения, мъхове и лишехизирани гъби, са
ползвани и данните от Балканската Фитоценотична база данни за сухи тревни съобщества
(Vassilev et al. 2012) и Балканската база данни.
При определеняне на консервационните видове са направени справки с референтната
литература: Червения списък на висшите растения в България (Petrova & Vladimirov 2009),
списъците на балканските (Petrova & Vladimirov 2010) и българските ендемити (Petrova 2006),
Закона за биологичното разнообразие (2007), Червената книга на Р България (Пеев 2012), CITES
(Secretariat 2010), Директива 92/43/ EEC (1992) и Бернската конвенция (1979).
Списъкът на висшите растения установени на територията на общината (приложение 1а) не
може да се приеме за изчерпателен. Във връзка с това е добре флористичните проучвания да
бъдат продължени, а резултатите от тях да влязат в документалната рамка и плана за развитие
на община Ивайловград.
Анализ на флористичното разнообразие
Във флористично отношение районът попада в границите на флористичен район източни
Родопи според флористичното райониране на страната (Йорданов 1966).
Флората на община Ивайловград е представена от 578 вида висши растения (без мъховете),
които са представени в приложение 1а. Те се отнасят към 93 семейства и 302 рода. Найбогатите на видове семейства са: Fabaceae (70), Asteraceae (65), Poaceae (52), Lamiaceae (35),
Caryophyllaceae (32), Rosaceae (25), Apiaceae (23), Orchidaceae (22).
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Най-богатите на видове родове са: Trifolium (23), Carex (9), Centaurea (8), Potentilla (8), Thymus
(8), Medicago (7), Ranunculus (7), Achillea, Galium, Euphorbia, Hypericum, Linum, Orchis, Poa, Silene,
Verbascum, Vicia с по 6 вида.
Установени са и 14 вида мъхове, които се отнасят към 10 семейства (приложение 1б).
Лихенизираните гъби (лишеи) са представени от 18 вида и 14 семейства (приложение 1с).
Флористично разнообразие е резултат от комплексното действие на няколко фактори:
Голямото разнообразие на абиотичнитните условия на средата – почвени, орографски,
климатични и др.).
Съществуващата денивилация в надморската височина в териториалния обхват на общината
попада в границата на различни пояси от растителната покривка на страната, което
предопределя оформянето на специфични растителни съобщества.
В района на източни Родопи и територията на община Ивайловград във флората
преобладават евро-медитеранските, субмедитеранските и евро-азиатските флорни елементи, а
от жизнените форми хемикриотофитите, следвани от терофитите.
По поречията на реките, както и в силно рудерализираните територии около населените места,
нерегламентирани сметища и др., се срещат и някои антропофити и инвазивни видове, като
Amorpha fruticosa, Bidens frondosus, Robinia pseudoacacia и др. Разпространението на тези
видове до голяма степен е свързано с човешката дейност и е сериозна заплаха за естсествената
флора и растителност в общината.
Анализ на консервационния статус на флората
Една от най-важните характеристики на една флора е богатсвото й на защитени и
консервационни видове (приложение 3). На територията на общината са установени 58
консервационни вида – 50 вида са включени в Червения списък на висшите растения в
България, 28 вида са под защита на Закона за биологичното разнообразие (приложение 2, 2а,
3), а 12 вида са балкански ендемити.
Синтаксономично разнообразие в района на община Ивайловград
На територията на общината липсват целенасочени изследвания свръзани с проучване
на съществуващото синтаксономично разнообразие.
Според Геоботаничното райониране на България (Бондев 1997), общината попада в
Крумовградския район на Източнородопския окръг на Македоно-тракийската провинция на
Европейската широколистна горска област. В границите на този район в растителната покривка
доминира ксеромезофитната горска растителност от горун и смесено горуново-габърови гори и
ксеротермните благунови и благуново-церови гори. В южните части са разпространени и гори
от мизийски бук.
Поради значителната разлика в надморската височина на територията на общината са
установени следните растителни пояси (Бондев 1997): пояс на ксеротермните дъбови гори (до
600-700 m н.в.); пояс на габъро-горуновите гори (от 600-700 до 1000 m н.в) и пояс на горите от
обикновен бук. Според Бондев (1991) на територията на общината се срещат 23 растителни
картируеми единици: смесени гори от граница (Q. pubescens Willd.), виргилиев дъб и келят
габър със средиземноморски елементи на места възникнали вторично; смесени гори от цер
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(Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto Ten.) и средиземноморски елементи; гори от мизийски
бук (Fageta moesiacae); смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten.) и келяв габър (Carpinus
orientalis Mill.) със средиземноморски елементи на места възникнали вторично; гори от благун
(Querceta frainetti) със средиземноморски елементи; гори от горун (Querceta dalechampii);
смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten), граница (Q. pubescens Willd.) и виргилиев дъб (Q.
virgiliana (Ten.) T e n.); смесени гори от горун (Quercus dalechampii Ten.) и келяв габър (Carpinus
orientalis Mill.) на места възникнали вторично; смесени гори от горун (Quercus dalechampii Ten.)
и благун (Q. frainetto Ten.); гори и хсасталаци от келят габър (Carpineta orientalis) със
средиземноморски елементи; гори от полски бряст (Ulmus minoris) и полски ясен (Fraxineta
oxycarpae); смесени гори от горун (Q. dalechampii Ten.), цер (Q. cerris L.) и благун (Q. frainetto
Ten.); Гори от обикновен кестен (Castaneeta sativae); Храсталаци от червена хвойна (Juniperus
oxycedrus L.) с ксеротермни тревни формации на мястото на ксеротермни горски формации;
Храсталаци от обикновена хвойна (Junipereta communis) предимно на мястото на гори от горун,
бук, черен бор, бял бор и др.; Вечнозелени хсасталаци (псевдомаквиси) с преобладание на
грипа (Phyllireeta latifoliae) с ксеротесмни вторични тревни формации; Ксеротермни тревни
формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemii), луковична ливадина (Poaeta
bulbosae) и ефемери (Ephemereta); Мезоксеротермни тревни формации с луковична ливадина
(Poaeta bulbosae), пасищен райграс (Lolium perrene L.) и други главно по селските мери;
Изкуствени насаждения от акация (салкъм) (Robinia pseudoacacia L.); селскостопански площи на
мястото на гори от граница (Q.pubescens Willd.) и виргилиев дъб (Q.virgiliana Ten.);
селскостопански площи на мястото на гори от благун (Q. frainetto Tеn.) ; селскостопански площи
на мястото на смесени госи от цер (Q.cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.);селскостопански
площи на мястото на гори от горун (Quercus dalechampii Ten.)
В Балканската Фитоценотична база данни за сухи тревни съобщества (Vassilev et al. 2012) и
Балканската база данни се съдържат непубликувани описания за растителността от района на
общината, които се отнасят към класовете Molinio-Arrhenatherateae, Festuco-Brometea,
Helianthemetea guttati, Quercetea pubescenti, Populetea albae. Тези описания не са
класифицирани и анализирани до по-ниско синтаксономично ниво.
По-голямата част от територията на общината попада в мрежата НАТУРА 2000 и зона
BG0001032 Родопи-Източни, обяване за опазване на природните местообитания, включени в
Директива 92/43/EEC и приложение 1 на ЗБР. В границите на общината попадат 21 типа
природни местообитания.
Най-големи площи на територията на общината заемат дъбовите гори, които се отнасят към
природни местообитания 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори и 91AA *Източни гори
от космат дъб. Дъбовите гори имат преобладаващо издънков характер и се срещат по слабо до
средно наклонени терени с наклон на склона до 25-30 .ͦ Почвите са плитки до средно-мощни,
сухи с високо съдържание на скелетен материал.
В дъбовите фитоценози склопеността на дървесния етаж е преобладаващо 50-85%, като
основните ценообразуватели са благун, цер, космат дъб, зимен дъб, келяв габър, обикновен
бук. При по-мезофилни условия се срещат горите от типа на 91М0 Балкано-панонски церовогорунови гори, а при по-ксеротермни горите от типа на 91AA *Източни гори от космат дъб. В
храстовия етаж освен подлеса на същите видове се срещат и Crataegus monogyna, Rosa sp.,
Prunus spinosa, Juniperus oxycedrus и др. В тревния етаж видове, които участват са Dactylis
glomerata, Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Aremonia agrimonoides, Milium effusum, Euphorbia
amygdaloides, Lathyrus niger, Brachypodium sylvaticum, Viola hirta.
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Фактори, които оказват негативно въздействие върху тези фитоценози са: глобалните промени
в климата, което води до намаляване на количеството на валежите, строителството на кариери,
пожарите, браконерството и сечта, замърсяването с битови отпадъци, нападения от вредители,
пашата на домашни животни, навлизането на инвазивни видове.
Буковите гори се срещат по влажните и проветливи части в планинските райони на общината. В
дървесния етаж доминиращ вид е бука, но се срещат също и Quercus daleschampii, Q. frainetto,
Carpinus betulus. В храстовия етаж осен подраста на същите видове участват и Cornus mas,
Euonymus europaeus, E. verrucosus, Crataegus monogyna, Rosa sp. В тревния етаж видовете с повисоко обилие и покритие са Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides,
Lathyrus niger, Viola hirta.
Фактори, които оказват негативно въздействие върху буковите гори са: глобалните промени в
климата, което води до намаляване на количеството на валежите, пожарите, браконерството и
сечта, замърсяването с битови отпадъци, нападения от вредители, пашата на домажни
животни, навлизането на инвазивни видове (Robinia pseudoacacia, Pseudotsuga menziesii).
Фауна:
Зооценозите в района са свързани с характера на местообитанията и спецификата на
биогеографския подрайон. Те са изключително богати, поради изразения, до някъде екотонен
ефект и разнообразието на терените, въпреки антропогенизирането на територията.
Тук са установени 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273
вида птици и 59 вида бозайници.
По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на второ място в България. В
уникалните за Балканския полуостров водни екосистеми на Бяла река бе открит нов за науката
вид риба–родопски щипок, наред с още 9, в т.ч. 4 балкански ендемита. Това е и едно от найбогатите на херпетофауна места в страната със 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Особена
ценност представляват змиеокият гущер (единствено находище у нас), змията-червейница и
каспийската блатна костенурка – видове от Червената книга на България, както и
шипобедрената и шипоопашатата костенурки, фигуриращи в Световния Червен списък.
Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Бяла река” със световно
природозащитно значение. От установените 94 вида птици, 56 имат европейско значение, като
тук се срещат 6 от 9-те биомно ограничени вида за България, характерни за
средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо
коприварче, малко черноглаво коприварче, белочела сврачка и черноглава овесарка. Районът
е постоянно място за хранене и почивка на световнозастрашения черен лешояд и едно от найважните места в страната за гнездене на орела-змияр, късопръстия ястреб, малкия орел,
чухала, горската чучулига, големия маслинов присмехулник и белочелата сврачка. Сред
бозайниците специален интерес представляват 5-те вида прилепи, 3 от които са в Световния
Червен списък (малък подковонос, воден нощник и гигантски вечерник), и видрата – защитен
вид със световно значение.
Елементи на Националната екологична мрежа
ОУПО обхваща цялата територия на Община Ивайловград, като в границите й се включват части
от следните защитени зони:
ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ – ИЗТОЧНИ- ЗЗ по директивата за местообитанията.
Площ: 217446.89 хектара. Местоположение: участък попадащ на територията на Община
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Ивайловград; Населено място: гр. Ивайловград, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с.
Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Горно Луково, с.
Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково, с.Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с.
Железино, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с.
Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с.
Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с.
Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с.Черни рид,
с.Черничино,с.Чучулига. Документи за обявяване: Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007
на Държавен вестник. Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване с Решение
No.811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник. Цели на обявяване: 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 и
естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове,
както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР). Предмет на опазване: 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae; 3260 Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion Water courses of
plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation 5130
Съобщества на Juniperus communis върху варовик Juniperus communis formations on heaths or
calcareous grasslands; 5210 Храсталаци с Juniperus spp. Arborescent matorral with Juniperus spp.
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous
calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi; 6210 * Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco
Brometalia)(*important orchid sites); 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от
клас Thero-Brachypodietea Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea;
6510 Низинни сенокосни ливади Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis); 6520 Планински сенокосни ливади Mountain hay meadows; 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky slopes with chasmophytic
vegetation; 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове Siliceous rocky slopes
with chasmophytic vegetation; 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите SedoScleranthion или Sedo albi- Veronicion dillenii Siliceous rock with pioneer vegetation of the SedoScleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii ; 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open
to the public; 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests; 9130
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forests; 9150 Термофилни букови
гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion;
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests;
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest
of slopes, screes and ravines ;9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis Hellenic beech forests
with Abies borisii-regis; 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове
черен бор (Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines; 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern sub-mediterranean dry grasslands
(Scorzoneratalia villosae); 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Oro-Moesian
acidophilous grasslands; 91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests; 91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests; 91W0
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Мизийски букови гори Moesian beech forests; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Moesian silver lime woods; 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Salix alba and
Populus alba galleries; 92C0 Гори от Platanus orientalis Platanus orientalis and Liquidambar
orientalis woods (Platanion orientalis) ;92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (NerioTamaricetea и Securinegion tinctoriae) Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea
and Securinegion tinctoriae
БОЗАЙНИЦИ: Широкоух прилеп Barbastella barbastellus; Европейски вълк Canis lupus, Видра
Lutra lutra; Дългокрил прилеп, Myomimus roachi; Мишевиден сънливец, Myotis bechsteini;
Дългоух нощник, Myotis blythii; Остроух нощник, Myotis blythii; Дългопръст нощник, Myotis
capaccinii; Трицветен нощник, Myotis emarginatus; Голям нощник, Myotis myotis ,
Средиземноморски подковонос, Rhinolophus blasii ; Южен подковонос, Rhinolophus euryale ,
Голям подковонос, Rhinolophus ferrumequinum; Maлък подковонос, Rhinolophus hipposideros;
Подковонос на Мехели,Rhinolophus mehelyi; Лалугер, Spermophilus citellus; Кафява мечка, Ursus
arctos; Пъстър пор, Vormela peregusna;
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:Жълтокоремна бумка, Bombina variegata; Ивичест смок, Elaphe
quatuorlineata; Обикновена блатна костенурка, Emys orbicularis; Южна блатна костенурка,
Mauremys caspica; Шипобедрена костенурка, Testudo graeca; Шипоопашата костенурка, Testudo
hermanni; Голям гребенест тритон, Triturus karelinii.
РИБИ: Распер, Aspius aspius; Маришка мряна, Barbus plebejus; Европейска горчивка, Rhodeus
sericeus amarus; Балкански щипок, Sabanejewia aurata.
БЕЗГРЪБНАЧНИ: Ручеен рак, Austropotamobius torrentium; Бисерна мида, Unio crassus;
Обикновен паракалоптенус, Paracaloptenus caloptenoides; Ценагрион, Coenagrion ornatum;
Торбогнездница, Eriogaster catax; Еуфидриас, Euphydryas aurinia; Лицена, Lycaena dispar;
Обикновен сечко, Cerambyx cerdo; Бръмбар рогач, Lucanus cervus; Буков сечко, Morimus
funereus; Алпийска розалиа, Rosalia alpina; Probaticus subrugosus
Himantoglossum caprinum
РАСТЕНИЯ: Обикновена пърчовка, Himantoglossum caprinum.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002106 ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД- ЗЗ по директивата за птиците. Площ:
19661.88 хектара. Местоположение:Община: Ивайловград, Населено място: гр. Ивайловград, с.
Горноселци, с. Долноселци, с. Камилски дол, с. Ламбух, с. Покрован, с. Славеево, с. Хухла
2. Област: Хасково, Община: Любимец, Населено място: с. Вълче поле, с. Дъбовец
3. Област: Хасково, Община: Маджарово, Населено място: с. Бориславци, с. Малки Воден, с.
Сеноклас. Документи за обявяване: Заповед No.РД-845 от 17.11.2008 г., бр. 12/2009 на
Държавен вестник. Цели на обявяване: 1. Опазване и поддържане на местообитанията на
посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние; 2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние. Предмет на опазване (видове и
местообитания): 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Поен лебед
(Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд
(Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus),
Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus
pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ливаден
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дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus oedicnemus),
Бойник (Philomachus pugnax), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен
кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър
кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Белочела сврачка (Lanius nubicus),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),
Градинска овесарка (Emberiza hortulana);2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец
(Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis),
Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Фиш
(Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula),
Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка
(Bucephala clangula), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол
орко (Falco subbuteo), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена
калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Малък червеноног
водобегач (Tringa totanus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Белокрила рибарка
(Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnan). Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 2. Забранява се залесяването на
ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4.
Забранява се паленето на крайбрежна растителност.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА БЯЛА РЕКА (Код в регистъра: BG0002019), Категория: ЗЗ по директивата за
птиците. Площ: 44626.65 хектара. Местоположение: 1. Област: Кърджали, Община:
Крумовград, Населено място: с. Аврен, с. Багрилци, с. Благун, с. Горни Юруци, с. Долни Юруци,
с. Калайджиево, с. Синигер, с. Стражец, с. Тинтява, с. Черничево, с. Чернооки
2. Област: Хасково, Община: Ивайловград, Населено място: с. Бели дол, с. Белополяне, с.
Ботурче, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Горно Луково, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково,
с. Железари, с. Казак, с. Кондово, с. Костилково, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с.
Одринци, с. Орешино, с. Плевун, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сив кладенец. Документи за
обявяване: Заповед No.РД-575 от 08.09.2008 г., бр. 85/2008 на Държавен вестник. Цели на
обявяване: Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; Възстановяване на
местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на
природозащитното им състояние.
Предмет на опазване (видове и местообитания): 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден
бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta
garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia
ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla),
Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд
(Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus
pennatus), Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco
naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Сив жерав
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(Grus grus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Черен кълвач (Dryocopus
martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска
бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius
minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula
semitorquata),
Градинска
овесарка
(Emberiza
hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),
Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus),
Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus
vanellus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos),
Речна чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).
Режим на дейности:1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива; Забранява се залесяването на ливади, пасища,
както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4.
Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на
мочурища и естествени водни обекти; 5. Забранява се корекция на речните корита извън
населените места, отводняване и пресушаване на разливи и други влажни зони; 6. Забранява
се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние
до 50 м от границите на водните обекти; 7. Забранява се извършването на сечи в култури от
тополи без последващо залесяване.Припокриване (частично или пълно): 1. Защитена местност:
МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА 2. Защитена местност: НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН; 3. Защитена
местност: ХАМБАР ДЕРЕ; 4. Природна забележителност: НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА
ЛУДА РЕКА
Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи,
непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва долината на Бяла река и
заобикалящите я планински хълмове от село Черничево на запад до мястото, където реката
пресича държавната граница на изток. Растителността в района е твърде разнообразна и
подложена на силно средиземноморско влияние. Поради слабата населеност и граничния
режим тук са се запазили гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca/ и горун
/Quercus dalechampii/. Широко разпространение имат и смесените дъбови гори от горун,
виргилиев дъб /Quercus virgiliana/, благун /Quercus frainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/,
на места примесени с келяв габър /Carpinus orientalis/. Добре застъпени в района са
ксеротермните храсталачни съобщества от средиземноморски тип със значително видово
разнообразие, с преобладаване на грипата /Phyllirea latifolia/, червената хвойна /Juniperus
oxycedrus/, с участие на драка /Paliurus spina-christi/, мъждрян /Fraxinus ornus/ и др. Реката е
сравнително пълноводна и водите й не са замърсени. Коритото й е песъчливо-каменисто.
Бреговете са обрасли с върби /Salix spp./, източен чинар /Platanus orientalis/ и храсталаци. На
отделни места в района се срещат единични и сравнително невисоки скали. Главно около
селищата са разположени селскостопански земи, заемащи една много малка част от общата
площ.
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В района на Бяла река са установени 167 вида птици. От срещащите се видове 67 са от
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в
категория SPEC2 - 22 вида и в SPEC3 - 43 вида. Бяла река е място от световно значение като
представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 5 от установените за
страната 9 биомно ограничени вида, характерни за този биом - голям маслинов присмехулник
/Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво
коприварче /Sylvia melanocephala/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка
/Emberiza melanocephala/. Бяла река осигурява подходящи местообитания за 51 вида,
включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват
специални мерки за защита. Четиридесет и шест от тях са вписани също в приложение І на
Директива 79/409 на ЕС и повече от половината от тях имат значителни гнездови популации
тук. Районът е постоянно място за почивка и хранене на черни лешояди /Aegypius monachus/.
Бяла река е едно от най-важните в страната места от значение за Европейския съюз за
опазването на черния лешояд, както и за гнездящите тук черен щъркел /Ciconia nigra/, осояд
/Pernis apivorus/, малък орел /Hieraaetus pennatus/, орел змияр /Circaetus gallicus/, късопръст
ястреб /Accipiter brevipes/, козодой /Caprimulgus europaeus/, голям маслинов присмехулник
/Hippolais olivetorum/ и белочелата сврачка /Lanius nubicus/. Горската чучулига /Lullula arborea/
е представена в Бяла река със значима на европейско ниво гнездова популация.
Горските местообитания са застрашени от естествени или причинени от човека горски пожари,
залесяване с неприсъщи за района дървесни видове, както и незаконните сечи, особено
покрай реките. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е
изграждането на ветроенергийни паркове. Такива, вече изградени на гръцка територия, в
близост до българската граница, възпрепятстват придвижването на птиците и предизвикват
фрагментация на местообитанията на лешоядите от двете големи колонии в региона – тази по
долината на река Арда в България и тази – в Дадя, Гърция.Потенциална заплаха са и
инвестиционни проекти, свързани с добив на полезни изкопаеми, които може да предизвикат
по-нататъшно разрушаване и фрагментация на местообитанията, както и замърсяване на
почвата и водите.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА МОСТ АРДА (Код в регистъра: BG0002071), Категория: ЗЗ по директивата за
птиците. Площ: 15022.45 хектара. Местоположение: Община: Ивайловград, Населено място: с.
Бубино,
с.
Попско,
с.
Черничино.
Документи
за
обявяване:
Заповед No.РД-784 от 29.10.2008 г., бр. 104/2008 на Държавен вестник . Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане
на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 2. Възстановяване на местообитания на
видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване (видове и местообитания): 1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Голяма бяла чапла
(Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion
haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron
percnopterus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus),
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus
pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски
орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Турилик (Burhinus
oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo
Юни 2017

86

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius),
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка (Lanius nubicus),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),
Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец
(Tachybaptus ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням
лебед (Cygnus olor), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
Режим на дейности: 1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; 3. Забранява се използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади.
Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда от
село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид. На север граничи със селата
Маджари, Войводенец, Долно поле, Румелия и Горно поле. На запад с Пчелари, Голобрадово,
Рабово, Поточница и Стари чал. Южната граница преминава през Красино, Сбор и Бубино, а
източната е между Бубино, Черничино и град Маджарово. Мястото е част от долината на река
Арда между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, заобиколена от гористи планински
склонове и скални масиви. Най-голяма площ от територията на мястото заемат
широколистните ксеротермни гори и земеделските земи. На места сипеите са обрасли със
смесени широколистни гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. frainetto/ и космат дъб /Q.
pubescens/ със средиземноморски елементи, като червена хвойна /Juniperus oxycedrus/,
дървовиден плюскач /Colutea arborescens/ и др. Отделни райони са покрити с храсти от глог
/Paliurus spina-christi/ и жасмин /Jasminum fruticans/ в комбинация със сухолюбиви тревни
формации от средиземноморски тип. В южните части горите са основно от горун /Q.
dalechampii/ на места примесен с благун. Значителен е процентът на откритите тревни
пространства с ксеротермни и алувиално-ливадни (около реката) тревни формации, както и на
храсталачните съобщества, в които има и средиземноморски елементи. Земеделските земи са
около самото долинно разширение и по склоновете и заравнените била. Коритото на реката е
песъчливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци.
На територията на Моста на Арда са установени 142 вида птици. От срещащите се видове 65 са
от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно
застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в
категория SPEC2 - 19 вида и в SPEC3 - 41 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за
49 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се
изискват специални мерки за защита. От тях 43 са вписани в приложение І на Директива 79/409
на ЕС. Моста на Арда е място със световно значение, тъй като е представителен пример за
Средиземноморския биом. Седем от срещащите се в България 9 биомно ограничени вида,
характерни за този биом, се срещат тук: испанското каменарче /Oenanthe hispanica/, големият
маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, белочелата сврачка /Lanius nubicus/,
червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/, малкото черноглаво коприварче /Sylvia
melanocephala/, скалната зидарка /Sitta neumayer/ и черноглавата овесарка /Emberiza
melanocephala/. Моста на Арда е едно от малкото места в България, които са от световно
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значение за опазването на черния лешояд /Aegypius monachus/. Мястото е едно от найважните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на царския орел, совоокия
дъждосвирец /Burhinus oedicnemus/, черния щъркел /Ciconia nigra/ и египетския лешояд
/Neophron percnopterus/. На европейско равнище районът е важен за опазването на чухала
/Otus scops/ и синия скален дрозд /Monticola solitarius/. Други видове с представителни
популации в района са големия маслинов присмехулник, градинската овесарка /Emberiza
hortulana/, ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/ и др.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на
ветроенергийни паркове.
ЗАЩИТЕНА ЗОНА КРУМОВИЦА (Код в регистъра: BG0002012). Категория: ЗЗ по директивата за
птиците. Площ: 11183.12 хектара. Местоположение: Ивайловград, Населено място: с.
Белополци. Документи за обявяване: Заповед No.РД-765 от 28.10.2008 г., бр. 101/2008 на
Държавен вестник . Цели на обявяване: 1. Опазване и поддържане на местообитанията на
посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние; 2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние. Предмет на опазване (видове и
местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня
(Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus),
Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila
chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Турилик (Burhinus
oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo
atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius),
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела сврачка
(Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник
(Hippolais
olivetorum),
Градинска
овесарка
(Emberiza
hortulana);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo
buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
Режим на дейности: 1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; 3. Забранява се използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади.
Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата се в
нея река Дюшун дере с прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи.
Мястото обхваща участъците на река Крумовица в района между село Горна Кула и устието на
р. Дюшун дере, откъдето на югоизток достига до землището на село Чал. Долината на река
Крумовица в района е широка от 300 до 1000 м, като на места значителна част от нея е заета от
самото пясъчно корито на реката. Речните брегове са в различна степен обрасли с крайбрежна
дървесна растителност, главно тополи /Populus spp./, върби /Salix spp./, черна елша /Alnus
glutinosa/ и др. Сред нея изобилства храстова растителност, предимно къпина /Rubus spp./,
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шипка /Rosa spp./ и др. На много места в самото корито на реката има храсталаци най-вече от
Тамарикс /Тamarix spp./, както и тревна растителност. В отделни участъци бреговете на река
Крумовица са със стръмни откоси и ниски скали. В долинното разширение има обработваеми
площи. Долината на река Дюшун дере в по-голямата си част е тясна и дълбоко врязана във
вулканични скали, с множество стръмни скали непосредствено до самото й корито, с водопади
и малки пещери. Дървесната растителност по бреговете й е оскъдна, като преобладават
предимно храстови видове. И двете реки проявяват силно колебание на оттока си - от много
висок около февруари-март, до почти пълно пресъхване през юли-август (с изключение на
отделни вирове). Значителна част от мястото обхваща нископланински хребети и склонове. В
по-голямата си част те са безлесни, но в най-югоизточните райони са покрити със стари
широколистни гори от благун /Quercus frainetto/, горун /Quercus dalechampii/ със
средиземноморски елементи, на места с келяв габър /Carpinus orientalis/, както и вторични
гори на мястото на изсечени през последните десетилетия стари гори. Характерно за
склоновете и билата и на двете долини е наличието на множество скали, скални комплекси и
венци, както и значителни по площ храстови формации от средиземноморски тип с
преобладаване на червена хройна /Juniperus oxycedrus/ и др. На много места има силно
каменисти участъци, обрасли с тревна растителност.
В района на Крумовица са установени 136 вида птици, от които 26 са включени в Червената
книга на България (1985). От срещащите се видове 64 са от европейско природозащитно
значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида и в SPEC3 44 вида. Тук се срещат 7 биомно ограничени вида характерни за този биом от общо 9,
установени за България - испанското каменарче /Oenanthe hispanica/, големият маслинов
присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушото коприварче /Sylvia cantillans/, малкото
черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, скалната зидарка /Sitta neumayer/, белочелата
сврачка /Lanius nubicus/ и черноглавата овесарка /Emberiza melanocephala/. Крумовица е едно
от малкото места в България където все още може да бъде наблюдаван черния лешояд
/Aegypius monachus/. В Крумовица се срещат подходящи местообитания за 46 вида птици,
вписани в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които е необходимо
прилагането на специални природозащитни мерки. Двадесет и осем от тези видове са вписани
също и в приложение І на Директива 79/409 на ЕС, като повече от половината от тях се срещат в
района със значими гнездови популации. За черния щъркел /Ciconia nigra/, малкия орел
/Hieraaetus pennatus/, египетския лешояд /Neophron percnopterus/ и големия маслинов
присмехулник районът на Крумовица е едно от най-важните в страната места със значение за
Европейския съюз, където тези видове гнездят.
На територията й има две малки природни забележителности, обявени за опазване на
ландшафти. През 1997 г. Крумовица е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно
място. Около 10% от територията на Крумовица се припокрива от КОРИНЕ място “Долината на
река Арда”, обявено през 1998 г. поради европейското му значение за опазването на редки и
застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на
ветроенергийни паркове.
Защитен
и територии и природни забележителности
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Категория и наименование
на защитената територи

Землище

Площ (ха)

ЗМ - "Дупката"

гр. Ивайловград

6.5

ЗМ - "Ликана"
ЗМ “Меандри на Бяла река”

с. Свирачи
с. Железари, с. Меден Бук

3
1531.98

ЗМ "Хамбар дере"
ЗМ „Находище на Триделнолистен ериолобусЛивадите” пи 416
ЗМ „Находище на Триделнолистен ериолобусДаневата чешма”
ПЗ "Находище на градински чай" до р. Марешница
с. Горноселци
ПЗ "Находище на градински чай" до р. Луда река

с. Казак, с. Бял градец
с. Белополяне

101.1
22.203

с. Белополяне

2

с. Горноселци

10

с. Горно луково

80

ПЗ "Находище на божур" мест. Халка баир (вр. Победа)

с. Железино

15

ПЗ "Находище на божур" с. Хухла

с. Хухла

0.5

ПЗ "Пещера" мест. Коджа кае

с. Белополяне

0.8

ПЗ "Находище на снежно кокиче" мест. Петков баир

гр. Ивайловград

0.1

Защитена Местност ДУПКАТА (Код 101)- Площ: 6.5 хектара, Обяване със Заповед No.328 от
08.05.1992 г., бр. 43/1992 на Държавен вестник. Цели на обявяване: 1. Опазване находище на
редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата "Дупката". Една от най-малките защитени
територии в община Ивайловград (6,5 ха). Намира се непосредствено над гр. Ивайловград и
включва природна забележителност пропастна пещера. Среща се мозайка от сухолюбива
растителност на варовит терен - издънкова смесена широколистна гора на келяв габър
(Carpinus orienalis), мъждрян (Fraxinus ornus), космат дъб (Quercus pubescens), храсталаци на
същите видове и червена хвойна (Juniperus oxycedrus), драка (Paliurus spina-christii), кукуч
(Pistacia terebinthus), жасмин (Jasminum fruticans), малки полянки със садина (Chrysopogon
gryllus), валезийска власатка (Festuca valesiaca), влакновидно коило (Stipa capillata), красиво
коило (Stipa pulcherrima), безлизма (Dichantium ischaemum) и богато разноветрие, включващо
средиземноморски видове, ароматни треви и полухрасти. Част от територията е залесена с
черен бор (Pinus nigra).
Флората е богата и включва над 350 вида. Видовете от Червената книга на България са над 10:
тракийско диво жито (Aegilops spaltoides), едноцветната конска подкова (Hippocrepis
unisiliquosa), жълта урока (Bupleurum flavum), балдензова урока (B. baldense), южното
чапличе(Scandix australis), нежния микропирум (Micropirum tenelum), бодливия паленис
(Pallenis spinosa), жлезистия гръмотрън (Ononis adenotricha) и орхидеите недоразвит
лимодорум (Limodorum abortivum), пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea). Тук се срещат
още 13 вида орхидеи, сред които защитени са двурогата и паяковидна пчелици (Ophrys cornuta,
Ophrys mammosa), пърчовката (Himantoglossum carpinum) и пирамидалния анакамптис
(Anacamptis pyramidalis).
Голям е броят на балканските ендемити: дегеновата експарзета (Onobrychis degenii), атинската
мащерка (Thymus atticus), критския ранилист (Stachys cretica ssp. bulgarica), белоезичестия
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ранилист (Stachys leucoglossa), тракийския лен (Linum thracicum), струмския жълт равнец
(Achillea clypeolata) и др.
Характерни представители на херпетофауната са: големият гребенест тритон (Triturus cristatus),
кримският гущер(Podarcis taurica), зеленият гущер(Lacerta viridis), пъстрият смок (Elaphe
quatuorlineata sauromates),големият стрелец (Coluber caspius). От птиците се срещат голямото
белогушо коприварче (Sylvia communis), авлигата (Oriolus oriolus), малкият маслинов
присмехулник (Hippolais pallida) и др.
В пещерата "Дупката" която попада в защитената местност са установени 4 вида прилепи-голям
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rh. euryale), пещерен дългокрил
(Miniopterus schreibersii). В миналото вероятно те са формирали голяма колония, но сега
поради честото безпокойство пещерата се обитава само от единични екземпляри.
Обявена е с цел опазване на находище на редки и защитени орхидеи и местообитание на
прилепи в пещерата “Дупката”. Тук се срещат 13 вида орхидеи, като защитени са двурогата и
паяковидната пчелици, пърчовката и пирамидалният анакамптис. Специален интерес
представляват и 4 вида прилепи от Световния Червен списък, установени в пещерата “Дупката”
- голям, малък и южен подковоноси и пещерен дългокрил. Не е рядкост и откриването на
фосили (вкаменелости).
Режим на дейности: 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя
естествения облик на местността; 2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района
растителни и животински видове; 3. Забранява се голи сечи и реконструкции; 4. Забранява се
бране на цветя за букети и събиране на билки; 5.Забранява се паша на домашни животни
целогодишно; 6. Забранява се безконтролно посещение на пещерата и повреждане на
скалните образувания в нея.
Защитена местност ЛИКАНА (Код 102)- Площ: 3.0 хектара. Обявявене със Заповед No.328 от
08.05.1992 г., бр. 43/1992 на Държавен вестник. Цели на обявяване:1. Опазване находище на
орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides).
Обявена с цел опазване на единственото открито в България находище на диворастящата
орхидея дремников главопрашник. Известна като царството на орхидеите, “Ликана” привлича с
богатство на редки растения, в т.ч. 15 вида орхидеи. Тук са намира пеперудоцветният салеп
(Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на България, орхидеята пирамидален
анакамптис (Anacamptis pyramidalis), която е с европейско и национално знчение, двурогата
пчелица (Ophris cornuta), която е една от най-оригиналните български орхидеи. Цветовете й
поразително приличат на насекомо. В България орхидеята дремников главопрашник
(Cephalanthera epipactoides ) се среща единствено в защитената местност “Ликана”. Други
редки видове, срещащи се тук, са върбинковата какула (Salvia verbenace) и монпелийската
телчарка (Polygala monspeliaca).
Режим на дейности:1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя
естествения облик на местността 2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района
растителни и животински видове 3. Забранява се голи сечи и реконструкции
4.
Забранява
се
бране
на
цветя
за
букети
и
събиране
на
билки
5. Забранява се паша на домашни животни до 15 юли. Припокриване (частично или пълно): ЗЗ
по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
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Защитена местност МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА (Код 151)- Площ: 1531.98 хектара, Обявена със
Заповед No.РД474 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник. Цели на обявяване: 1.
Опазване местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове
животни и растения, в т.ч. източен чинар, сераделовидно клеоме, петоъгълна орница,
родопски щипок, каспийска блатна костенурка, жълтокоремник, шилоопашата и шипобедрена
костенурка, змия червейница,змиеок гущер; 2. Опазване местообитанията и популациите на
защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. черен щъркел,
египетски лешояд, скален орел,видра, няколко вида прилепи и др.;3. Опазване на
забележителни източнородопски крайречни местообитания. Защитена местност „Меандри на
Бяла река” (1531,9 ха) е разположена е в землищата на селата Меден бук и Железари, община
Ивайловград. Мястото обхваща водосбора на Бяла река и най-югоизточната част на Източните
Родопи, в непосредствена близост до гръцката граница. По бреговете на реката са запазени
едни от малкото в България гори от включения в Червената книга източен чинар(Platanus
orientalis). Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в херпетологично отношение места
в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Сред тях са застрашените
змиеок гущер (Ophisops elegans), змиегущер (Ophisaurus apodus), змия-червейница (Typhlops
vermicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедрата (Testudo graeca ) и
шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). В защитената местност гнездят 94 вида птици.
Тук може да се наблюдават включените в Червената книга египетски лешояд (Gyps fulvus),
черна каня (Milvus migrans), скален орел (Aquila chrisaetos), късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), черен щъркел (Ciconia nigra). Районът е постоянно място за хранене и почивка на
включения в Световния Червен списък черен лешояд (Aegypius monachus). Режим на
дейности:1.
Забранява
се
всякакъв
вид
ново
строителство;
2.
Забранява
се
добива
на
полезни
изкопаеми
по
открит
способ;
3.
Забранява
се
извеждането
на
голи
сечи
в
горските
насаждения;
4. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения в периода от 1 януари до 31юли
включително; 5. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.
Припокриване (частично или пълно): 1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи –
Източни; 2. ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река
Защитена местност ХАМБАР ДЕРЕ (Код 137)- Площ: 101.1 хектара; Обявена със Заповед
No.427 от 29.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник. Цели на обявяване:1. Опазване на
комплекс от естествени крайречни горски формации и ксерофитни дъбови гори. Опазване
местообитанията и популациите на защитени и редки видове риби, земноводни, влечуги,
птици и бозайници. Защитената местност “Хамбар дере” попада в община Ивайловград и
обхваща части от землищата на селата Казак и Бял градец. По бреговете на река Хамбар дере
са запазени естествени крайречни съобщества от върби (Salix alba, Salix purpurea) и eлша
(Alnus glutinosa), в състава на които влизат и няколко вида увивни растения –лиани. По
склонове се срещат стари дъбови гори, в които са оцелели дървета на възраст 100-200 години.
В реката се срещат 10 вида риби, четири от които са балкански ендемити. Защитената местност
се обитава от 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида птици и пет вида прилепи. От
видовете, включени в Световния Червен списък, тук се срещат двата вида сухоземни
костенурки (Testido graeca и Testudo hermanni), видрата (Lutra lutra), и прилепите малък

Юни 2017

92

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

подковонос (Rhinolophus hipposideros) и южен подковонос (Rhinolophus euryale ). От птиците
могат да се видят малък орел, голям ястреб, зелен кълвач, червеногърба сврачка.
Режим на дейности:1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;2. Забранява се
разкриване на кариери;3. Забранява се извеждане на голи сечи в горските насаждения; 4.
Забраняват се геологопроучвателни дейности.
Припокриване (частично или пълно):1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи –
Източни; 2. ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР (Код 343)- Площ: 0.5 хектара,
Местоположение: Община: Ивайловград, Населено място: с. Хухла. Обявена със Заповед
No.282 от 04.05.1979 г., бр. 45/1979 на Държавен вестник . Цели на обявяване:1. Опазване на
находище на божур. Режим на дейности: 1. Забранява се кастренето и повреждането на
дърветата; 2. Забранява се късането или изкореняването на растенията; 3. Забранява се пашата
на домашни животни; 4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните
малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; 5. Забранява се
разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се
поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим ; 6.
Забранява
се
извеждането
на
сечи,
освен
отгледни
и
санитарни
7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на
пещерите;8.
Забранява
се
безконтролното
посещение
на
пещерите
9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни. Припокриване (частично или
пълно):ЗЗ по директивата за птиците: Язовир Ивайловград
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В М. ХАЛКА БАИР (Код 337) - Площ: 15.0
хектара, Местоположение: Община:Ивайловград, Населено място: с. Железино. Обявена със
Заповед No.415 от 12.06.1979 г., бр. 56/1979 на Държавен вестник. Цели на обявяване:1.
Опазване на находище на божур. Режим на дейности: 1. Забранява се кастренето и
повреждането на дърветата; 2. Забранява се късането или изкореняването на растенията; 3.
Забранява се пашата на домашни животни; 4. Забранява се безпокоенето на диви животни и
вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; 5.
Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и
режим; 6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни. Припокриване
(частично или пълно):ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р. ЛУДА РЕКА (Код 461) Площ: 80.0 хектара; Местоположение: Община: Ивайловград, Населено място: с. Горно Луково.
Обявена със Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник. Цели на
обявяване: 1. Опазване на находище на градински чай. Режим на дейности: 1. Забраняват се
всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които
биха довели до повреждане на дърветата; 2. Забранява се късането или изкореняването на
растенията;3. Забранява се паша на домашни животни; 4. Забранява се влизането,
преминаването и паркирането на моторни превозни средств; 5. Забранява се безпокоенето на
диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и
леговищата; 6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и
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други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и
на водния и режим; 7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство. Припокриване (частично или пълно):1. ЗЗ по
директивата за местообитанията: Родопи – Източни; 2. ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р. МАРЕШНИЦА (Код 460) Площ: 10.0 хектара; Местоположение: Община: Ивайловград, Населено място: с. Горноселци.
Обявена е със Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник. Цели на
обявяване:1. Опазване на находище на градински чай. Режим на дейности:1. Забраняват се
всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които
биха довели до повреждане на дърветата; 2. Забранява се късането или изкореняването на
растенията;3. Забранява се паша на домашни животни; 4. Забранява се влизането,
преминаването и паркирането на моторни превозни средства; 5. Забранява се безпокоенето на
диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и
леговищата; 6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и
други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и
на водния и режим; 7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; 8.
Забранява се всякакво строителство. Припокриване (частично или пълно): 1. ЗЗ по директивата
за местообитанията: Родопи – Източни; 2. ЗЗ по директивата за птиците: Язовир Ивайловград
Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ (Код 322)- Площ: 0.1
хектара;Местоположение: Община: Ивайловград, Населено място: гр. Ивайловград. Обявена
със Заповед No.531 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник. Цели на обявяване:1.
Опазване на находище на снежно кокиче. Режим на дейности:1. Забранява се късането или
изкореняването на растенията; 2. Забранява се пашата на домашни животни; 3. Забранява се
безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и
разрушаване на гнездата и леговищата; 4. Забранява се разкриването на кариери,
провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както
естествения облик на местността, така и на водния и режим; 5. Забранява се повреждането на
скалните образувания и драскането по стените на пещерите; 6. Забранява се безконтролното
посещение на пещерите
Природна забележителност ПЕЩЕРА (Код 320)- Площ: 0.8 хектара.Местоположение:
Община: Ивайловград, Населено място: с. Белополяне.Обявена със Заповед No.531 от
25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник. Цели на обявяване: 1. Опазване на пещера.
Режим на дейности: 1. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
2. Забранява се пашата на домашни животни; 3. Забранява се безпокоенето на диви животни и
вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; 4.
Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и
режим; 5. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на
пещерите; 6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите. Припокриване (частично
или пълно):ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
От наличните данни, може да се направи заключението, че и петте защитени зони са
сравнително запазени от натоварване с планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения.
Одобрените, до момента, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения засягат в
много малка степен предмета на опазване на петте защитени зони и не могат да предизвикат
Юни 2017

94

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

значително неблагоприятно въздействие или да повлияят върху целите на опазване на видове
и природни местообитания.
По отношеие на петте защитени зони, разглежданият ОУП на община Ивайловград предвижда
устройствено планиране, преобладаващо на територии, които са с вече съществуващо
застрояване и изградени инфраструктурни елементи.
В границите на община Ивайловград териториите с общо предназначение в проекта на ОУП,
които могат да окажат въздействие върху природни местообитания, видове растения и
животни, не попадат в защитени територии.
В Доклада за Оценка на съвместимостта на ОУПО с предмета и целите на опазване на
защитените зони, който представлява неделима част от доклада за екологична оценка, са
дадени подробности за всяка една защитена зона по Натура 2000 и въздействието на
предвижданията на плана върху тях.
4.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
По смисъла на закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната
среда, „отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително
непосредствено приложение, или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи.
Количеството на генерираните отпадъци през 2008 г. общо за общината е 4 755 тона.
Организирано сметосъбиране има само в гр.Ивайловград и три от селата – с.Свирачи,
с.Славеево и с.Драбишна с кофи тип “Мева” с обем 110 л, 140 л, 200 л и тип “Карнобатски” с
обем 110 л. Контейнерите са тип “Бобър” с обем 1100 л и контейнери - 4 м3. Сметосъбирането
се извършва по определен график - кофите - два пъти седмично, контейнерите се извозват
също два пъти седмично. Общият брой на кофите за смет е 1200 броя, контейнерите – 171 бр.
Общо 69 % от населението на Община Ивайловград е обхванато от организирано
сметосъбиране.
Техниката, използвана за сметосъбиране - 1 брой сметосъбирачка тип “Мерцедес” и един
брой контейнеровоз – ГАЗ 53.
В общината няма организирана система за разделно събиране на отпадъците, така също и
разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, в т. ч. акумулатори, луминисцентни
лампи и др. Има отредени места за депа на автомобили, свалени от отчет.
Твърдите битови отпадъци се депонират на сметището в Ивайловград, което се намира на
три километра от града. Продължава да е сериозен проблемът с нерегламентираните
сметища по населени места в общината.
Таблица №1: Сметища

Населено
място

Отдалечен
ост км

Посока

Статус

с.Покрован

14

З

0

Год.на
изгражда
не
1992

с.Кондово

32

ЮЗ

0

1989
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Год.на
закриван
е
2008

Площ
дка

2008

0,3

0,4
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с.Белополян
е
с.Орешино
с.Долно
Луково
с.Славеево

13

ЮИ

0

1995

2010

0,2

16

Ю

0

1998

2008

0,2

35

Ю

0

1988

2009

0,2

8

СИ

0

1982

2010

0,3

Битови отпадъци- основните източници на отпадъци в общината са гражданите,
домакинствата, предприятията, частните фирми, очилищата, ресторантите, уличните заведения
и др.
Най-голям е процента на отпадъците генерирани в домакинствата, което е соновен проблем,
тъй като в по-голяма част от населените места няма съществуваща сметосъбираща система и
тпова принуждава жителиите да се справят сами, което често води до образуването на
нерагламентирани сметища или до обезвреждане на отпадъците, чрез изгаряне, което е
вредно както за човешкото здраве, така и за околната среда
Генерирани битови отпадъци /в тона/ през последните три години:
Таблица №2 Битови отпадъци
Населено място
Ивайловград
Свирачи
Славеево
Драбишна

2006
4211
210
170
130

2007
5233
213
168
127

2008
4281
196
159
119

Данни за морфологичния състав на ТБО
Битови отпадъци
Органични кухненски
Хартия и картон
Пластмаса
Стъкло
Текстил
Гума, кожа
Дървени
Метални
Други

Количество %
50
15
15
7
3
2
2
2
4

Складове за пестициди
Населено място
Ивайловград
С.Плевун
ВСИЧКО:

Количество твърди - кг
210 000
2 000
212 000

Количество течни - л
0
0
0

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община
Ивайловград предвижда:
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Наляване количеството на отпадъците – предлагат се нови форми и подходи при
ограничаване формирането на отпадъците.
Рециклиране и повторно използване на отпадъците - полезникомпоненти оказващи
благоприятен екологичен ефект, както чрез намаляване използването на природните
ресурси, така и чрез намаляване на общо количеството на отпадъците.
Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците в
населените места.
Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците ;
Намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци - старите замърсявания
независимо как са получени представляват голям риск за човешкото здраве и околната
среда.
Правно регулиране на управлението на отпадъците - Нормативно регламентиране на
управлението на отпадъците на местно общинско ниво.
Основните належащи проблеми на територията на Общината относно отпадъците са
нерагламентираните сметища, които представляват както точкови, така и дифузни източници
на замърсяване. Трябва да се подобри контрола над сметосъбирането , да се налагат санкции
за незаконни сметища и при откриването на такива, те да бъдат заличавани според закона, за
да не доведат до „стари замърсявания” на тариторията на общината.
Опасни отпадъци
На територията на община Ивайловград към настоящия момент няма предприятия, попадащи в
обхвата на Раздел I към Глава осма на ЗООС.

4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Инженерно-геоложки условия и обща устойчивост.
За територията на Община Ивайловград са установени опасни геоложки процеси с
непрекъснато действие, които се поделят на три основни групи [8]. В изучавания район са
установени и ще бъдат описани по-долу процеси и от трите групи. Те са показани на картата
(приложение 2).
1) Процеси с внезапно действие или с периодично активизиране (рискови):
- Свлачища и срутища. На територията на Община Ивайловград няма регистрирани големи
свлачища и срутища в регистъра на "Геозащита Перник", в чийто район на действие попада
общината. Независимо от това на много места съществува опасност от локални свличания и
срутища. По тази причина е задължително инженерно-геоложките проучвателни работи на
всички обекти да включват обследване на района за наличие или опасност от възникване на
гравитационни процеси.
- Разрушителни наводнения. Това е хидроложко явление, но има пряка връзка и с геоложката
среда, тъй като води до размиване на речните брегове, промяна на речното корито,
активизиране на свлачища, срутища и сипеи, отлагане на големи количества наноси.
Разрушителните наводнения са обичайни за проучвания район поради дълбоките речни
долини и високата скорост на речните води при интензивни валежи с голяма продължителност
и обилно снеготопене. Водят до разрушаване на мостове, сгради, инженерни и
комуникационни съоръжения. Пример за това са наводненията по Бяла река през 1990 г.
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Борбата с разрушителните наводнения се води чрез: залесяване на водосборни райони,
строителство на преградни стени, водосъбирателни басейни и отводнителни канали,
изграждане на защитни диги и корекция на речните корита. Задължително е да се извършва
редовно почистване на реките и деретата за осигуряване на добрата пропускатална способност
на коритата им.
2) Процеси и явления с непрекъснато действие:
- Активен разлом от II ред. Установен е приблизително по коритото на Бяла река с посока ЗСЗИЮИ. Характерни са силно тектонизираните зони, в които скалите са значително нарушени.
Има значение за геоложкия риск поради проявяването на неотектонска, съвременна и
сеизмична активност.
Активният разлом преставлява потенциална опасност за хидротехническото строителство,
прокарването на минни изработки, пътища, мостове, тунели, ж.п.линии, големи сгради и
съоръжения. При инженерно-геоложките проучваттелни работи за различните видове строежи
трябва да се обръща сериозно внимание на тектонизираните зони. Скален венец около
платовидна заравненост с повишена опасност от склонови процеси. Установен е в
северозападната част на общината – около село Черничино и югоизточно от него. Склонови
деформации възникват по периферните участъци на андезитовите и риолитовите разливи.
- Eрозия. Ерозията в района е два вида – площна и линейна.
Площна ерозия в средна степен е установена по цялата площ на общината. В няколко зони
ерозията е във висока степен – северозападната част, почти цялата източна част и една зона в
западната част – северно от Бяла река, успоредно на коритото й. Площната ерозия унищожава
земеделските земи, като изнася плодородния хумусен слой.
Линейната ерозия е двустранна (дълбочинна и странична). Дълбочинната ерозия е характерна
за терени с наклон над 5-8˚. Развита е в делувия, изветрителната кора на скалите по склоновите
участъци, лишени от естествена растителност, където образуват оврази. Страничната ерозия се
проявява при реките с постоянен воден отток . Степента на преобразуване на бреговете се
обуславя от податливостта на размиване на несвързаните, свързаните глинести и на
изветрелите, напукани скални разновидности. Двустранна линейна ерозия е установена в
югоизточната част на общината – в землищата на селата Белополяне, Сив кладенец, Мандрица,
Костилково и Долно Луково.
Приносът на ерозията в общата геоложка опасност е много съществен. Обикновено срещу нея
се налага ползване на комплекс от мерки: агротехнически (при терени с наклон до 8-10°),
залесяване
(при
изоставени
силно
ерозирали
терени),
инженерно-технически
(противоерозионни тераси, валове, баражни стени).
- Изветряне. Сложна система от множество физични, химични и биологични процеси засягат
всички видове скали, разкриваи се на земната повърхност. Преминавайки през различни
стадии, здравите и свежи скали се превръщат в изветрителни продукти, състоящи се от сипеща
се или песъчливо-глинеста маса. Изветрянето обхваща по-голяма дълбочина при наличие на
пукнатини и тектонски нарушени зони в скалните масиви.
Последствията от изветрителните процеси са: влошаване на качеството на земната основа,
намаляване на носещата способност и увеличаване на водопропускливостта, увеличаване
обема на изкопните работи с произтичащите от това усложнения при строителството.
Изветрянето по склоновете намалява устойчивостта им и активизира други процеси като
ерозия, свлачища и срутища.
На територията на община Ивайловград е установена висока степен на изветряне в
североизточната част – землищата на селата Камилски дол и Ламбух. Противодействието
срещу изветрителните процеси се извършва с комплекс от мерки: отстраняване на
изветрителния слой, циментация, завеси, торкретиране.
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- Агресивност на водите. На територията на община Ивайловград са установени подземни води
с карбонатна и сулфатна агресивност спрямо бетон и стомана.
Карбонатно-агресивни води са привързани към кристалинните шисти на докамбрия в района
на село Попско. Тези води се отличават с ниска карбонатна твърдости съдържание на свободен
въглероден двуокис, респективно – въглена киселина. Сулфатно-агресивни води са установени
в землщето на село Белополци – западно то селото, близо до границата с Кърджалийска
област. Те вероятно са привързани чрез разломи с палеогенските въгленосни седименти.
При строителството в терени с агресивни подземни води е необходимо да се ползват
карбонатно- или сулфатоустойчиви цименти, силикатни добавки, антикорозионни покрития,
устойчиви хром-никелови стомани, бронзови или пластмасови материали.
- Естествена радиационна аномалия. Установена е в района на село Сборино. Отказът от добив
на уран намали съществено опасността от радиоактивно замърсяване на околната среда.
3) Процеси и явления с непрекъснато действие, водещи и до внезапно (рисково) явление:
- Окарстяване. Открит карст в мрамори е установен в отделни зони, разположени в
североизточната и южната части на общината. Скалният масив, в който е развит карст,
придобива нови инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия, различни от тези в
незасегнатите скали. Създава се възможност за развитие и активизиране на различни
деформации като пропадане, слягане , обрушване. Карстът се установява сравнително лесно
посредством геофизино проучване (напр.електропрофилиране), но предпазването от него при
строителството е трудно. Обикновено се търсят при възможности за преместване на обектите.
Според подразделянето на строителните почви от земната основа, описано в чл. 13 от Нормите
за проектиране на плоско фунди–ране [5], литоложките видове, изграждащи територията на
общината, попадат в група А, по рядко Б, но е възможно да има и пластове, които попадат в
група В (напр. в оводнените зони около реки и дерета).
Във връзка с чл.7, ал.1, т.1 и 2 от Наредба №1/01.09.1996г. за проектиране на плоско
фундиране на МТРС и чл. 73, ал.1, т. 1 и 2 от “Норми за проектиране на плоско фундиране” [5] е
необходимо във фази “Технически проект” и “Работен проект” да се изследват за обща
устой¬чивост земната основа и фундаментите, заедно с конструкцията на сградите и
съоръженията като цяло, когато са разположени върху наклонени терени (склонове) и в
близост до откоси, реки, язовири. Това изискване е задължително за цялата зона, обхващаща
бреговете на яз.Ивайловград.
Класифицирането на геоложкия разрез в групите от Таблица 1 на Наредба 07/2 за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони и Таблица 3.1 на БДС EN 1998-1 за всеки отделен
случай трябва да се извършва въз основа на проведено инженерно-геоложко проучване.
4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Общината е забележителна с културно-историческото си наследство - 50 паметника на
културата, от които 26 църкви. Някои от тези паметници датират от времето на римските
императори. Паметници с най-голяма културна и и историческа стойност в община
Ивайловград – Антична вила “Армира”, Средновековна крепост “Лютица”, Атеренски /Римски/
мост, Голямата могила край с. Свирачи, Тракийски долмени в района на с. Пелевун и с.
Железино, Манастирът “Св.Св. Константин и Елена”, гръцката църква “Св. Илия”, Мемориален
комплекс “Илиева нива”, Мемориала “Капитан Петко войвода” – с. Пелевун, бубарски къщи с
уникална архитектура – Мутафчиевата, Паскалевата, къщата на Димитър Стамболов, Яни
Попов, Лембер Лемберов и др. На територията на община Ивайловград се намират 26 църкви,
които са с над 100 годишна история.
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Антична вила "Армира" II-IV век. Уникален паметник на културата, открит през 1964г.,
разположен на площ 2 200 кв. м. Главната сграда на вилата е строена от камък на площ от 1300
кв. м. Открити са над 2750 фрагмента и цели елементи от мраморна инкрустация.
Изключително богати са подовите мозайки, в които хармонично се съчетават геометрични,
растителни, зооморфни и антропоморфни мотиви. Вилата се състои от много и разнообразни
помещения с представителен и стопански характер. Естествено най-оригинални са тези, които
оформят богато жилище на римски патриций с разкошни бани, декоративен басейн.
"Голямата могила" край с. Свирачи има обиколка 200 м., а височината й е 15 м. Опасана е с
големи варовикови блокове от по 3-3,5 метра дължина всеки, а теглото им е не по-малко от 3
тона. Разположени са пирамидално. Под тях е положена поддържаща стена от камъни. При
археологическите разкопки са открити гроб на дете, колесница и коне на знатна тракийска
фамилия, в чиято чест е изградена могилата.
Средновековната крепост "Лютица" е на около 6 км. западно от ивайловградския квартал
"Лъджа". Археологическите проучвания започват през лятото на 2002 г. Според специалистите
крепостта е голям и богат средновековен град, разположен на площ от 26 дка. Дължината на
изключително добре запазените крепостни стени е около 600 метра, 14 са крепостните кули.
Археолозите откриха църква, която е съществувала от 13 до 16 век, обширен некропол,
монети, мраморни детайли от антична базилика.
Общински исторически музей - Ивайловград, включващ три експозиции в новооткритата
сграда на Историческия музей - "Археология", "История на града и района преди
Освобождението" и "История след 1878 г.".
Възрожденска къща-музей на Мирчо Паскалев, в която може да се види характерното за бита
на българите от района – типична бубарска къща от края на ХІХ век. Тя е архитектурен
паметник на културата. Изградена е от кирпич, споена глина, измазана отвън с вар.
Приземният етаж е превърнат в бубарски салон, по южните ъгли на който са разположени
дървени миндери (сидери). В салона днес са изложени народни носии, оръдия на труда,
технология за отглеждане на буби, копринени конци и изделия. Южната фасада е цялата с
прозорци с дървени капаци.
Музейна сбирка в село Плевун с материали от живота на тракийския войвода Капитан Петко.
Там се намира и сбирка, отразяваща бита на малоазийските българи.
Тракийски мемориал "Илиева нива" край с. Глумово, включващ паметник на загиналите над
200 тракийски деца през 1913 г., параклис и чешма.
Паметникът-костница на връх Черни рид с редица паметници и паметни плочи, които са
израз на признателността на Ивайловградчани пред жертвите от османското иго и Рускотурската освободителна война.
Народно читалище "Пробуда" се намира в общинския център. Разполага с много добра база
за развитие на читалищна и културна дейност. Към читалището функционират 10 състава,
танцов състав "Мераклии", модерен театър, танцова формация, камерна формация, група за
автентичен фолклор, дамски хор, група за стари градски песни; две школи по изкуства, два
клуба по интереси.
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Библиотеката разполага с над 37 000 тома литература. Тя е организатор на традиционна
Седмица на детската книга и изкуствата за деца, на читателски конференции, рециталконкурси, срещи с писатели.
Долменът в близост до с. Пелевун е мегалитно гробно съоръжение (V-I в. пр.н.е.), обявено за
археологически паметник на културата с национално значение. Най-късният открит до момента
мегалитен тракийски паметник и един от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал
архаичните традиции от ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма. Изграден е
от големи цепени и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в
предварително подготвен изкоп. Погребалното съоръжение е ползвано многократно, но още в
древността е било раждането. Тук са най-старите църкви в общината, чарът на бубарските
къщи, човек може да опита от вкусните чевермета и екзотичните плодове на юга, да усети
магията на дивата природа по долината на Бяла река.
Интересна е църквата „Св.св. Константин и Елена” в Долно Луково – една от най-запазените
стари български църкви. Обявена е за архитектурен паметник на културата с местно значение.
Датира от 1806 г., като според преданието е изградена тайно в съществуващата тогава дъбова
гора само за 7 нощи. Определящ за кратките срокове на изграждане е бил османски закон,
според който постройка, на която е сложен покрив, не се разрушава. Има две отделения –
мъжко и женско. Интериорът е дооформян до 1918 г. Специален интерес представляват
дърворезбеният иконостас с т.нар. „овчарска резба” и оригиналните икони от началото на XIX
в. – дело на самобитни местни майстори.
Църквата„Св. Архангел Михаил”, построена през 1896 г. Представлява забележителна
трикорабна псевдобазилика, иззидана от камък. Върху мраморните фронтони над двата входа
са издълбани ктиторски калиграфни надписи на гръцки език. Особен интерес представлява
едро изработената дърворезба на иконостаса.
Църквата „Св. Атанасий” в с. Белополяне. Тя е забележителен представител на
възрожденската култова архитектура от първата половина на XIX в., паметник на културата.
Построен през 1838 г., храмът представлява типична трикорабна едноабсидна псевдобазилика
с петоъгълна кула- камбанария и богата релефна пластика по външните стени. Интериорът
също е оригинален, отличавайки се с единствената в общината двуетажна галерия. Иконите на
иконостаса имат висока художествена стойност, като голяма рядкост за района са две
поклоннически икони, донесени чак от Божи гроб в Йерусалим. Особено внимание заслужава и
дарохранителницата, украсена с много живописна апликация. Църквата е действаща, отворена
е на всички християнски празници, но само на храмовия празник св. Атанасий (18 ян., 2 май)
има литургия. През месец май след нея се прави курбан за здраве.
Църквата „Св. Преображение Господне” в Ивайловград. Тя е изключително ценен
представител на възрожденската култова архитектура, изобразително и приложно изкуство в
България, обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение.
Църквата е строена през 1828 г. на мястото на по-стар храм. Специален интерес представляват
разкошния ажурно резбован двуреден иконостас с растителни и животински мотиви, царски
двери, архиерейски трон, малък и целувателни иконостаси, пластичната украса по тавана и
колоните и царските икони, имащи висока художествена стойност. Храмовият празник
Преображение Господне (6 авг.) се чества с тържествена литургия и курбан за здраве. Църквата
е основния градски храм за богослужения и е отворена всяка неделя.
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Историческото наследство е един изключително ценен туристически ресурс за развитие на
Общината. Неговото опазване и поддържане трябва да се съобразява с опазването и на
компонентите на околната среда.Трябва да се обърне внимание , при отстраняване на ненужна
растителност или при разкопаването и благоустрояването на паметниците да не се образуват
незаконни сметища , които да доведат до влошаване както от екологична , така и от
естетическа гледна точка. Трябва да се съблюдава и да не се допуска изгаряне на събраната и
почистена ненужна растителност, защото това може да доведе до рискови пожари и
увреждане на почвата и представлява пряка опасност за животинските видове.При
изграждането на защитни прегради от животни, те трябва да бъдат изградени така, че да не
представляват реална заплаха за животните. При изграждането или реконструкцията на
пътища, които да водят до историческите паметници, при наличието на преминаващи диви
животни, задължително да има обозначителни табели. При популяризирането на
историческите паметници и евентуалното засилване на туристическия поток, трябва да има
ясно обособени и обозначени места за изхвърляне на отпадъците, за да се предотврати
замърсяването на околнита среда с неразградими отпадни продукти.
4.11 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Функционалното площоразпределение на община Ивайловград е предопределено от
преобладаващия планинско-хълмист характер на релефа, типичен за територията на района.
Поради тази причина инженерните мрежи и пътно-транспортната инфраструктура заемат едва
0,6 % (4 920 дка) от цялостния обхват на тази слабо урбанизирана област, но същевременно са
един от главните приоритети за бъдещо развитие, създавайки основни предпоставки за
социално-икономическия напредък на общината и за нейното интегриране към основните
стандарти на европейските измерения за начин на живот.
Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на:
- жилищния сектор;
- социалната инфраструктура;
- туристическата инфраструктура;
- транспортната инфраструктура;
- техническата инфраструктура;
- инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия
Материални активи на жилищния сектор
Жилищният фонд, предназначен за постоянно обитаване на населението има следните харак
теристики:
Вид на собствеността на жилищния фонд
- държавни и общински жилища: 3 %;
- частни на физически лица: 96 %;
- частни на юридически лица: 1 %.
Община Ивайловград към 2014 г. разполага с 3583 броя жилища. Общинският жилищен фонд
на територията на община Ивайловград е съставен от 78 бр. жилища. Социални жилища на
територията на общината няма, а нуждата от такива е осезаема и голяма. При подробно
разглеждане на имотната структура на собствеността в населените места и имотите, отредени
за общински, в регулационните планове на населените места, които имат такива, се открива
потенциал за изграждане на социални жилища в селищата, които биха имали нужда от тях, а
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именно селата с концентрация на населението и на обекти за обществено обслужване. Те имат
потенциала и материалната база да смекчат влиянието на механичните миграции и да запазят
баланса на населението.
Характеристики на разпределението на жилищните площи - Обитаването в общината се
реализира основно в нейното ядро – град Ивайловград, където са концентрирани 49% от
общото население и близо 50% от наличния жилищен фонд. Селското население на общината е
51%. Основни параметри на жилищния стандарт : РЗП – Разгъната застроена площ, тук ПП“Полезна площ” по терминологията ТСБ-НСИ – 288 564 кв.м
- ЖП - Жилищна площ – 222 277 кв.м.
- СП - Спомагателни площи – 45 398 кв.м.
- КП – Кухненски площи – 20 889 кв.м.
При общ жилищен стандарт в общината – полезна жилищна площ от 47,06 кв.м. разгъната
застроена жилищна площ/жител, по отношение на основния показател – стандарт на
обитаване, се очертава следното структуриране на общинската територия: Главна зона – с
жилищен стандарт под 20 кв.м. / жител – обхващаща града Ивайловград и централните зони на
общината. Територии със задържане на население – с жилищен стандарт от 21 до 40
кв.м/жител, в които се отчита свободен жилищен фонд ; Зона с жилищен стандарт над 40
кв.м/ж, обхващаща периферните зони на малките населени места, обитавани от население с
по-голяма семейна структура и по-малки икономически възможности, в които се отчита голям
обем свободен жилищен фонд.
Цялостно състояние на жилищния фонд - 27% от жилищния фонд е физически износен и
подлежи на ремонт или основна реконструкция. Близо 90% от физически негодния жилищен
фонд е в малките села. 29% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и
конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова конструкция и
т.н.). По-голямата част от тази група жилища също са в селата. В редица случаи обаче, тези
сгради допринасят за облика на селищата, що се отнася до приемствеността и т.н.
„архитектурна памет”, така че се изисква внимателен подход в реконструкцията и
обновяването.
34% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване. Този жилищен фонд в найголяма степен е концентриран в ядрото на общината – град Ивайловград и по-големите
селища, и е изграден през последните 20-30 години.
Конструкция на жилищен фонд - От всички жилищни сгради 2 706, най-малък е процента на
тези изпълнявани с панелни строителни системи – 11 бр. и тези със стоманобетонна скелетна
конструкция – 22 бр. 1 357 са тухлени и 1 316 други. Панелните жилища са построени след 1970
год., но максимума на експлоатация без да се направи основна подмяна на всички инсталации
и конструктивно обследване е приблизително 50 години, което значи, че в близко бъдеще ще
имат нужда от реновиране.
Стандарт на жилищно потребление - Строителството в Община Ивайловград е в
устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност. Над 90% от
застрояването е до три етажа, като в селата то е 100%.
-

Общ брой жилища : 3583 (100%);

-

Едностайни жилища : 76 (2%);

-

Двустайни жилища : 979 (27%);

-

Тристайни жилища :1137 (32%);

-

Четиристайни жилища : 837 (23%);
Юни 2017

103

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

-

Петстайни жилища : 283 (8%);

- С шест и повече стаи жилища : 271 (8%).
Жилищна задоволеност - Нивото на задоволеност с жилища в община Ивайловград показва,
че на 1000 души има 574,2 жилища (НСИ, 2012. По отношение на показателя среден брой лица
на едно жилище, стойността за общината е 1,74, което е по-ниско от стойностите за страната
1,86 и областта 1,98.
В общината няма недостиг на жилища, населението на общината обитава предимно собствени
жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни, намират се в
райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и
полусъборени.
Материални активи на социалната инфраструктура
Социалната инфраструктура на територията на Община Ивайловград е слабо развита и
неравномерно разпределена. Като общински център в град Ивайловград са концентрирани
най-голям брой обекти за обществено обслужване във всичките му аспекти: административни
услуги, здравеопазване, образование, култура, социални услуги, обществено хранене,
търговия, спорт и атракции.
Образование и обучение
Материалните активи на системата на образованието и обучението включва следните сгради с
прилежащите им дворове и оборудването: На територията на община Ивайловград
функционират 3 основни училища ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Железино, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий” с. Белополци и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Свирачи, 1 СОУ „Христо Ботев” в
Ивайловград и 2 детски градини в гр. Ивайловград - с филиал в кв. Лъджа и в с. Железино - с
филиал в с. Белополци.
Общият капацитет на училищата е 1330 деца, обслужвани от общо 92 души персонал, а
заведенията за предучилищно образование са с общ капацитет 162 деца и разполагат с
персонал от 28 души. Съществуват приблизително 14 броя нефункциониращи училища и около
3 броя нефункциониращи детски градини. Предназначението на тези имоти не е сменено,
въпреки че не се използват, а сградния фонд не се поддържа. По вид собственост тези имоти са
публично-общински или частни общински.
Здравеопазване
На територията на общината има множество обекти с предназначение за предоставяне на
здравни услуги – здравни домове и служби: Здравен дом в с.Белополци, Здравен Дом с.Гугутка,
Здравен дом с.Долно Луково, (общинска публична собственост), Здравна служба с лечебница,
участъкова болница и селска здравна практика – с.Железино, Здравна служба с.Мандрица,
Здравен дом с.Плевун, Здравен дом с.Покрован, Здравна служба с.Попско, Здравен дом
с.Свирачи, Здравен дом с.Хухла. Всички изброени обекти в моменти не функционират, като
някои са преминали от частна общинска собственост в частна собственост. Единственият обект
осигуряващ доболнична помощ е болница в гр. Ивайловград, намираща се на ул. „Оборище“
№15.
Пред здравеопазването в общината се очертават сериозни проблеми. Основен неблагоприятен
демографски фактор, влияещ на развитието и раширяването на лекарските практики, е бързото
намаляване на населението в общината. Втори сериозен пространствен ограничител е
надребнената структура на селищната мрежа в общината и големите разстояния между
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населените места. Третият проблем е, че общината се обслужва само от един спешен
медицински център.
В доболничната помощ има един Спешен център, филиал на Центъра за спешна помощ град
Хасково. В спешния център се осигуряват денонощни медицински услуги от екипи на
фелдшерско ниво. Спешната помощ разполага с две линейки. В доболничната помощ също
така са разкрити и 5 лекарски практики, 4 от които са в Ивайловград, разположени в сградата
на болницата, а последната е в село Железино. В Ивайловград от началото на 2011 година има
една незаета лекарска практика в града.
На 10 000 човека от общината се падат по 5-6 лекаря, тоест на един лекар съответстват между
1666 и 2000 души. Населението на общината по данни от 2012г. е 6 240, което означава, че
всеки лекар трябва да обслужва над 1000 пациента. Като извод следва да се отбележи, че
лекарите в общината, сравнени спрямо населението, са значително по-малко от средното за
страната ниво (393 медици на 100 хил.д ≈ 39 медици на 10 хил.д.). Здравноосигурените лица в
общината са 88% от населението.
Като цяло може да се обобщи, че здравните услуги са сравнително неравномерно
разпределени по територията на общината и са недостатъчно. Сред основните проблеми пред
развитието на сектора „Здравеопазване“ в община Ивайловград са: Бързото намаляване на
населението в общината, което прави лекарските практики непривлекателни; Разпокъсаността
на населените места и големите разстояния между тях което затруднява получаването на
медицинска помощ;Ограничените ресурси при обслужване на общината от един спешен
медицински център;Отдалечеността от лечебните заведения за специализирана
извънболнична и болнична помощ. Повечето ДКЦ и медицински центрове са разкрити в
големите градове в областта, както и повечето от практиките на лекарите-специалисти.
Социални дейности
Социалните услуги предлагани на територията на общината са: социални услуги в
институционални заведения, включващи социални домове с разнообразен характер;
специални социални детски заведения; социални услуги на лица в неравностойно положение в
домашна среда - социален патронаж, осигуряване на социални асистенти, обществени
трапезарии и др. Конкретните обекти, предоставящи социални услуги на територията на
община Ивайловград са следните: Дневен център за деца с увреждания- Помещава се в сграда
на ОДЗ „Ивайловград” и е с осигурена достъпна среда за деца с увреждания. Капацитетът на
Дневния център за деца с увреждания е 22 места. Потребителите могат да ползват целодневна,
полудневна или почасова грижа. Социален патронаж - Месечният капацитет на социалния
патронаж е 120 души, като дейността обхваща град Ивайловград, както и селата: Камилски дол,
Славеево, Драбишна. Социалният патронаж функционира в самостоятелно помещение и има
самостоятелна кухня, намира се в приземния етаж в сградата на болницата и се помещава в 4
броя помещения за готвене и съхраняване на храната с разгъната площ от 973 кв. м. Личен
Социален Асистент - Услугата се предоставя от Дирекция “Социално подпомагане“ –
Ивайловград. Дирекцията работи по тази дейност, част от НП ”Асистенти на хора с
увреждания”, от самото й стартиране и в нея, досега, са включени общо 13 лица, полагащи
грижи за близки с увреждания, чието самообслужване е затруднено или напълно невъзможно.
Съществува и сграда в с.Попско с предназначение за дом за деца и юноши, която е публична
общинска собственост и в момента не функционира.
Културни дейности
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Културата на територията на общината е представена от множество обекти разпръснати из
населените места, което прави достъпа на населението до обекти на този вид обществено
обслужване добър.
Читалищата са основен обект, който се грижи за провеждане на културни събития и
мероприятия на територията на общината. Функциониращите обекти са 5 броя и всички са
публична държавна собственост.
Съществуват 22 броя църкви и 2 църкви и един манастир в гр.Ивайловград, като всички са
собственост на Българската Православна църква.
Другите културни обекти са музей и кина, разположени основно в гр.Ивайловград
Спорт
Материалните активи на системата на спорта включват: Спортни съоръжения и имоти с
предназначение за спорт и атракции в с.Славеево, с.Плевун и гр.Ивайловград. Това
предназначение е определено с Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за града и съответно с
Кадастрални регулационни планове за другите населени места. Към съоръженията за спорт се
включват и училищните дворове. Спортната база в общината е недостатъчна. Съществуващите
обекти не се поддържат и са в незадоволително състояние. Общината е собственик на
следните обекти: Спортен комплекс в град Ивайловград. Застроена площ в размер на 34
декара. Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от спортния обект са:
футболно игрище, писти и плувен басейн. Лошо състояние на базата е причина част от
съоръженията да не се ползват. Физкултурен салон в град Ивайловград. Намира се в СОУ
"Христо Ботев" - Ивайловград. Сградният фонд отново е не добре поддържан и в
незадоволително състояние. На територията на общината съществуват и два имота с
предназначение за спорт и атракции, в които не са реализирани съоръжения: Футболно игрище
- квартал "Лъджа" и Физкултурно игрище, с. Плевун.
По данни на общинската администрация са разработени няколко проекта с предвиждания за
създаване на спортни съоръжения: спортна площадка за волейбол, баскетбол и хандбал в
южната част на град Ивайловград; изграждане на футболно игрище в с. Славеево.
Изводи: Спортната инфраструктура не е добре развита на територията на общината.
Съществуващите спортни обекти и съоръжения са в незадоволително физическо състояние,
което ограничава достъпа до тази услуга. Спортните съоръжения за концентрирани изцяло в
общинския център и това създава необходимост от нови такива поне във вторичните центрове
– с.Свирачи, с.Плевун, с.Железино и с.Белополци, и до известна степен в най-близкото
населено място до града – с.Славеево с цел от такива обекти да могат да се възползва по-голям
дял от населението на общината.
Материални активи на туристическата инфраструктура
Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове на територията на общината.
Територията разполага с богато археологическо и културно наследство - оригинален фолклор и
етнография,
изключително
богатото
биологично
разнообразие,
историческите
забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие
на културен, религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм.
През последните години броят на местата и средствата за подслон в общината нараства, като
легловата база се увеличава, като в момента на територията на общината има 7 хотела и една
къща за гости. Това е резултат от частни инвестиции в развитието на хотелиерския и
ресторантьорски бизнес, който е концентриран в общинския център.
Обектите на културно-историческото наследство от национално значение са два.
Съществува и Туристически информационен център разположен в централната част на град
Ивайловград.
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Изводи
- Голяма част от обектите на недвижимото културно наследство се намират на повече от десет
минути разстояние с моторно превозно средство от съществуващи хотели и къщи за гости и
Туристическия информационен център.
- Достъпността до обектите често се извършва чрез черни пътища или двулентови общински
пътища в с лошо състояние на пътната настилка.
Пътна инфраструктура
В Община Ивайловград е развит единствено шосеен транспорт.
- Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на община
Ивайловград е 139,673 км.;
- Общинската пътна мрежа на територията на община Ивайловград е с обща дължина
198 км.;
Подобряването на транспортно – комуникационен пръстен на територията на общината ще
предостави много възможности за равитие на целия район и ще подобри стандартът ,
характерен за територията. Достъпността е един от най-важните фактори за развитието на
много други сектори като например: туризъм , икономика и т.н. При предоставяне на една
достъпна и годна за експлоатация пътна мрежа на територията на общината, ще бъдат
предоставени и много други възможности за развитието на цялостния потенциал на общината.
Материални активи на техническата инфраструктура
Водоснабдяване


Водоснабдени селища: 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя;



Водоснабдени жилища: 2882 бр. Без водопровод: 310 бр. жилища, от тях в града 1 бр., в
селата 309 бр.;



Частично водоснабдени с местни водоизточникци са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с.
Долноселци и с. Кобилино;



Неводоснабдени са 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско,
Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец,
Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.
Ивайловград се водозахранва от 3 шахтови кладенеца на р.Арда в землището на с. Славеево.
Тази система снабдява гр. Ивайловград, с. Славеево и с. Драбишна. При трите шахтови
кладенеца липсват печиствателни съоражения. Съхранението на овдата се осъществява в 5
броя напорни водоеми. Има създадени санитарноохранни зони, но те не са учредени съгласно
Наредба 3 от 16.10.2000. Дезинфекцията се извършва с натриев хипохлорид с дозаторни помпи
, монтирани на тласкателите в помпените станции. Основните недостатъци
на
водоснабдителната система са, че СОЗ не са съобразени спрямо Наредба 3 от 16.10.2000,
третирането не е достатъчно ефективно. Освен това е необходима рехабилитация на
конструкцията за съхранение, тъй като има пукнатини и течове и саниране, смяна на
спирателни кранове и корозирали тръбни разводки.Спрямо помпените станции е наложително
да се направи необходимата рехабилитация на сградния фонд и обработка, а на места и
подмяна на корозирали метални елементи.Основните проблеми на преносните водопроводи
са старите етернитови тръби, както и липсата на сервитути за довеждащите водопроводи,
което създава затруднения при експкатация, защото попадат в горски фонд и в земеделски
земи. По данни на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково водоснабдителната
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система в Ивайловград е амортизирана на 100% от общата дължина на водопроводната мрежа.
Водопроводната мрежа в общината се нуждае от пълна реконструкция и строителство на
всички водоснабдителни мрежи в гореописаните села. Загубите във вътрешната мрежа са над
50 %.Освен загубата на вода лошото състояние на мрежата и преди всичко липсата на
херметичност, съчетана със състоянието на битово-фекалната канализация водят до реална
заплаха за здравето на потребителите.

Канализация
На територията на общ.Ивайловград няма изградени канализационни помпени станции и
пречиствателни станции за отпадъчни води. Развита канализационна мрежа има само в град
Ивайловград, която обслужва 60 % от населението на общината. От „В и К” ЕООД Хасково се
обслужва само 32% (по данни от дружеството). Частична канализиция има в други 11 населени
места в общината. Всички битово-фекални отпадни води се оттичат или в стари септични ями
или попивни кладенци, или в реките и деретата на общината и се заустват без пречистване, а
река Арда се явява техен приемник.
Съществуващата канализация в гр. Ивайловград е смесена, като само главния клон, отвеждащ
отпадните води от централната част на града, е изпълняван след 1990 год. Основния колектор е
от бетон, диаметърът на тръбата е 1000 мм. Към настоящия момент „В и К” операторът
извършва само аварийно почистване на канализационната мрежа и отстраняване на
запушвания.
Енергийна инфраструктура
Изградена електроразпределителна мрежа е с дължина в общината общо - 444,6 км. - 110 kVи
20 kV. Инсталирана мощност в Общината за 2013 год. е Р= 9458 kW. Състоянието и е такова, че
може да поеме бъдещото увеличение на товарите и съответното електропотребление.
Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на
изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на короните
на дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за страната ниво. Нуждае се от
модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на целонощно полунощно
осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките и тесни улици и LED лампи за
централните улици.
Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Същите се нуждаят от
текущ ремонт на АС и ел. част. Мощността на трафопостовете е средно 250 kVА. Повечето
трансформатори са с алуминиева намотка и повечето ел. мрежи ниско напрежение са с АС проводници. Всичко това обуславя по-високи технологични разходи (загуби) на ел. енергия.
В град Ивайловград има изградена подстанция 110/20 kV, съоръжение на "Национална
електрическа компания" ЕАД. За цялата мрежа на Общината може да се каже, че е в състояние
да се поеме увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото
стопанство.
Основната задача е да се върви към подмяна на съоръженията, като се монтират по-надеждни
и такива, които искат минимум експлоатационни разходи. След това трябва да пристъпи към
автоматизирано управление на подстанцията. Тази стъпка ще е по-надеждна, безопасна и
рентабилна за енергийната система.
Съществуват проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението над допустимите
норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой трафопостове
Състоянието е много добро. Периодично и последователно се извършва реконструкцията на
Ел.мрежата в общината.
Прерспективното развитие на Ел.преносните мрежи се изразява в три инициативи /проекта/ :
Изграждане (Възстановяване) на Ел.провод “Черничино-Маджарово”, който да осигурява
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междинна връзка между двете подстанции : Ивайловград и Маджарово. Реализиране на
проект (Възстановяване на проект) за Нов Ел.провод-20кV от Илиева нива до с.Попско.
Реконструкция на Ел.мрежата 20кV “Цимбала-Камилски дол”.

Телекомуникации
Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до повечето селища в общината.
Телефонизирани са 43 населени места в община Ивайловград. Телефоните централи са
аналогови с капацитет - 3000 поста, от които са заети - 2000 поста. Плътността (брой тел.
постове/100 домакинства) е около средната за страната (Средната за страната е 38,6).
Свободния капацитет е - 1000 поста в централите и в мрежата. Степен (%) на цифровизация на
телефонните централи - за Ивайловград - 0%. Цифровизацията е 0% и още не е започнала,
което се отразява на качеството на ИНТЕРНЕТ - услугите. Телефонизацията на общината се
нуждае от сериозно развитие и модернизация, още повече пред вид претенциите за
развитието на общината като център на туристически услуги. В общината има достъп до
интернет. Съществува мрежа за бизнес интернет-услуги. В Ивайловград има 1 поща и 4 в
селата: Мандрица, Гугутка, Железино и Свирачи. Три пъти в седмицата в общината се доставят
пощенски пратки от частни куриерски компании. Всички мобилни оператори предлагат
обслужване с мобилни комуникации. Достъпът и използваемостта на интернет нараства през
последните години, като за 2012 г. половината население има достъп и е използвало интернет.
Мобилните оператори покриват почти 100% от територията Все още слабо развита е интернет
мрежата, особено в селските райони
Оценка на телекомуникации: Съобщителната мрежа не е добре развита и трябва да се
предвиди поетапна цифровизация, съгласно програмата на БТК. Има сериозен проблем с
покритието на мобилните оператори, което затруднява изключително много комуникацията в
общината, особено при кризисни ситуации. Най- тежка е ситуацията с обхвата на мобилните
оператори в селата Белополци; Железари; Железино; Кондово; Плевун. Все още слабо развита
е интернет мрежата, особено в селските райони.
4.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
В обществено-икономическото развитие на общините, човешкият потенциал заема водещо
място, затова проследяването на демографските процеси и здравното състояние на
населението е едно от важните изисквания за определяне съдържанието и приложимостта на
ОУП, в настоящия случай ОУП на община Ивайловград.
Съществува зависимост между структурните и качествени характеристики на населението от
една страна, и икономическото и социалното развитие, от друга. Здравето, което се определя
от факторите на семейно-битовата, професионално- трудовата, обществено-битовата среда и
системата на здравеопазване, се влияе силно от обкръжаващата го социално-икономическа
среда, включително на общинско ниво.
Проучването на здравното състояние на населението на община Ивайловград се извърши чрез
демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с показателите за
цялата област Хасково и страната. Проучени са основните демографски показатели отделно за
населението на община Ивайловград и общо за цялото население на страната.
Един от основните индикатори за здравното състояние на населението са демографските
показатели и заболеваемостта. Независимо, че те се влияят от голям брой фактори –
генетични, фактори на риска на живот, работна среда, социално-икономически и др., от
съществено значение е и влиянието на околната среда.

Юни 2017

109

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Населението на община Ивайловград към 31.12.2013 г. наброява 6 131 души (по данни от НСИ).
Общината включва 51 населени места - 1 град и 50 села. Общинският център град Ивайловград
наброява 3 584 жители (към 31.12.2013г.), което представлява 58,5% от населението на
общината. Делът на населението, което живее в селата съответно е 41,5%. Гъстотата на
населението към 31.12.2013 г. е 7,5 души/км², което е много по-ниска стойност от средната за
страната 65,3 души/км² и от средната стойност за област Хасково 43,2 души/км².
Демографската ситуация в община Ивайловград е резултат от въздействието на различни
фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от нейното
историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.
Населението на община Ивайловград съставлява 2,6% от населението на област Хасково
(239 312 души към 31.12.2013 г. по данни на НСИ). Основно влияние върху развитието на
демографските процеси в общината оказват полова, възрастова, етническа и образователни
структури, брачността и разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните
процеси на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение. Влияние върху възрастовата структура на
населението на общината оказват промените в раждаемостта и смъртността,
продължителността на живота и жизненият стандарт на населението. От друга страна,
състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние върху
възпроизводството на населението, както и върху формирането на трудовия потенциал на
общината.
Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и качеството на
човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал и не на последно
място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо значение и
за естественото възпроизводство на населението. Съотношението между трите възрастови
групи – под-, в- и над трудоспособна възраст в Община Ивайловград, би могло да я определи,
като община с неблагоприятна възрастова структура. Негативното изменение на възрастовата
структура води до икономическото натоварване на населението от възрастовата група 15-64 г.
Коефициентът на възрастова зависимост на община Ивайловград към 01.02.2011 г. е 50,9%,
което значи, че на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 51 лица
под 15 и на 65 и повече години. Високите стойности на този коефициент показват, че разходите
за издръжка на старите хора за здравни и социални услуги стават по-големи.
По отношение на етническата структура, населението на Община Ивайловград се оформя в три
големи групи – българи, турци и роми, в т. число копанари. Като религиозна принадлежност те
се разделят на християни и мюсюлмани. Българската етническа група обхваща 4 793 души, или
88,3% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84,8 %
средно за страната и 79,4% за област Хасково.
Турската етническа група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 412 души са се
самоопределили като етнически турци. Те представляват 7,7% от всички лица в общината, при
8,8% средно за страната и 12,5% за областта. Населението от турски произход, живее предимно
в селата и се занимава със земеделие –тютюнопроизводство и животновъдство. Турско
население има в селата Костилково и Белополци.
Ромският етнос е третият по численост, като към 01.02.2011 г. наброява 54 души, според
самоопределянето на лицата, с относителен дял от 1%, при средно 4,9 % за страната и 7% за
областта. Ромите са заселени в по-големите села, Железино и др. Характерно за тези етноси, е
че при тях населението в под трудоспособна и трудоспособна възраст е по-голям процент, а в
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над трудоспособната група процента е по-малък, което е резултат на по-високата раждаемост.
Малцинствените групи, особено ромите са изправени пред редица проблеми: ниско ниво на
образование, ниски доходи, липса на земя, висок процент безработица. Наложително е
интегрирането им към обществото.
Образователната структура на населението е важна социално-икономическа характеристика,
защото от образователното ниво на хората зависи до голяма степен трудовото им участие,
културното им ниво и в крайна сметка тяхното репродуктивно поведение. В община
Ивайловград делът на хората с висше образование (10,4%) е значително по-нисък от средния за
страната (19,6%) и област Хасково (14%). Относителният дял на хората със средно образование
около средните стойности за страната и областта. Делът на хората с основно образование
(30,7%) е по-висок от стойностите за страната и областта. С начално образование са 12,3%,
което също е по-висок дял от стойностите за страната (7,8%) и областта (10,4%).
Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му
възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна
обхваща естественото движение на населението. От своя страна, то се характеризира с
раждаемостта и смъртността. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на сключените
бракове и броя на разводите. Към 31.12.2012г. общия коефициент за брачност на населението
в община Ивайловград е 1,3‰ и е по-нисък от този за страната 2,9‰ и областта 2,5‰.
Коефициентът на разводимост на общината за 2012 г. възлиза на 1‰ и е по – нисък от този за
страната 1,6‰ и областта 1,6‰.
Коефициентът на обща раждаемост в община Ивайловград за 2013 г. е 6,4‰, което е по –
ниско от този за страната 9,2 ‰ и този за област Хасково 8,7‰, като от общо 39 живородени 23
са момчета и 16 момичета. Броят раждания в селата на общината и в гр. Ивайловград са почти
равни, съответно 18 и 21.
Смъртността в община Ивайловград за 2013 г. възлиза на 16,5‰, което е по-високо от средното
ниво за страната 14,4‰ и по-ниско от това на област Хасково 23,9‰. От общо 101 умирания 52
са мъже и 49 жени.
Естественият прираст представлява обобщаваща характеристика на естественото движение на
населението. За територията на община Ивайловград той е отрицателен (–) 10,1‰ за 2013 г.,
което е по-висока стойност от средната за страната -5,2‰ и областта -6,8‰.
През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст остават относително
високи, което води до намаляване на демографския потенциал на общината, а това ще играе
ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие.
Подобряването на социално-икономическата ситуация в общината е една от възможностите за
намаляване на отрицателните стойности на естествения прираст.
Миграциите са непрекъснат процес с различен генезис и интензитет. През последните години
мотивите за миграциите са лични и икономически. Механичният прираст на община
Ивайловград е трайно отрицателен през годините, за 2013 г. той е (-7,7‰) и е значително над
стойността за България (-0,15‰, 2013г.). В абсолютни стойности: заселили са се 61, а са се
изселили 108, а механичният прираст е -47 души. Основна част от миграциите на
трудоспособните контингенти са насочени към градовете Хасково, Пловдив, София и Стара
Загора. Отрицателният механичен прираст оказва отрицателен ефект върху възпроизводството
на населението, тъй като чрез изселването на жени в детеродна възраст се понижава
равнището на потенциалната бъдеща раждаемост.
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Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи
показатели за оценка на здравето на населението. Населението в Общината отдавна вече е в
четвъртата фаза на развитие на процеса на демографско стареене – фазата на демографска
старост със засилени белези на депопулация. Процесите на стареене се проявяват по - силно в
селата, където в повечето няма детско население и най-младата възрастова група започва след
40 години. Община Ивайловград е с отрицателен прираст - в общината се раждат много помалко деца, отколкото умират. Значителен е и спада на жизненото равнище в общината,
което води след себе си - увеличение на смъртността сред все по - младите генерации,
особено сред мъжете между 50 и 60 години. Основна причина за смъртността остават
болестите на кръвообращението. С най-голяма честота сред тези болести са умиранията от
мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето.
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини от
някои класове болести според МКБ-10 –един от косвените индикатори за здравния статус на
населението, като данните са налични общо за област Хасково, в която се намира и община
Ивайловград.
Оценката на заболеваемостта (първична обръщаемост за медицинска помощ) е по точният
индикатор за здравния статус на населението, но поради реформите в здравеопазването и
промени във формата на отчитане, липсват точни данни. По тази причина разглеждаме
случаите на хоспитализирани болни в стационарите на лечебните заведения в страната по
данни на Националния център за здравна информация.
През 2015г. основна причина за смъртността са заболяванията за смъртността в Хасковска
област също са заболяванията от Клас IX „Болести на органите на кръвообращението“ – 63,8 %
като най-голям процент се дължат на „Други болести на сърцето“ и Мозъчносъдови
болести“,следвана от Клас II „Новообразувания“ – 14,97 % , като с най- голям процент се
дължат на „Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб“ и
„Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища“.
Обобщената оценка на регистрираната заболеваемост и смъртността по причини за умирания
показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от
заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на
рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. Болестите на органите на
кръвообращението са водещи в структурата на умирания от десетилетия. Показателите
нарастват при двата пола с възрастта, подчертано в групите след 35 г. при мъжете и 45 г. при
жените.
В община Ивайловград са регистрирани през 2014 година общо 226 лица с увреждания, от тях
със сензорни увреждания – 56, с множествени увреждания – 244, с умствена изостаналост – 20,
а с психични заболявания – 14.
В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат
нужда от диференцирана подкрепа: Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо
степен на инвалидност; Самотни възрастни хора с увреждания; Хора с увреждания, които имат
нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.
Основните рискови фактори за негативно влияние върху здравето на населението са
замърсените атмосферен въздух, почва и води, шумът, вибрациите, електромагнитното
излъчване. Нарастването на транспортната активност особено на автотранспорта увеличава
емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в т.ч. и емисиите на парникови газове.
Неизползването на ефективни пречиствателни съоръжения в промишлените предприятия също
увеличава емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.
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За целите на ЕО може да се обобщи, че новият ОУП на община Ивайловград не е в състояние
да повлияе негативно здравно-демографското състояние на населението и бъдещото
развитие на общината, като понастоящем отсъстват индикации за съществено вредно
здравно въздействие от фактори от околната среда.
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
По – нататъшното развитие на община Ивайловград без Общински общ устройствен план би
представлявало нарушение на Закона за устройство на територията, а едновременно с това би
било и сериозна пречка за изпълнението на инвестиционните програми, включени в
Общинския план за развитие през периода 2014 – 2020 г.
Оползотворяването на ценния туристически потенциал, с който разполага общината за
развитие на различни форми на туризъм би останал без устройствена основа, и не би могъл да
се реализира пълноценно. Не биха се създали устройствени условия за развитие на ефективни
неселскостопански дейности към част от селата за тяхното социално-икономическо стабилизиране.
Затруднено би било и по-нататъшното развитие на благоустройството на селата.
Липсата на одобрен действащ Общ устройствен план би лишило общината от възможността да
ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз.
Анализът на съществуващото състояние дава основание за синтезиране на резултатите и
оценка на развитието и взаимовръзката на аспектите и факторите на околната среда без
прилагането на плана, както следва:
Таблица №3Оценка на развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането на плана
АСПЕКТИ
Климат

Атмосферен въздух

Повърхностни води

ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ОУП

Задълбочаване на отрицателни характеристики поради
евентуални неблагоприятни съседства между несъвместими
функции/напр.обитаване/транспорт;
обитаване/промишленост/, липса на конкретни устройствени
изисквания за управлението им, опасност от загуба на
свободни пространства и зелени площи, ограничаване на
условията за естествена вентилация на територията и др.
Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на
въздуха с фини прахови частици основно от транспортната
дейност; възможно влошаване на КАВ от развитие на функции
без
необходимата
устройствена
мотивация,
липса
наустройствени инструменти за управление на източниците
на вредни емисии във въздуха
Ще се влоши качеството на водоснабдяване, поради лошо
състояние на част от водопроводната мрежа, лоша
експлоатация или неизградени СОЗ;
Лошата и недоизградена канализация и ПСОВ, използването
на септични ями,безразборното изхвърляне на отпадъци от
домакинствата и недостатъчното обезопасяване на
сметищата ще влошат качественото състояние на водите;
Поради липсата на пречиствателна станция за отпадъчните
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Геоложка основа
Повърхностни води

Земи и почви
Земеползване

Зелени площи, Спорт, Отдих
Биоразнообразие

води от населените места ще продължи замърсяването на
водите от нерегламентирани зауствания на отпадъчни води
Точковите и дифузни източници на замърсяване ще се запазят
или увеличат, което ще доведе до влошаване на качествата на
повърхностните и подземните води;
Застрояване или усвояване за други цели на годни за
напояване земи;
Наводненията ще продължат да нанасят материални щети на
населените места, индустриалните зони, обектите на отдиха и
др.
Състоянието им е застрашено от заустването на отпадъчните
води без пречистванеот населените места и промишлените
предприятия;
Застрашени е състоянието им от инфилтрация на замърсители
от съществуващите депа за твърди битови отпадъци без
изградени регулиращи екрани;
границата на най-вътрешния пояс, когато той е предназначен
за защита на водовземно съоръжение, се запазва
Липса на адекватно управление-опасност от продължаване на
процеса на изоставяне на обработваеми земи, което води до
намаляване на потенциала за повишаване на качеството на
живот, до увеличаване на пустеещите земи, засилване на
ерозията и неконтролируема промяна предназначението на
земята
Поради нерегламентирано строително усвояване ще
намалява относителния дял на земите като ценен природен
ресурс
Липсват устройствени условия за развитие на ефективни
неселскостопански дейности към част от селата за тяхното
социално-икономическо стабилизиране
Влошаването на качествените и количествени параметри на
повърхностните водни тела ще се отразят директно на
флората и фауната в тях и ще повлияят негативно на
биоразнообразието в района;

Ландшафт

Основният тип ландшафт остава непроменен, с опасност от
увеличаване на пустеещи земи и нарушени терени;
Тенденцията на “непрекъсната урбанизация” и нарастване
относителния дял на ландшафти с относителна устойчивост
ще се задълбочи;
Възможно е значително намаляване относителния дял на
ландшафтите с естествена устойчивост
Разработването на многобройни или големи кариери ще
влошат ландшафтните характеристики на територията;

Отпадъци, Опасни вещества

Опасност от увеличаване на замърсените с отпадъци терени,
което води до замърсяване на почвите, водите, намаляване
на естетическата стойност и привлекателност на района и
намаляване на потенциала му, за развитие на туризма в
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Шум

Други вредни фични фактори

Културно наследство

Устройствени параметри

Човешко здраве

общината.
Транспортната инфраструктура и свързаните с нея
въздействия ще продължи да се развива без прилагане на
пространствени вариантни решения
Не са регистрирани отклонения от обичайно измерваните
стойности за радиационното състояние спрямо предходни
години в наблюдаваните пунктове и те са по-ниски от
фоновите за страната; тенденцията ще се запази
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са
свързани с развитието на предавателната мрежа на
мобилните оператори, кабелните телевизии с техните
ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са
установени вредни въздействия върху хората
Преекспонирането
(респективно
урбанистичното
натоварване) на едни локализации за сметка на други е
възможно да продължи;
Не е реализиран в достатъчна степен потенциала на
археологическото наследство като обект на познавателния
туризъм;
Унищожаване на културни и исторически ценности от
природни фактори и от безконтролно поведение на хората.
Липсата на териториално-устройствен инструментариум е
възможно да се наруши сравнително добрата устойчивост на
компонентите на околната среда;
Ще се задълбочат диспропорциите в развитието на селищната
мрежа;
Дисбалансът в комуникационно-транспортното обслужване
ще се задълбочи
Етернитовите водопроводи и влошаването качествата на
питейните водоизточници, както и липсата на канализация и
пречиствателна станция увеличават рискът за човешкото
здраве

Без реализиране на ОУП на община Ивайловград ще се задълбочават негативните прояви и
въздействия върху отделните компоненти на околната среда, ще бъдат засегнати интересите
на общината, собствениците на имоти, гражданските сдружения, неправителствените
организации, обществеността и съседните общини.
Развитието на общината ще бъде безпланово и стихийно. Ще се забави икономическото
развитие на общината, ще се пропуснат ползи от финансиране и допълнителни инвестиции и
усвояване на целеви средства от ЕС, което ще забави подобряването на условията на труд,
качеството на живот, респективно осигуряване на околна среда, в която може да бъде запазена
природата в района.
При условие, че ОУП на общината не се реализира, територията ще се регулира в устройствено
отношение без да е ясна основата за дългосрочното устойчиво устройствено развитие на
територията. Това няма да подобри състоянието и стабилността на природната среда.
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5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ
БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ.
ОУП на община Ивайловград определя визията и стратегията на развитие, както и
преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на
територията която обхваща, за следващите 20 години.
Териториите, които могат значително да бъдат засегнати, са такива, в които се предвижда да се
извършват разширения на регулационните граници нанаселените места, на промишлените
зони извън населените места, да се изгражда инфраструктура, зони за отдих и почивка, и др.
Подземни води
Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ОУП устройствени условия за
реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед намаляване
до минимум загубата на питейни води, за изграждане и/или доизграждане на канализационни
мрежи, за жилищно, промишлено, транспортно, курортно-рекреационно и друго строителство,
за въвеждането на режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за
устройство на територията и пр., територии и зони, които има вероятност да бъдат значително
засегнати ще са:
Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация: В
изпълнение на изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС за качеството на
водите, предназначени за консумация от човека, транспонирани в Закона за водите:
- всички подземните водни тела, части от които попадат на територията на община
Ивайловград, описани по-горе, са определени като зони за защита на водите, от които се
извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за
водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 119а,
ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
Необходимо е осъществяване на процедури за получаване на разрешителни за водовземане и
за учредяване на СОЗ за предвижданите нови водоизточници за водоснабдяване на
населените места, съгласно изискванията в Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води и, понастоящем в Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване питейни и
хигиенни нужди, впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за
водите, изготвянето на която е предстоящо.
Води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници
и уязвими зони Съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на МОСВ в обхвата на община
Ивайловград, като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици
не са определени подземни водни тела.
Територията на общината не е определена като уявима зона за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници.
5.3. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. СЪЩЕСТВУВАЩИ
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
По отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през територията
на община Ивайловград най-съществен екологичен проблем е замърсяването на водите на
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повърхностните водни тела оценени като тела в риск за непостигане на екологичните цели по
биогенни елементи и хидроморфология. Повърхностните води са под заплаха от
нерегламентирани зауствания, необхванатите в селищната канализация обекти (които са на
попивни или септични ями), нерегламентираните и необезопасени депа за отпадъци и от
дифузните източници на замърсяване от селското стопанство. Друг значим проблем е
застрояването в заливаемите части на речната тераса, коетовъзпрепятства естествения процес
на образуване на речни разливи и свързаното с него подхранване на подземните води,
размножаване на рибите и поддържане на естественото биоразнообразие. Този тип
застрояване повишава рискът от наводнения и унищожаване на изградените материални
активи.
По отношение на водоснабдяването са на лице следните проблеми – наличие на етернитови
водопроводи и загуби на вода, и необходимост от реконструкция на питейните водоизточници,
актуализация на СОЗ и титулярите на операторите, които отговарят за експлоатацията на
зоните. и др. В ОУПО са означени водовземните съоръжения, използвани за водоснабдяване на
населените места. Следва да се проектира, учреди и нанесе на кадастралната карта санитарноохранителните зони, около всички питейни водоизточници, съгласно Наредба №3 за условията, реда за
проучване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване.

По отношение на канализацията, настоящите екологични проблеми са свързани, с
амортизираната и неизградена канализационна мрежа в общината.
По отношение на пречиствателните станции, екологичните проблеми се пораждат от липсата
на ПСОВ за населените места с налична канализационна мрежа и на каквито и да е
пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води от други застроени терени.
По отношение на подземните води, съществуващите екологични проблеми произтичат от
обстоятелството, че приповърхностния слой на подземните водни тела не е защитен от
антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното им състояние.
Основни всред тях са:
- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена и/или частично изградена
канализация без пречиствателни съоръжения;
- земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на торове и препарати за
растителна защита;
- инфилтрация на замърсители от съществуващите депа за твърди битови отпадъци без
изградени изолационни екрани е от нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци;
- нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване;
По отношение на земните недра, съществуващите екологични проблеми произтичат от
обстоятелството, че земните недра са подложени както на естествени, така и на антропогенни
въздействия, включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от физикогеоложки процеси и явления (ерозия, свлачища, срутища и др.), изкопни и насипни работи за
жилищна, комунална, транспортна, рекреационна и друга строителна дейност, замърсяване с
отпадъчни води от утечки в канализационната мрежа и утечки от септични ями, с
нефтопродукти и други опасни вещества при пътно-транспортни произшествия и пр.
По отношение на земите и почвите – проблем е усвояването на терени с висока категория на
земите, което е проблем, т.к.земята е невъзвръщаем природен ресурс, подложен на активна
смяна на предназначението. Разраства се добивът на полезни изкопаеми за общо и пътно
строителство (мраморизирани варовици, андезити, доломити, риолити) и най-вече на
гнайсошисти в района на Ивайловград.
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По отношение на отпадъците – населението и администрацията на общината могат да бъдат
засегнати от обстоятелството, че регионалната система за управление на утпадъците
/Кърджали/е доста отдалечена. Това ще доведе до проблеми с депонирането на битовите и
строителни отпадъци.
По отношение на биологично разнообразие и защитени зони в ДОСВ е направена пълна
характеристика на биологичното разнообразие и защитените зони на територията на община
Ивайловград. Очертани са съществуващите проблеми и е набелязана Алтернатива, при която
ще се избегне в максимална степен тяхното засягане. В ОУПО са заложени мероприятия за
развитие на зелената система, опазване на биологичното разнообразие и на защитените зони.

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО
ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ
ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ
Като членка на ЕС България е задължена да постигне европейските стандарти и изисквания на
околна среда и устойчиво развитие. В тази връзка значителна част от международните
документи са ратифицирани, което означава, че основните им изисквания са отразени в
националната законодателна и нормативна уредба по околна среда. Страната ни успешно
хармонизира законодателството в сектора „Околна среда“ със законодателството в ЕС, което
включва около 130 директиви и регламени.
Тук ще бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2 основни документа, които
в най- голяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране:
 Национална програма за развитие на България 2020 – приета от МС през декември 2012;
 Стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и националните
приоритети на България. Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и
качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на
продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за
гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
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От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, непосредствено отношение към
предвижданията на ОУПО имат следните:
Таблица 4.Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал

Подприоритети на Приоритет 3

Предвиждания на ОУПО

3.1 Усъвършенстване и интегриране на
националната система за планиране и
управление на регионалното развитие и
системата за пространствено планиране
3.2 Стимулиране развитието на градовете и
подобряване интеграцията на българските
региони в национален план

3.3 Подкрепа за развитието на изоставащите и
подобряване на качеството на живот в селските
региони

3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво
усвояване на туристическия потенциал на
регионите и развитие на културните и
креативни индустрии в регионите

3.5 Създаване на условия за опазване и
подобряване на околната среда в регионите,
адаптиране към настъпващите климатични
промени и постигане на устойчиво и ефективно
използване на природните ресурси

ОУПО
реално
представлява
елемент
стратегическото и регионално планиране

на

С реализацията на ОУПО се очаква да се постигне
подобряване
на
селищната
среда,
на
транспортната и комуникационна свързаност
между населените места, вкл. и със съседните
общини
Постигането на този приоритет е възможно, чрез
обособяването на устройствени зони за малки и
средни предприятия в границите на населените
места и в близост до активни транспортни
артерии.
Разнообразните ресурси на общината мотивират
формирането на регионални туристически
продукти;
развитието на техническа инфраструктура за
опазване на околна среда е в съответствие с
прилагането на принципите на устойчиво развитие
ОУПО съдейства за постигане на устойчиво
еколого-съобразно развитие, чрез респектиране
границите и целостта на защитените територии и
зони в границите на общината

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси със следните подприоритети:
4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл чрез насърчаване
процеса на консолидиране на земеделските земи по собственост и възстановяване и
модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в
отрасъла, чрез насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
4.3. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни
и справедливи доходи на заетите в него, чрез насърчаване развитието на биологичното
земеделие.
Прироитет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката Реализирането на приоритета ще спомогне за
повишаване конкурентоспособността на българската икономика и преструктурирането й в
икономика на знанието, базирана на интелигентен и устойчив растеж.
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Подприоритет 5.4 Подкрепа на сектор Туризъм ще подпомогне повишаването на
конкурентоспособността на този ключов сектор за българската икономика
Приоритет 7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и подобряване
на конкурентоспособността на българската икономика. Реализирането на приоритета ще
способства за повишаване на енергийната обезпеченост, независимост и ефективност на
икономиката, както и за подобряване на околната среда.
Политиките, включени в Приоритета ще допринесат за постигането на по-висок икономически
растеж, намаляване на енергийната интензивност на икономиката, ограничаване на емисиите
от парникови газове, намаляване на разходите за енергия, като дял от доходите на
домакинствата, както и за нарастване на инвестициите и повишаване на производителността.
Таблица №5 Приоритет 7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност
7.2 Повишаване на енергийната ефективност
7.4 Създаване на интегриран вътрешен пазар на
енергия

7.5 Повишаване на ефективността на
използване на ресурсите

Предвижданията на ОУП за доизграждане на
електропреносната мрежа ще допринесе да
равномерност на доставките и ефективно
използване на енергийните ресурси
На ниво ОУП от значение е предимственото
развитие на отдиха и туризма в значителна част от
общината и ресурсния потенциал на общинската
територия

Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-спе циално
неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българските региони в
национален и международен план и свързаността с големите градски центрове в съседните
страни, респ. мерките: подобряване на пътната инфраструктура; подобряване на мрежата от
републикански и общински пътища.
6.1.2 Национална стратегия за околна среда
Целите на опазването на околната среда са формулирани в Национална стратегия за околна
среда и Национален план за действие 2009-2018 г. Съгласно раздел II.3 от стратегията “Дърво
на целите”, дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на околната среда е “Към
по-добро качество на живот и устойчива околна среда”. В таблицата по-долу са показани
приоритетите и мерките на ОУП на община Ивайловград, които съдействат за постигане на
националните стратегически цели за опазване на околната среда.
Таблица №6 Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните
стратегически цели за опазване на ОС
Стратегическа цел, специфични цели
1. Намаляване и предотвратяване на
последиците от изменението на климата и
чиста енергия – със специфични цели:
намаляване растежа на емисиите от
парникови газове, адаптиране към промените
на климата,
постигане
на
устойчиво

Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за
постигане националните цели
ОУПО съдейства за постигане на устойчиво еколого
съобразно развитие на енергетиката, доколкото в
рамките на допустимото по отношение на
защитените територии и зоните по Натура 2000,
създава необходимите устройствени условия за понататъшното производство на електроенергия от
възобновяеми източници.
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екологосъобразно развитие на енергетиката
в страната
2. Осигуряване на достатъчно по количество
и с по- добро качество вода със специфични
цели:осигуряване на добро състояние на
повърхностните води, на добър екологичен
потенциал на изкуствените и силно
модифицирани водни тела, осигуряване на
вода с необходимото количество и качество
за населението; възприемане на водите като
елемент от националната сигурност,
въвеждане на интегрирано управление на
водите

3. По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот – със специфични цели:
намаляване на здравния риск от замърсяване
на
околната
среда;
достигане
на
общоевропейски норми за КАВ, прекратяване
употребата на вещества, нарушаващи
озоновият
слой,
предотвратяване
и
намаляване на шума в населените места;
устойчиво
управление
на
почвите,
възстановяване на увредени почви
4. Насърчаване на устойчивото потребление
и производство със специфични цели:
разширяване
използването
на
екологосъобразни технологии, устойчиво
управление и рационално ползване на земните
недра и подземни богатства, ограничаване
натоварването върху околната среда от
дейностите по търсене/проучване добив,
преработка на полезни богатства; устойчиво
управление на отпадъците, устойчиво
развитие на транспортната система, на
селското стопанство, на горите, намаляване
натиска
върху
околната
среда
от
туристическия сектор и развитие на
устойчив туризъм

5. Ограничаване и спиране на загубата на
биологично разнообразие – със специфични
цели:устойчиво управление на биологичното

Съответстващи на тази цел са и предвижданията на
ОУПО за увеличаване на площите на извънселищното
озеленяване за широко обществено ползване
ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни
те си проектни предвиждания:
за
подобряване
на
питейното
водоснабдяване:подмяна на голяма част от
довеждащите
етернитови
водопроводи
със
стоманени; реконсрукция на старата и изграждане
на нова водопроводна мрежа в населените места,
вкл. Поетапна подмяна на амортизираните им
участъци;
- за ограничаване замърсяването на повърхностните
води с отпадъчни води от урбанизираните
територии: изгражданеп на ПСОВ на гр. Ивайловград;
реконструкция на старата и изграждане на нова
канализационна мрежа в по-големите населени
места; постепенно преминаване от попивни към
изгребни ями в селата без канализация

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със
следните си проектни предвиждания:
– благоустрояване с твърди настилки на улиците в
селата;
– изграждане на шумозащитна зеленина в участъците
на главните пътища, преминаващи през или до
урбанизирани територии

Следните проектни предвиждания на ОУПО съдействат за постигане на тази цел:
– въвеждане на забрана за промяна на
предназначението на значителни по площ
земеделски и горски територии;
– повишаване достъпността на общинската територия
чрез ремонт на общинската пътна мрежа към новите;
– възстановяване на поливното земеделие и
диверсифициране
на
структурата
на
агропроизводството,
с
развитие
на
зелен
чукопроизводство и трайни насаждения;
– ограничаване по-нататъшното териториално
разрастване на населените места с изключение
на неголямо разширение на територията на гр.
Ивайловград; – създаване на устройствени условия за
развитие на алтернативни форми на устойчив
туризъм: културно-познавателен и селски;
– устройване на депо за строителни отпадъци и
създаване на условия за последващото им
оползотворяване
Проектните предвиждания, чрез които ОУПО
съдейства за постигане на тази цел са:
– гарантиране охранителния режим на защитените
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разнообразие, опазване на местообитания и
видове с европейско и национално значение от
НЕМ и извън нея

6. Формиране на нови модели на поведение на
обществото, щадящи околната среда и
съдействащи за устойчивото развитие,
както и осигуряване на по-качествена
информация и мониторинг но околната среда

територии, както и на защитените зони по Натура
2000 чрез липса на предвиждания за каквито и да
било урбанизационни мероприятия в обхвата им;
– специална защита на растителността по
крайбрежията на реките и суходолията;
– изграждане на значителни нови озеленени площи
за широко обществено ползване, вкл.извънселищни
паркове
Предвидените обществени обсъждания на ОУПО и
ЕО към него са сигурна гаранция за подобряване
достъпа до информация и участие на обществеността
в процеса на вземане на решения по ОС
Предвиденият с ЕО мониторинг на определени
компоненти от ОС ще допринесат за подобряване и
развитие на системите за наблюдение и контрол на
околната среда

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ
Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на
природното наследство и околната среда, през призмата на НАТУРА 2000 и изпълнението на
различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за
изграждане на ПСОВ, Дунавската програма и др./.Рамковата Директива за водите напр.,
въвежда нов подход в управлението на водите чрез екологични норми и цели за качеството,
обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми. Съгласно тази
директива, основните принципи при опазване на водите
са:
 недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – изкуствени и
естествени водоприемници, което се постига чрез:
 чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на околната
среда;
 осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и прекратяване
на замърсяванията;
 недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и
заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени ;
 провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените
норми;
 спазване условията в разрешителните
 усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол,
гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което
се постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и
повишен капацитет на екологичния статус;
 реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ, като
основен планов документ за интегрирано управление на водите.
Предприетите в ОУПО мерки за изграждане на канализацията на малките населени места и
оборудването с подходящи пречиствателни съоръжения на всички обекти ще подпомогнат
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изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и посочените погоре принципи.
Европейската екологична мрежа Натура 2000 налага решенията, ориентирани, към постигане
на петата национална цел “Ограничаване и спиране загубите на биологично разнообразие”,
както следва: допускане само по изключение и в минимален размер увеличение на урбанизи
рани територии в границите на защитените зони по Натура 2000 и то само извън конкретния
обхват на местообитанията; ограничаване по-нататъшното изграждане на ветроенергийни
генератори в съседство със зоните за защита на дивите птици.
Екологосъобразното третиране на отпадъците, съгласно предвижданията на Националната
програма за управление на отпадъците за изграждане на регионални системи за управление на
отпадъците, подобряване условията за транспортен достъп до населените места и др.подобни
предвиждания, спомагат за решаването на глобални екологични проблеми.
7. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и
подхода на планирането към проблемите на околната среда.
7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ
ПРОГНОЗА за Общият Устройствен План на Ивайловград
Под прогноза в общия смисъл на контекста се разбира предварително познаване развитието на
бъдещи събития или установяване вероятността на някои ситуации, възникващи с течение на
времето.
Прогнозата е предвиждане на бъдещо развитие, оповивайки се на определени индикации.
Също така е свързано с предсказване, т.е да предвиди какво ще се ще се случи.
В случая на Общият устройствен план, чиито хоризонт, както е посочено, е за 20 години,
Прогнозата се свързва с териториалният модел, който се очаква да се реализира за дадения
хоризонт. В обхвата на териториалното планиране, тази методологическа визия се определя
като: „Бъдещо/перспективно стратегическо планиране”
С помощта на методи, широко използвани в различни научни дисциплини, перспективата
търси идентифициране на бъдещи сценарии по-вероятни и по-желани, към които трябва да се
насочи общината, като най - ползваният метод за Проучване на териториалното планиране е
Метода за представяне на сценарии.
Традиционното планиране е било предимно ретроспективно, тъй като преследваните цели са
предопределени до голяма степен от това, което се случва в настоящето и какво се е случило
преди на територията, за която се планира.
Първо, представя се желаното бъдеще по възможно най-открития начин, т.е. по креативен
начин, освободен от ограниченията на опита и настоящите обстоятелства.
Второ, с този образ на желаното в ума, се пристъпва към избора на най-задоволителното
бъдеще започвайки от сегашните възможности и уроците от миналото. За тази цел е
необходимо една глобална визия на проблемите, които засягат всяко населено място (анализ),
за да се стартира с конкретно действие на местно ниво. Успоредно, е необходимо
мобилизиране на всички местни заинтересовани страни, така че да служат за разработване на
стратегии за териториалното развитие.
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Бъдещото предлага различни възможности, но само някои от тях в момента са с най-голяма
вероятност за възникване. Поради тази причина, далновидността трябва да може да
идентифицира онези бъдещи сценарии, които в периода от настоящия момент на проучването
до определения хоризонт могат да се реализират. Обикновено времевият хоризонт се
простира в рамките от 10 до 20 години. По този начин, целта на прогнозата е да насочи
териториалното развитие на общината, използвайки съществуващият потенциал в рамките на
определения хоризонт, отчитайки факта, че светът се е променил коренно през последните
години, че мега-тенденции с голяма сила като глобализацията, обществото на знанието и
технологиите, както и информационния бум са навлезли стремглаво и с огромна енергия в
новото хилядолетие.
Конкретни изводи, препоръки и прогнозни предвиждания
На базата на анализа са формулирани няколко основни прогнозни направления в развитието
на община Ивайловград. Изводите, от които се извлича прогнозата за бъдещото развитие са
формулирани на базата на подробен анализ на всички компоненти описани в
методологическата матрица
Общите направления за развитие на община Ивайловград са туризъм, селско стопанство,
винопроизводство добив на гнайс. Необходимите промени в конкретни териториални обекти
са предимно в транспортно-комуникационната инфраструктура, водоснабдяването и
канализацията, обектите на общественото обслужване и в площта на гробищните паркове.
Социално-икономическа и демографска прогноза
Община Ивайловград остава встрани от основната ос на икономически дейности в областта.
Условното ориентиране на тази ос е приблизително по трасето главния път Е80 с посока към
ГКПП „Капитан Андреево“. Това я определя като сравнително изолирана гранична територия
периферна на основните маршрути и активности.
Основният достъп от север през територията на страната е бавен и затруднен поради
планинския релеф на зоната, който оформя път с много завои и проблемна настилка. Това
налага достъпа до общината от вътрешността на страната да става през по-дълъг, но на
равнинен терен разположен път през съседната държава – Гърция.
Изолираността на общината се допълва не само от лош транспортно-комуникационен достъп, а
и от планинския и нископланинския релеф на територията.
От друга страна общината има множество предимства и потенциал за привличане на повече
посетители, нови жители и чуждестранни и местни инвестиции. Богато културно- историческо
наследство, язовир Ивайловград, макар и да не е изцяло в територията на общината са
основните притегателни центрове. Те създават предпоставки за развитие на културен,
познавателен, религиозен туризъм, спортен риболов и други.
Въпреки тези положителни особености на територията основен проблем за това развитие се
явява демографката прогноза за продължаващо намаление на населението, както заради
отрицателен механичен приръст, така и заради отрицателния естествен приръст.
За развитието на потенциалите и за подпомагането на различните икономически отрасли,
които се развиват на територията на общината е необходимо създаването на подходящи
условия.
Приоритети за реализация са:
 Подобряване на състоянието на транспортно-комуникационните връзки.
 Разширяване на път II-59 от републиканската пътна мрежа с цел подобряване на достъпа
до общинския център от Гърция, както и на достъпността на общината като цяло.
 Реконструкция и разширяване на пътищата, които осигуряват достъп до обектите на
културно историческото наследство.

Юни 2017

124

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Чрез подобряване на достъпността, ще бъде намалена степента на изолираност на общината,
което ще доведе до нови възможностти за развитие в социално-икономически план.
Обществено обслужване и техническа инфраструктура
Общественото обслужване на територията на общината е силно концентрирано в общинския
център, въпреки че там живее половината от населението на общината. Основен проблем в
населените места е лошото състояние на сградния фонд и на много места липсата на функция
на обектите предназначени за обществено облсужване.
Инфраструктурата на водоснабдяването също има нужда от обновяване заради големите
загуби по трасетата , а канализационната мрежа от разширяване и създаване на ПСОВ, която е
сред актуалните проекти за изпълнение на територията на общината.
Приоритети за реализация:
 спортни съоръжения и обекти в две населени места
 промени на предназначението на имоти и зони за обществено обслужване, загубили
своята функция и необходимост за използване като такива
 разширяване на канализационната мрежа и създаване на ПСОВ
Предложенията на плана
Общият устройствен план на община Ивайловград е изготвен за територията на общината,
което включва нейните населени места с прилежащи земплища. Изработен е и детайл на
общинския център. Определени са устройствените режими и зоните с общо и някои зони с
конкретно предназначение.
Формулираните видове устройствени режими и зони за урбанизираните територии на
населените места са :
- Жм – Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване
- Жс – Жилищна устройствена зона със средноетажно застрояване
- Жк – Жилищна устройствена зона с комплексно застрояване
- ОО- ЗОни и обекти на общественото обслужване
- ПП – Смесена производствена устройствена зона
- Са – Терени за спорт и атракции
- Оз – Терени за озеленяване
- Оз2 – Терени за озеленяване и площни обекти на техническата инфраструктура
- Тгп – терени за гробищни паркове
- Смф – смесена многофункционална зона
- Тти – територии и площни обекти за транспортна инфраструктура
- Тти2 – Територии и площни обекти за техническа инфраструктура
Режимите и зоните са избрани на базата на съществуващо положение и предвиждания.
Устройствени зони и терени
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С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно предназначение,
типове и разновидности устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим,
предвидени в Наредба № 7.
Разновидностите на устройствените зони включват и такива, предназначени за прилагане на
ограничителните режими на защитените зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000”
по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Териториите с основно предназначение са: урбанизирани територии (населени места и
селищни образувания); земеделски територии; горски територии; защитени територии;
нарушени територии за възстановяване.
Жилищните устройствени зони са с преобладаващо застрояване с малка височина, като в град
Ивайловград фигурират и зони със средноетажно застрояване и комплексно застрояване и
включват разновидностите Жм, Жс и Жк.:
Производствените устройствени зони са от разновидноста предимно производствени,
означени с Пп.
Рекреационните устройствени зони включват следните разновидности: зони на селищно
озеленяване, означени с Оз; вилни зони, означени с Ов;
Смесените зони обхващат следните разновидности: смесени обществено-облужващи и
производствено-складови в селищата, в градската територия, в извънселищната територия,,
означени със Смф;
Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са без
разновидности и включват: земеделски територии, горски територии, нарушени територии.
В териториите с основно предназначение и устройствените зони или извън тях се обособяват
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни
ценности; транспортна инфраструктура; техническа инфраструктура и комунално стопанство.
Режим на устройство и застрояване на устройствените зони
Жилищни устройствени зони
Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина, означени с
Жм, се прилагат във всички населени места в общината, вкл. гр. Ивайловград.
Жилищните устройствени зони се устройват и застрояват съгласно чл.чл.16. до 19. на Наредба .
В жилищните устройствени зони се допуска изграждане на обслужващи обекти.
Уличните пространства в жилищните устройствени зони се устройват задължително с улично
озеленяване – един ред дървета на всяка от страните на улицата, осигуряващи зелен коридор,
при минимална широчина на тротоара 3 м (с изключение на Жм зоните в много малките села).
Площите за крайулично паркиране се изпълняват (изграждат) с бетоново-тревна настилка.
Урегулираните поземлени имоти в жилищните устройствени зони по алинея 1 се устройват и
застрояват при спазване на следните показатели:
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Наименование на
зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Жилищни
устройствени зони
с преобладаващо
застрояване
с
малка височина

Жм

30

0.6

60

7 (2)

Други
правила
и
изисквания
Препоръчите
лна
мин.
площ на УПИ
- 1000 кв. м.

Производствени устройствени зони: Предимно производствените зони (Пп) се устройват и
застрояват съгласно чл. 22 и чл. 25 на Наредба № 7., при спазване на следните нормативи:
Наименование
на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Предимно
производствен
а зона

Пп

60

1.2

40

10 (3)

Други
правила
и
изиквания
В Пзастр. се
включват
всички
технологични
пътища
и
обслужващи
открити
площи
не се отнася
за
съоръжения

Устройствени зони за озеленяване
Устройствените зони за озеленяване(Оз) са предназначени предимно за краткотраен отдих в
природна среда. В рекреационните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:
- семейни хотели до 40 л.;
- жилищни и вилни сгради;
- места за къмпиране, бунгала;
- сгради за обслужващи дейности (търговия, хранене, услуги);
- обекти за спорт и атракции;
- обществени озеленени площи;
- обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.
Урегулираните поземлени имоти в зоните за озеленяване се устройват и застрояват съобразно
следните показатели:
Наименован
ие на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Зона
за
озеленяване

Оз

30

0.6

65

7 (2 ет)

Други
правила
и
изиквания
-

Когато зоните за озеленяване попадат в обхвата на жилищни зони в рамките на селища или
махали, те се устройват по правилата и нормативите на жилищни устройствени зони с
преобладаващо застрояване с малка височина от вида Жм. Видът на устройствената зона се
определя с цялостния подробен устройствен план на рекреационната зона.
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Устройствените зони за градски паркове (Оз), се устройват и застрояват съгласно чл. 30 и чл. 32
на Наредба № 7.
В устройствените зони за озеленяване Оз се допуска: Осъществяване на паркоустройствени
мероприятия; изграждане на обекти на туристическото обслужване, концентрирани в
обслужва-щи ядра, определени с цялостни паркоустройствени планове. Ядрата се оразмеряват
при спазване на норматива за допустимо натоварване средно 700 кв.м на човек или 12 човека
на ха (гранично натоварване в гора - 10 човека на ха, а за поляните - 15 човека на ха), като при
оразмеряване на обслужващите обекти се отчита сменност.
За индивидуалните сгради за сезонно ползване и обслужване, когато не са разположени в
селища или селищни образувания, с цялостния подробен устройствен план (ПУП) на парка (по
чл. 62, ал. 1 от ЗУТ) се определят УПИ за застрояване, групирани в ядра, разположени на
подходящи места в парковата територия.
Вилните устройствени зони (Ов) се устройват и застрояват съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29 на
Наредба № 7. Във вилните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:
1. вилни сгради;
2. магазини и заведения за хранене;
3. открити обекти за спорт;
4. обществени озеленени площи;
5. обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.
Вилните зони се устройват при спазване на следните нормативи:
Наименован
ие на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Вилна зона

Ов

15

0.3

80

7 (2 ет)

Други
правила
и
бележки
Осн. застр. не
повече от 200
кв.м.

Смесени устройствени зони
Смесените обществено-облужващи и производствено-складови зони в селищата (Смф )
регламентират устройството на зони за стопански дейности в обхвата на селищните територии.
Те се устройват и застрояват в съответствие с Правила и нормативи за прилагане на Общия
градоустройствен план със специфични правила и нормативи за устройство на град
Ивайловград.
Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони могат да се определят с
цялостния подробен устройствен план на населеното място.
Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони – селищни образувания
регламентират устройството на зони за стопански дейности в селищните територии.
Предназначени са предимно за:
1. обществено-обслужващи обекти с ограничен персонал;
2. занаятчийски работилници;
3. малки предприятия с безвредни производства с не повече 30 работни места.
Урегулираните поземлени имоти в смесените обществено-обслужващи и производственоскладови зони се устройват и застрояват съгласно долните правила:
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Наименование на
зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Смесени
обслужващи
и
производственоскладови зони

Соп3

40

0.8

50

12.0 (2ет)

Други
правила
и
изисквания
Н мах. не се
отнася
за
съоръжения

Строителната линия откъм страната на реката в зоната да отстои на 50 м. от талвега, като в този
обхват се предвиди само залесяване с растителни видове, характерни за съответните
местообитания, разположени в съседство, респ. дървесна растителност, и се осигури
възможност за достъп за почистване и поддръжка на речното корито.
Устройствени зони «Земеделски земи»
Устройствените зони «Земеделски земи» регламентират устройствения статут на земите с
висока бонитетна категория (І-ва до VІ-та) и поливните обра-ботваеми земи, като ограничават
възможността за промяна на предназначението им.
Промяна на предназначението на земи в устройствени зони се допуска в случаите, в които
теренът граничи с път най - малко ІV клас.
Допустимата промяна на предназначението е за:
1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти;
2. изграждане на обекти за обработка и съхранение на селскостопанска продукция;
3. териториално развитие на съществуващи селищни образувания;
4. изграждане и на жилище за собственика и за охраната.
Промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три дка. Когато
имотът е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от него с размер до три дка.
Устройството и застрояването на имотите с променено предназначение се извършва съгласно
долните показатели:
Наименовани
е на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Зона
„Земеделски
земи”

Зз

60

1.2

30

10 (3)

Други
правила
и
изисквания
Не се отнася
за
съоръжения.

Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия
Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са:
1. горските паркове;
2. скалните венци;
3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;
4. новоизгражданите и реконструирани пътища.
Необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за горските паркове се определят с
цялостните им подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и включват задължително
опазването на средата на крайбрежията на водните течения, попадащи в границите им.
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Не се допуска отнемане на скална маса от скалните венци, както и застрояване в
непосредствено прилежащите им територии. В случаите на заварено/съществуващо застрояване в тях се осъществяват озеленителни и други устройствени мероприятия за възстановяване на ландшафта.
Естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи се оценява като
качество на «ценен културен ландшафт» и не се допуска унищожаване му.
Трасетата на новоизгражданите пътища следва да нарушават във възможно най-малка степен
ценните и характерни елементи на ландшафта – скални масиви, земни форми, съществуващо
естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване.
Реконструкцията на съществуващите пътища задължително се съчетава с осъществяване на
подходящо крайпътно озеленяване.
Специални изисквания при устройството и застрояването на територията
При урбанизиране на територии край реки, когато се засягат защитени зони по Натура 2000,
границата на застрояване не може да бъде на разстояние по-малко от 100 м. от талвега, освен
в случаите, в които с настоящите правила е определено друго. Тези полоси се озеленяват с
растителни видове, характерни за съответните местообитания, разположени в съседство с тях.
Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки да се осигури възможност за
достъп за почистване, укрепване и поддръжане на речното корито.
В териториите с подробните устройствени планове се предвиждат цялостни канализационни
системи за отпадъчни води и отвеждането им в съответните пречиствателни съоръжения. До
изграждането им отпадъчните води се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и
пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите и
санитарно-хигиенните изисквания.
При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около водни обекти, в ПУП се
включват отреждания за изграждане на необходимите защитни съоръжения.
До изграждането на съоръженията в крайбрежните заливаеми ивици не се допуска капитално
застрояване и другите дейности по чл. 134 от Закона за водите.
В територии с активни свлачищни процеси, с потенциални условия за свлачища и в терени,
засегнати от древни свлачищни процеси, както и в районите на скалните венци и на водните
течения последващото устройствено и инвестиционно проектиране се основава на инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания.
В териториите строителство се допуска само след провеждането на необходимите укрепителни
мероприятия за свлачищния масив.
По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или в близост до
населени места и селищни образувания с шумово натоварване над граничните стойности на
нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда,
с ПУП в зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно озеленяване в
необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани.
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При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните съоръжения по ал.
1, в правилата за прилагането на ПУП се включва изискване за задължително реализиране на
защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на пътя.
Източниците на производствен шум се локализират по начин, който да осигу-рява
необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ.
производствената зона.
Общо изискване към подробните устройствени планове, в т. ч. и плановете за устройство на
парковете и градините по чл. 62, алинея 1 от ЗУТ, както и проектните решения, отнасящи се за
благоустрояването на озеленените площи на територията община Ивайловград, е да бъдат
съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда.
Устройствен режим на обособените самостоятелни терени
В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за недвижими културни
ценности, са включени защитените територии за опазване на недвижимото културно
наследство по смисъла на чл. 79, ал. 5 от ЗКН.
Терените са предназначени за дейности, насочени към опазването и социализация на
недвижимите културни ценностти и се устройват в съответствие с режимите за опазване.
В терените за археологически НКЦ се прилагат разпоредбите на чл. 35 от Наредба № 7.
На основание съответни санкции на компетентните органи по ЗКН в тях се допускат:
1. Специализираните проучвателни и консервационно-реставрационни работи,
2. Строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на НКЦ,
благоустройствени работи, озеленяване и изграждане на съоръжения на техническата и
транспортна, в т.ч. довеждаща инфраструктура,
3. До издаване на изрични предписания на компетентния орган по чл. 79, ал.2 от ЗКН,
охранителните зони на археологическите НКЦ, се устройват в съответствие с правилата
и нормативите за устройствените зони или териториите с превантивна защита, в които
попадат, както и с плановете и проектите.
В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за транспортна инфраструктура,
са включени проектните трасета и съоръжения на пътната, железопътната и авиационната
инфраструктура.
За терените, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с
приблизителното местоположение, както и за обходи на населени места на съществуващи
пътища, окончателното местоположение се определя с ПУП на база специализирани
проучвания.
При прокарването на линейни обекти на транспортната инфраструктура се осигуряват
необходимите прокари за животни и насекоми, съобразени с пътищата на миграцията им.
В самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за техническа инфраструктура и
комунално стопанство, се включват мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
и обектите на комуналното стопанство.
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За терените, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, които в ОУПО са с
приблизителното местоположение, окончателното местоположение се определя с ПУП на база
специализирани проучвания.
Площадките за разполагане на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци се отреждат и застрояват в съответствие с изискванията на
наредбата по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.
Гробищните паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба № 21/84 за
изграждане и поддържане на гробищните паркове .
Обектите на КИН
ОУПО е отразил всички територии за защита и опазване на НКЦ и съдържа специфични режими
за устройството им, оформени като Специфични правила и нормативи за устройство на
териториите с културно-историческо наследство. На основание чл. 10, ал. 2 от ЗУТ за тези
територии е въведен режим на особена териториално-устройствена защита. За тях предстои
изработване и утвърждаване на планове за опазване и управление (ПОУ) по Закона за
културното наследство. До влизането в сила на ПОУ устройството на територии те и терените с
НКЦ е предвидено да се устройват съгласно специфичните устройствени правила и нормативи,
диференцирани по видове територии и терени.
В компактната територия на културно-историческото наследство се допуска: Извършване на
археологически проучвания:
а/ В процеса на реализация на градоустройствените планове, се извършва пълно
археологическо проучване на строителното петно и терена в рамките на имота с цел да
се разкрият, документират, изучат и експонират съществуващите паметници на
културата.
б/Изкопни работи на територията на КИН се разрешават след обявяването на
разрешението за строеж на местната структура, отговорна за опазване паметниците на
културно историческото наследство и в присъствието на най-малко двама
представители – археолог и архитект на строителната площадка, които задължително
оформят строителния протокол за изкопните работи.
в/Резултатите от пълните археологически проучвания се заснемат и съгласуват
професионално от археолог, архитект и геодезист и се нанасят на специализирана
археологическа карта / подземен и/или/ надземен кадастър /. Картата се изработва в
цифров вид и отразява всички атрибути на паметника, позволяващи пълна
инвентаризация и мониторинг както на отделен археологически обект, така и на
резервата като цяло. На картата се нанасят системно новоразкритите археологически
обекти. Тази карта е основа за всички бъдещи проучвания и предвиждания по общите и
подробни градоустройствени планове.
г/ Собствениците на имоти, които са в съседство с подлежащи на консервация и
реставрация обекти са длъжни да допускат да бъдат извършвани на границата на
имотите им частични археологически разкопки, и други помощни работи - / укрепване
на основи, дренажи и др./, необходими за провеждането на консервационни и
реставрационни работи по паметниците на културата в съседство.
Извършване на общи, проучвателни, археологически, консервационно-реставрационни работи
и експониране на място на обекти със статут на недвижими паметници на културата, както и
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реконструкция по архивни документи на разрушени паметници или на други обекти с качества
на паметници.
Възстановяване на изчезнали архитектурни , художествени и исторически паметници на
културата се извършва само при научно доказани данни.
Замяна на съществуващи сгради без статут на паметници на културата на територията на КИН, с
нови строежи, с характерно и допустимо за зоната предназначение и съподчинени на
атмосферата на резервата или груповия паметник на архитектурата, съобразени с
традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното единство
на средата;
Премахване или промяна на части от съществуващи строежи (в т.ч. префасадиране, промяна на
покривни конструкции и материали, премахване или поставяне на архитектурни и
художествени елементи, съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура и рекламата
и др.) с цел възстановяване и по-благоприятно вписване на всеки един отделен обект в
исторически формираната градоустройствена среда;
Подземно строителство във връзка с изграждане на инженерно-техническа инфраструктура,
подземни паркинги и гаражи, елементи на комуникационната система.
Дейности по благоустрояването и естетизирането на средата с оглед на опазването, развитието
и цялостното експониране на резервата и груповия паметник на архитектурата.
Налагане на общи или частични строителни забрани във връзка с изработване и прилагане на
генерален консервационно - реставрационен план, подробни градоустройствени планове за
триторията, пълни или частични преработки на инвестиционни проекти , наложени от
необходимостта да се експонира новоразкрит археологически обект.
В части от сградите на КИН са допустими ателиета за обучение и услуги и малки занаятчийски
работилници, без такива, представляващи потенциални източници на замърсители на
атмосферния въздух или с наднормен шум;
В компактната територия на културно-историческото наследство не се допуска:
- Разрушаване на архитектурно-строителни паметници на културата с цел
преизграждането им с нови материали. Ако се докажат сериозни конструктивни
причини налагащи подмяна на част от сграда или на целия обект, задължително се
заснема не само обекта като цяло, а всеки негов детайл, описват се и се спесифицират
всички оригинални материали, вземат се проби от оригиналните мазилки, бои, цветове.
Подлежат на опазване, съхранение, реставриране и ново вграждане всички трайни
материали от камък, метал и др., вложени във фасадите или интериора - обект на
опазване. Проучват се архивни материали и в публично достъпна зона на
реконструирания обект се експонира копие от истoрията на обекта.
- Ново строителство на обекти във видимия обхват на експониран археологически
и/или архитектурно -строителен паметник, без цялостни и пълни доказателства за
хармонична принадлежност на новия обект към традиционния характер и единство на
средата, съгласувани от НИПК във фаза ПУП - РУП и технически и работен проект.
- Ново строителство на обекти, които с площ, обем и архитектурен образ нарушават
традиционния мащаб, характера на градоустройствената структура и архитектурното
единство на средата;
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- Ново строителство на обекти, на които разрешенията за строеж не са обявени на
местната структура, отговорна за опазване паметниците на културно историческото
наследство.
- Изграждане на обекти с производствена дейност, която формира хигиенно-защитни
зони.
- Изпълнение на инженерно-технически инсталации, рекламни пана и съоръжения,
защитни конструкции и навеси, локални климатици по фасадите, които са видими
откъм публичните пространства във видимия обхват на резервата, на групов и/или
единичен паметник .
- Премахване на съществуващо озеленяване за широко обществено ползване, освен в
случаите на планомерна подмяна.
- Не се допуска допълващо застрояване, независимо от предназначението му,
разположено на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното
застрояване, освен в случаите, когато се възстановяват характерни елементи на
обстановката на паметник на културата, доказани със специализирани проучвания и
проект, или при покриване на калкан на заварена сграда, включена в режима на
застрояване на съседния урегулиран поземлен имот. При допускане на второто
изключение лицето към улицата на допълващото застрояване не може да заема повече
от 1/3 от лицето на урегулирания поземлен имот, в който е разположено; когато се
покриват заварени калканни стени едновременно в двата съседни имота, това
ограничение се отнася за сумата от лицата на двете сгради от допълващото
застрояване;
Последващо подробно устройствено планиране
Общият устройствен план на общината ще се прилага чрез предимно цялостни подробни
устройствени планове на урбанизираните територии и на структурни елементи на
извънселищната територия.
Цялостни подробни устройствени планове ще се изработват и одобряват задължително за:
1. населените места в случаите, че действащата им планова основа не може да бъде
приведена в съответствие със съвременните нужди чрез частичната или цялостната й
актуализация;
2. териториите със земеделски земи, предвидени за разширение на съществува-щи
населени места;
3. новосъздаваните селищни образувания – вилни зони (вкл. върху земи по § 4 на
ЗСПЗЗ), производствено-складови зони (вкл. върху селскостопански дворо-ве на бивши
ТКЗС и ДЗС), смесени обществено-обслужващи и производст-вено-складови зони и
междуселищни обслужващи центрове;
4. горски паркове и извънселищните паркове
5. рекреационните зони: в незащитена природна среда или в защитени територии по
ЗЗТ, ЗБР, ЗКН;
6. териториите, представляващи части от защитени зони по ЗБР с разрешена намеса.
Не се допуска изпреварващо процедиране на подробни устройствени планове за части от
територията на зоните по ал. 2, т.т. 4, 5 и 6, както и промяна на предназначението на отделни
(единични) имоти в техния обхват.
С плановете не може да бъде променяно предназначението на териториите – изключителна
държавна, публична държавна и публична общинска собственост.
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С плановете е допустимо еднократно, в размер до 50 на сто от площта на зоната, да се
въвеждат до два вида или разновидности устройствени зони с функции, непротиворечащи на
характера на основната устройствена зона. В тези случаи новите зони влизат в сила
едновременно с одобряването на плана, без да се процедира изменение на ОУПО.
Допускането не се отнася за устройствените зони, попадащи или включващи територии с
особена териториалноустройствена защита, в т.ч. устройствените зони Оз, Оз2, Ов.
Всички планове се изработват в съответствие със следните общи изисквания:
1. За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с не-приложена първа
регулация по предходен устройствен план задължително се прилагат разпоредбите на чл.16 на
ЗУТ без ал.7;
2. За прилагане на принципа за осигуряване на пространствена непрекъснатост на природната
среда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на убанизацията;
3. За провеждане пътища и проводи на техническата инфраструктура през територии с особена
териториално-устройствена и с превантивна защита с минимално нарушаване на средата, вкл.
природната среда между местообитанията и при задължително осигуряване на свободно
преминаване през тях на всички представени в зоната животински видове.
4. За всички населените места се планира реконструкция на разпределителните водопроводни
мрежи чрез подмяна на съществуващите тръби с нови с подхо-дящи параметри, а за
населените места и/или група населени места с повече от 250 жит. и за всички производственоскладови зони, смесени обществено-обслужващи и производствено-складови зони и
междуселищни обслужващи центрове – канализационни системи, вкл. за повърхностни води;
5. За извършване при планирането на новопредвидените жилищни и вилни зони на целеви
анализ, насочен към разкриване на:
- подходящи територии в селищна или в природна среда за високо-категорийно обитаване в
индивидуални поземлени имоти с площ не по-малка от два декара, с ниска интензивност на
застрояване и малка гъстота на обитаване;
- възможности за териториално насочване на социално жилищно строи-телство и оборотен
общински жилищен фонд,
6. За запазване, при заявено желание на собствениците, на имоти без промяна на
предназначението – за земеделско ползване, при изработване на плановете за териториите и
зоните по чл.28, ал.2, т.т. 4, 5 и 6. При наличие на повече от един такива имоти, същите се
групират в ядра за земеделско ползване.
Последващите подробни устройствени планове, включващи територии с особена
териториално-устройствена защита, се изработват при съобразяване със съответните
плановете за опазване и управление, респективно съблюдаване на режимите, въведени по
реда на специалното законодателство.
До изработването и одобряването на планове за управление на защитените зони по Натура
2000, подробните устройствени планове се разработват въз основа на или едновременно с
целеви проучвания за установяване на точното местоположение и граници на защитените
местообитания и другите значителни животински и растителни видове и на ре-жимите им на
охрана.
В случаите, когато поради голяма площ планираната зона не може да бъде обхваната в един
план, се определя такъв териториален обхват на проучванията и плана, който осигурява
възможност за проследяване на връзките между местообитанията. Този обхват се определя
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при допускане изработването на проект за плана съвместно от общинската администрация и
Районна инспекция по околната среда и водите, респ. Министерството на околната среда и
водите.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Описаните по-горе характеристики на общата концепция на ОУПО – принципи, съобразени
ограничители и стимулатори и прогнозни постановки по системи – го определят като планов
документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. Ориентиран е
към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от досегашната урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически мотивирано протичане на урбанизационния процес; към постигане на баланс между природна и урбанизирана среда. ОУПО
не предвижда каквато и да била намеса в защитените територи и зани. В обяснителната
записка и Правилата за прилагане на плана изрично е отбелязано, че бъдещото устройство на
териториите ще се съобразява с плановете за тяхното управление, когато актуализираните им
версии бъдат одобрени.
7.2 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ
напредвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на
селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско
и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им на предмет на
ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне
въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух. По отношение
локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на общината и имащи
отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда:
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изграждането на извънселищните производствени и смесени обслужващи и производственоскладови зони е жизнено важно за по-нататъшното успешно социално-икономическо развитие на община Ивайловград. За тяхното устройване ОУПО е предвидил използването на
теренните резерви на съществуващите селскостопански дворове към населените места, но
предвижда и усвояването на допълнителен теренен ресурс. Макар и неголям по площ, той
представлява отнемане на земеделски земи. С отнемане на 1,5% от земеделски земи е
свързано и изграждането на извънселищните об ществено-обслужващи зони. С най-значително
отнемане на земеделски земи е свързано устройството на зоните за производствени дейности
и зоните за спорт и рекреация.Развитието на този вид територии е предопределено от
водещата роля на туризма, определена с Общинския план за развитие, както и с Областната
стратегия за развитие и Регионалния план за развитие на Южен централен район основаваща
на ресурсовото богатство на общината. Отчитайки неблагоприятното въздействие върху
околната среда от отнемането на земеделски земи ОУПО е предвидил мерки за редуциране до
възможния минимум унищожаването на естествено земно покритие. За това е предвидено
запазване в обхвата на урбанизираните територии на горските насаждения, даден е превес в
откритите спортни съоръжения на тези с тревни площи.Базирано на горното, очакваните
въздействия върху качествата на атмосферния въздух се оценяват както следва:
- по вид – позитивни; - по рискове за човешкото здраве – ниски;
- по вероятност – ниски;
- по кумулативен ефект – не се очаква;
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- по продължителност – променливи;
- превишаване на екологични стандарти – няма;
- по териториален обхват – ограничени;
- последици върху пространства и пейзажи - по ложителни.
- по честота – променливи;
7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
Предвижданията на плана за намаляване загубите на вода, доизграждане, рехабилитация
иреконструкция на водопроводните и канализационните мрежи, изграждането на
пречиствателни съоръжения за отпадни води за населени места и и обектите на отдиха и
туризма са насочени към опазване и подобряване качеството на водите.
От началото на 2012 г. Община Ивайловград има изготвено прединвестиционно проучване за
кандидатстване за финансиране по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10
000 е.ж.”. Към момента проекта не е финансиран.
В ПИП е разгледано състоянието на ВиК мрежата към настоящият момент, перспективите за
развитие на населеното място; определен е точният брой на еквивалентните жители (е.ж.) на
проучваната агломерация; капацитетът на пречиствателната станция към момента на
проектиране и към края на проектния експлоатационен период; място на площадката на ПСОВ;
инвестиционните намерения за водопроводната и канализационни мрежи; предложени са
варианти за вида и материала на новопроектираната канализационната мрежа, както и
алтернативи по отношение на площадките за разполагане на ПСОВ, по отношение на
предлаганите технологии за пречистване на водите и третиране на формираните утайки за
експлоатационен период на ПСОВ до 2042г. и друга необходима информация за пълнотата на
проучването.
Водоизточници
Да се направят постъпки към учредяване и изграждане на санитарно-охранителни зони. Това
да става на база разработени и одобрени проекти. Не е необходимо за водоснабдените
селища на този етап да се търсят и изграждат нови водоизточници. За неводоснабдените
населени места да се потърсят начини за осигуряване на вода за питейно-битови нужди, като
се определят приоритетните селища. Като най-наложителни са селата с над 50 постоянно
пребиваващи жители – с.Белополци, с. Кобилино, с.Конници, с. Планинец.
Обеззаразяването на водите с хлор да се извършва при спазване изискванията за безопасност
на труда. Да се предвидят системи за сигнализиране и автоматизирано дезактивиране на
пропуските в резултат от евентуално нарушаване плътността на връзките по линията за
подаване на хлор. Да се подменят разходомерите там, където е необходимо.
Помпени станции
Необходимо е по-добро поддържане на стоманените тръбни системи в машинните зали и
шахтите. Да се предвидят мероприятия за саниране на сградния фонд и поетапна подмяна на
помпените агрегати с нови, надеждни и икономични в енергийно отношение. Учредяване и
поддръжка на санитарно-охранителните зони.
Напорни резервоари
Водоемите се нуждаят от по-добра текуща поддръжка - борба с външната корозия по тръби и
арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби, саниране против течове, Учредяване
и поддръжка на санитарно-охранителните зони.
Необходимо е приоритетно и успоредно с реконструкцията на уличната водопроводна мрежа
да се изградят нови дублиращи водоеми, съхраняващи противопожарен резерв, съгл.
изискванията на чл.171 табл.15 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – технически
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правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За населените места, в чиито
напорни резервоари съществува възможност за съхраняване на противопожарен резерв могат
само да се оборудват с устройства, даващи възможност за осигуряване на неприкосновения
запас. Необходимия резервиран обем за противопожарни нужди за населени места с
население до 5000ж е 54м³. Избора на дублиращ водоем дава възможност строителството да
се извършва без спиране на водоподаването към населените места. Да се предвиди
автоматика за отваряне на сприрателната арматура в условия на пожар.
Магистрални водопроводи
Да се пристъпи към учредяване на сервитути. Необходимо е да се направи разчет на
необходимите инвестиции, да се осигури финансиране и работни одобрени проекти за
започване на планова и поетапна подмяна на магистралните водопроводи, даващи най-чести
аварии.
Разпределителна водопроводна мрежа
Необходимо е да се направи разчет на необходимите инвестиции, да се осигури финансиране
и работни одобрени проекти за започване на планова и поетапна подмяна на уличната
водопроводна мрежа в населените места, като се започне от участъците, даващи най-чести
аварии. Основно това са главните водопроводни клонове. Така ще се намалят загубите на вода
до препоръчителните 10-20% и под тях. При изготвянето на проектната документация да се
работи с водоснабдителна норма 120 л/ж./д. Успоредно с уличните водопроводи да се
подменят и сградните водопроводни отклонения и монаж на водомерни възли. При
оразмеряването на мрежата да се има в предвид и противопожарното водно количество от 5
л/с. Да се предвидят ПХ 70/80. Да се предвидят регулиращи напора съоръжения на местата,
където е необходимо.
Наложително е да се изгради водопроводна мрежа за селата с над 50 постоянно пребиваващи
жители – с.Белополци, с. Кобилино, с.Конници, с. Планинец.
Като цяло намаляването на загубите по водопроводната мрежа и подмяната на помпените
агрегати с нисък раход на електроенергия ще доведе до намаляване на цената на добиваната
вода.
При евентуално развитие в бъдеще на производства, изискващи вода за технологични нужди
със занижени качества е необходимо да се предприемат мерки инвеститорите да ползват
собствени водоизточници за промишлени цели.
Съществуващата канализация в гр. Ивайловград е смесена, като само главния клон, отвеждащ
отпадните води от централната част на града, е изпълняван след 1990 год. Основния колектор е
от бетон, диаметърът на тръбата е 1000 мм. Той е предвиден да бъде използван като
довеждащ колектор до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води, като в частта си от
сегашното заустване до ПСОВ ще бъде доизграден (след като се уточни мястото, където тя ще
бъде разположена). Към момента канализацията на гр. Ивайловград зауства в р. Вришка (Вриш
дере), която е десен приток на р. Арда. Поради благоприятното географското разположение р.
Вришка е избрана за приемник и бъдещите пречистени отпадъчни води от гр. Ивайловград.
Река Арда е категоризирана като приемник IIІ категория съгласно ЗАПОВЕД № РД –
272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от
тях. Съгласно Приложението към Заповед № РД-970/28.07.2003г. за определяне на
чувствителните зони във водните обекти, поречието на р. Арда от вливането на р. Черна до
вливането на р. Крумовица е определена като чувствителна зона. Река Вришка се влива в р.
Арда след участъка, определен като чувствителна зона – след вливането на р. Крумовица до
границата.
Предвидени са за изграждане нови канализационни клонове, привързани към съществуващата
канализация. По улиците, където ще бъде изграждана нова канализация е предвидена и
подмяна на съществуващите водопроводи с ПЕВП тръби , в т.ч. и за СВО.
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Определеното с ПИП отпадъчно водно количество в сухо време от населеното място възлиза на
499м3/д. за периода на проектиране. Приета интензивност на оразмерителния дъжд за втора
зона –281л/с/ха, препълване веднъж на две години.
Материал за изграждане - за СКО - PVC дебелостенно, за улична канализация –
Полипропиленови, оребрени тръби.
Наличните производства не генерират производствени отпадъчни води със замърсявания,
различни от биологичните. Прието е, че тези води са замърсени на 1/3от битовите по БПК. До
момента няма изградени локални пречиствателни съоръжения.
Наред с битовите отпадъчни водни количества от населението (вкл. временно пребиваващи) и
битови и производствени отпадъчни води от промишлените предприятия в изградените
канализационни системи се провеждат и дренажни води, инфилтрирали през неплътни тръбни
връзки. Възможно е проникване на инфилтрат и през ревизионните шахти.
Към настоящия момент „В и К” операторът извършва само аварийно почистване на
канализационната мрежа и отстраняване на запушвания. Не се извършва поддръжка и
инспекция на канализацията посредством видеонаблюдение или симулационни изследвания
относно хидравличния капацитет на съществуващата канализационна мрежа при характерни
хидравлични натоварвания чрез използване на програмни продукти.
Препоръки
1. Необходимостта от реконструкция и основно ново строителство на канализационни мрежи,
както в гр. Ивайловград, така и във всички населени места в общината е повече от
наложителна. Това трябва да става на база одобрени проектни разработки.
2. При изграждане на канализационната мрежа да бъдат използвани най-новите и надеждни
методи на строителство и да се вложат качествени материали, което да изключва и
възможността за проникване на инфилтрат в канализационните тръби.
3. За населени места с по-малко от 2 000 жители, несвързани към агломерация с повече от 2
000 жители и с процент население, свързано към канализационна система по-малък от 90%,
трябва да бъде предложено Проучване на санитарните канализационни зони в рамките на
краткосрочните инвестиционни програми. Това проучване ще определи общата канализация,
малка колекторна канализация, автономна канализация или други системи за пречистване на
отпадъчните води за проучваните населени места. Прилагането на решенията, представени в
Проучването на санитарните канализационни зони може да бъде предложено в
средносрочните и дългосрочни инвестиционни програми.
4. Не може да се предложи обособяване на група от населени места в агломерации над 2000
ЕЖ, поради силно разпръснатото им разположение. Населените места са с малко насаление,
релефът на региона е хълмист и е невъзможно да се постигне обединяване и
гравитачно/помпажно отвеждане на отпадъчните води. В тази категория попадат всички села в
Община Ивайловград с общо население 2 687души. За тези населени места подходящи начини
на пречистване на отпадъчните фекално-битови води могат да бъдат басейнови системи,
аерирани лагуни, капещи биофилтри и други решения по преценка на проектантите.
5. Необходимо е разработването на ПУП – ПЗ за избраната площадка за изграждане на ПСОВ
гр. Ивайловград, както и на бъдещите места за пречиствателни станции и съоръжения на
останалите селища.
6. По време на изграждане на ПСОВ, Община Ивайловград трябва да възложи разработването
на Програма за управление на утайките от ПСОВ, която да стане неразделна част от Програмата
за управление на отпадъците от общината - компонент от програмата за опазване на околната
среда. В програмата за управление на утайките да бъдат направени детайлни проучвания за
възможностите на региона за оползотворяване на утайките. Анализът на съществуващото
състояние по управление на утайките и идентифицирането на проблемите да бъдат база за
определяне на целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие, който ще
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бъде залегнал в Програмата. В него за всяка от посочените мерки следва да бъдат определени
отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагане на
програмата за периода на действието й. Р
Раширяването на канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции и
съоръжения ще елиминира замърсяването на повърхностните и подпочвените води,
причинено от ифилтрация от септични резервоари, нерегламентирано заустване на отпадъчни
води във водоприемниците или аварийни разливи, ще се ограничат условията за създаване на
свлачищни процеси.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
С реализацията на предвижданията на плана за намаляване загубите на вода, реконструкцията
и доизграждането на водоснабдителната мрежа ще се постигнат намаляване загубите на вода,
подобряване на водоснабдяването на всички обекти и на качествата на подаваните питейни
води. Мероприятията ще доведат до подобряване качеството на околната среда и жизнения
стандарт. Въздействията ще са положителни, значими, постоянни, дълготрайни и необратими.
Няма риск усвояването при необходимост на нови водоизточници за питейно водоснабдяване
да влоши състоянието на околната среда, напротив то ще е благоприятно за развитието на
общината и туризма.
Въздействията върху околната среда от изграждането на ПСОВ безспорно са положителни,
значими, постоянни, дълготрайни и необратими. Препоръчваният екологически принцип при
третиране на отпадъчните води от подобни обекти е пречистване при източника, което
позволява връщане на използваните води във водния обект и евентуално повторното му
използване.
Устройствен режим на водните течения и водните площи и непосредствените им
крайбрежия: крайбрежни зелени зони и мелиоративни линейни зелени структури по
протежение на водните обекти ОУПО осигурява устройствени условия за опазване на водните
течения, водните площи и суходолията и за съхраняване на средовите характеристики на
непосредствените им крайбре- жия, като: съхранява водните обекти като елемент на
физическата структура на общинската тери- тория; отразява защитните режими за онези от тях,
които са обхванати в екологичната мрежа „НАТУРА 2000“, като не предвижда урбанизация на
прилежащите им територии, респ. строителна намеса.
Запазват се всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на принадлежащите
земи на водните обекти и се предвижда тяхното опазване, доколкото не възпрепятстват естествения отток, както и поддържането на обектите. Те представляват характерен ландшафтен
акцент и ще защитават от ерозионни процеси; ще предпазват от вредности от селскостопанските дейности – разтворени торове и препарати за растителна защита и ще осигуряват „зелени коридори“, увеличаващи възможностите за активна аерация, както и естествени връзки
за локални миграции на животински видове. За целта поземлените имоти около водните
обекти, съобразно кадастралните карти и картите на възстановената собственост, се определят като терени със собствен режим на устройство и в тях не се допуска промяна на предназначението и/или разполагане на строежи, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
От описанието на проектните решения, касаещи водните обекти и крайбрежията им е видно,
че те са изцяло ориентирани към максимално съхраняване на естествените им характеристики. В този смисъл, въздействието им върху околната среда ще бъде положително.
По отношение на рисковете от наводнения

Юни 2017

140

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

С Правилата за прилагане на ОУПО са въведени следните изисквания към последващите
подробни устройствени планове, респ. към техните правила за прилагане на плановете:
Забрана за промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и
строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения;
Включване на отреждания за регулация на речните корита и изграждане на необходимите
защитни съоръжения при урбанизиране на територии около водни обекти; Забрана за
капитално застрояване и дейностите по чл. 134 от Закона за водите в обхвата на крайбрежните
заливаеми ивици и в сервитута на хидротехническите съоръжения до изграждането на
съоръженията по предходната точка. Забрана за предвиждане на засаждане на дървета в найниската заливна крайречна тераса (в зависимост от хидроложки проучвания за високи води с
обезпеченост веднъж на 50 години); Минимално отстояние от 20 м. на границата на
застрояване в урегулираните поземлени имоти при урбанизиране на територии край реки и
дерета, в т.ч. суходолия, когато се засягат защитени зони по Закона за биологичното
разнообразие; Осигуряване възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на
речното корито, дерето или суходолието във всички случаи на урбанизиране на територии край
реки и дерета, в т.ч. суходолия; Изпълнението на корекциите на реките и други укрепителни и
геозащитни съоръжения в населени места и селищните образувания да става на основание
проекти с архитек- турна част, в която да се определя подходящо оформяне, чрез ползване на
естествени местни облицовъчни материали и/или озеленяване
7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
От съществено значение за извършване на оценка на този компонент е анализът на
предвижданията на плана по отношение разпределението на територията по видове зони и
предназначение
Баланс на територията /Обща структура и баланс на общинската територията/. Проектните
решения, заложени в ОУПО водят до определени промени в общата структура на общинската
територия, които могат да се проследят на долната таблица:
Таблица №6 Баланс на територията

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД
Наименование на
териториялните
елементи

Площ на съществуващи
елементи

Площ на проектни
елементи

ТЕРИТОРИИ С НАЙОБЩО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

в ха

1. Жилищни функции
2. Общественоослужващи
функции

745,88

0,92

1216,58

659,75

0,81

1075,03

0,00

0,00

0,00

46,70

0,06

77,22

10,45

0,02

22,04

13,51

0,02

22,04

0,67

0,00

1,10

0,67

0,00

1,10

0,00

0,00

0,00

0,39

0,00

0,64

0,00
5,26

0,00
0,01

0,00
8,58

20,79
15,50

0,03
0,02

35,20
25,28

25530,68 31,38

41641,95

25530,68 31,38

41641,95

3. Производствени дейности
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности,
курорти и вилни зони
6. Озеленяване, паркове и
градини
7. Спорт и атракции
8. Земеделски територии, в
т.ч.

в % кв.м/жител
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8.1. обработваеми земи ниви
8.2. обработваеми земи трайни насаждения
8.3. необработваеми земи
9. Горски територии
10. Горски ниви, ливади,
пасища и други
11. Водни площи
12. Транспорт и
комуникации
13. Техническа
инфраструктура

17909,24 22,01

29210,96

17909,24 22,01

29210,96

7561,07 9,29
60,37 0,07
46589,94 57,26

12332,52
98,47
75990,77

7561,07 9,29
60,37 0,07
46589,94 57,26

12332,52
98,47
75990,77

5051,53
1097,58

6,21
1,35

8239,33
1790,21

5051,53
1097,58

6,21
1,35

8239,33
1790,21

1437,43

1,77

2344,53

1438,15

1,77

2345,71

18,46

0,02

30,10

19,60

0,02

31,97

74575,76 91,65

121637,18

74575,76 91,65

121637,18

44828,99 55,09

73118,56

44828,99 55,09

73118,56

ЗАЩИТЕНИ И
НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
14. Защитени зони по
НАТУРА 2000 за
местообитания
15. Защитени зони по
НАТУРА 2000 за птици
16. Защитени територии
17. Терени с обекти на
недвижимото културно
наследство
18. Територии за
възстановяване и
рекултивация - сметища
19. Други нарушени
територии - кариери

213,20

0,26

347,74

213,20

0,26

347,74

4,86

0,01

7,93

4,86

0,01

7,93

2,94

0,00

4,80

2,94

0,00

4,80

14,13

0,02

23,05

14,13

0,02

23,05

25,68

0,03

41,89

25,68

0,03

41,89

147,18

0,18

245,05

150,42

0,19

250,34

0,00

0,00

0,00

5,36

0,01

8,74

487,17

0,60

794,61

487,17

0,60

794,61

32,46

0,04

52,94

32,46

0,04

52,94

18,95

0,02

30,90

18,95

0,02

30,90

18,83

0,02

30,71

18,83

0,02

30,71

123,57

0,15

201,55

120,32

0,15

196,25

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
20. Други урбанизирани
територии
21. Предимно
производствена
устройствена зона
22. Смесена
многофункционална зона
23. Скали, пясъци,
мочурища, дерета и други
24. Гробищни паркове
25. Територии със
специално предназначение
26. Територии за добиване
на полезни изкопаеми
27. Територии без
определено стопанско
предназначение

ОБЩА ПЛОЩ

81363,65

81365,92
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УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ
С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно предназначение,
типове и разновидности устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим,
предвидени в Наредба № 7.
Разновидностите на устройствените зони включват и такива, предназначени за прилагане на
ограничителните режими на защитените зони, включени в екологичната мрежа „Натура 2000”
по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Териториите с основно предназначение са:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.
Жилищните устройствени зони са с преобладаващо застрояване с малка височина, като в град
Ивайловград фигурират и зони със средноетажно застрояване и комплексно застрояване и
включват разновидностите Жм, Жс и Жк.:
Производствените устройствени зони са от разновидноста предимно производствени,
означени с Пп.
Рекреационните устройствени зони включват следните разновидности:
- зони на селищно озеленяване, означени с Оз;
- вилни зони, означени с Ов;
Смесените зони обхващат следните разновидности:
- смесени обществено-облужващи и производствено-складови в селищата, в градската
територия, в извънселищната територия,, означени със Смф;
Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са без
разновидности и могат да бъдат:
- земеделски територии,
- горски територии,
- нарушени територии.
В териториите с основно предназначение и устройствените зони или извън тях се обособяват
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за:
- недвижими културни ценности;
- транспортна инфраструктура, означени;
- техническа инфраструктура и комунално стопанство
Промените в структурата на територията са следните
- Площта на жилищните територии се намалява с 86,78 ха.
- Техническата инфраструктура нараства с 1,14 ха.
- горските територии - не се изменят;
- земеделските територии- не се изменят
- водните площи и течения не променят площта си;
- нарастват териториите за други производствени зони с 3,25 ха.;
- нарастват териториите за озеленяване, паркове и градини с 21,58 ха.;
- нарастват териториите за спорт и атракции 10,21 ха.;
- увеличава се територията за смесена многофункционална зона с 5,36 ха.;
- намаляват териториите без определено стопанско значение с 3,25 ха.
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КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Може да се оцени, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на територията. Те са закономерно последствие от
изискващото се устройствено осигуряване на реализацията на предвижданията на действащите
документи за социално-икономическо развитие на общината, одобрени на основание на
Закона за регионалното развитие.
Няколко са обстоятелствата, които ще редуцират неблагоприятното въздействие върху околната среда от промените в структурата на общинската територия. Първото е стриктното
респектиране на обхвата на всички територии с особена териториално-устройствена защита.
Устройствените зони «Земеделски земи» регламентират устройствения статут на земите с
висока бонитетна категория (І-ва до VІ-та) и поливните обра-ботваеми земи, като ограничават
възможността за промяна на предназначението им.
Промяна на предназначението на земи в устройствени зони се допуска в случаите, в които
теренът граничи с път най - малко ІV клас.
Допустимата промяна на предназначението е за:
1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти;
2. изграждане на обекти за обработка и съхранение на селскостопанска продукция;
3. териториално развитие на съществуващи селищни образувания;
4. изграждане и на жилище за собственика и за охраната.
Промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три дка. Когато
имотът е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от него с размер до три дка.
Устройството и застрояването на имотите с променено предназначение се извършва съгласно
долните показатели:
Наименовани
е на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Зона
„Земеделски
земи”

Зз

60

1.2

30

10 (3)

Други
правила и
изисквания
Не се отнася
за
съоръжения.

Земеделските земи, които не попадат в така определения режим на превантивна защита, се
устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Въвеждането с ОУПО на режим на превантивна защита върху земите с висока бонитетна категория (І-ва до V-та), трайните насаждения и поливните обработваеми земи, както и на тези
попадащи в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, респ. на
ограничаване само до определени случаи на промяната на предназначението им ще предпази
земеделските земи от по-нататъшна хаотична урбанизация, респ. следва да се оцени с положителен знак от гледна точка на околната среда. В същата посока ще действа и лимитирането
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до 3 дка на площта на имотите, респ. частите им, чието предназначение може да бъде променяно.
Като относително високи биха могли да се преценят показателите за застрояване на земите с
допусната промяна на предназначението – плътност до 60 %, Кинт до 1.2. С оглед на това се
препоръчва при разработването на окончателния проект на ОУПО тези показатели да бъдат
ревизирани в посока на намаление.
Развитие на селищната мрежа
ОУПО предвижда стабилизиране на селищната мрежа чрез създаване на устройствени условия за стопанско активизиране и за подобряване на средовите условия в отделните населени
места. Тези условия включват: максимално запазване на ценния земеделски поземлен фонд и
възможности за разширяване на поливните площи; възможности за равномерно териториално
насочване на инвестициите за изграждане на съвременна логистична база на аграрния сектор,
както и за развитие на преработващи и други незамърсяващи производства; възможности за
развитие на транспортните комуникации на местно ирегионално ниво; обогатяване на
възможностите за достъп от селата към основните туристически ресурси, както и създаване на
допълнителни туристически атракции, места за отдих и спорт; доизграждане и модернизация
на техническата инфраструктура и изпълнение на благоустройствени мероприятия.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Доколкото проектните предвиждания на ОУПО се противопоставят на урбанизационния натиск върху града в полза на стабилизиране на селата, комплексното въздействие върху околната среда би следвало да се очаква да бъде положително.
Териториално развитие и устройство на населените места
Развитието на селищните територии е съобразено с обстоятелството, че в усвоените територии
на населените места съществуват сериозни резерви за жилищно доизграждане. С оглед на
това, ОУПО по принцип не предвижда разширение на селищните територии.
За устройството на жилищните територии във всички населени местя е определена устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм). С това е отчетена спецификата на градоустройствената структура в населените места и преобладаващия заварен характер
на застрояването. Жилищните устройствени зони се
устройват в съответствие с разпоредбите на чл. 17, 18 от Наредба №7 на МРРБ и се застрояват
по следните нормативи:
Наименование на
зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Жилищни
устройствени зони
с преобладаващо
застрояване
с
малка височина

Жм

30

0.6

60

7 (2)

Други
правила
и
изисквания
Препоръчите
лна
мин.
площ на УПИ
- 1000 кв. м.

Производствени устройствени зони:
Предимно производствените зони (Пп) се устройват и застрояват съгласно чл. 22 и чл. 25 на
Наредба № 7., при спазване на следните нормативи:
Наименование
на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт
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изиквания
Предимно
производствен
а зона

Пп

60

1.2

40

10 (3)

В Пзастр. се
включват
всички
технологични
пътища
и
обслужващи
открити
площи
не се отнася
за
съоръжения

Устройствени зони за озеленяване
Устройствените зони за озеленяване(Оз) са предназначени предимно за краткотраен отдих в
природна среда. В рекреационните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:
- семейни хотели до 40 л.;
- жилищни и вилни сгради;
- места за къмпиране, бунгала;
- сгради за обслужващи дейности (търговия, хранене, услуги);
- обекти за спорт и атракции;
- обществени озеленени площи;
- обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.
Урегулираните поземлени имоти в зоните за озеленяване се устройват и застрояват съобразно
следните показатели:
Наименован
ие на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Зона
за
озеленяване

Оз

30

0.6

65

7 (2 ет)

Други
правила
и
изиквания
-

Когато зоните за озеленяване попадат в обхвата на жилищни зони в рамките на селища или
махали, те се устройват по правилата и нормативите на жилищни устройствени зони с
преобладаващо застрояване с малка височина от вида Жм. Видът на устройствената зона се
определя с цялостния подробен устройствен план на рекреационната зона.
Устройствените зони за градски паркове (Оз), се устройват и застрояват съгласно чл. 30 и чл. 32
на Наредба № 7.
В устройствените зони за озеленяване Оз се допуска: Осъществяване на паркоустройствени
мероприятия; изграждане на обекти на туристическото обслужване, концентрирани в
обслужва-щи ядра, определени с цялостни паркоустройствени планове. Ядрата се оразмеряват
при спазване на норматива за допустимо натоварване средно 700 кв.м на човек или 12 човека
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на ха (гранично натоварване в гора - 10 човека на ха, а за поляните - 15 човека на ха), като при
оразмеряване на обслужващите обекти се отчита сменност.
За индивидуалните сгради за сезонно ползване и обслужване, когато не са разположени в
селища или селищни образувания, с цялостния подробен устройствен план (ПУП) на парка (по
чл. 62, ал. 1 от ЗУТ) се определят УПИ за застрояване, групирани в ядра, разположени на
подходящи места в парковата територия.
Вилните устройствени зони (Ов) се устройват и застрояват съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29 на
Наредба № 7. Във вилните зони се допуска устройването, респ. изграждането на:
1. вилни сгради;
2. магазини и заведения за хранене;
3. открити обекти за спорт;
4. обществени озеленени площи;
5. обекти на техническата инфраструктура, в т.ч. места за паркиране.
Вилните зони се устройват при спазване на следните нормативи:
Наименован
ие на зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

Вилна зона

Ов

15

0.3

80

7 (2 ет)

Други
правила
и
бележки
Осн. застр. не
повече от 200
кв.м.

Смесени устройствени зони
Смесените обществено-облужващи и производствено-складови зони в се-лищата (Смф )
регламентират устройството на зони за стопански дейности в обхвата на селищните територии.
Те се устройват и застрояват в съответствие с Правила и нормативи за прилагане на Общия
градоустройствен план със специфични правила и нормативи за устройство на град
Ивайловград.
Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони могат да се определят с
цялостния подробен устройствен план на населеното място.
Смесените обществено-обслужващи и производствено-складови зони – селищни образувания
регламентират устройството на зони за стопански дейности в селищните територии.
Предназначени са предимно за:
1. обществено-обслужващи обекти с ограничен персонал;
2. занаятчийски работилници;
3. малки предприятия с безвредни производства с не повече 30 работни места.
Урегулираните поземлени имоти в смесените обществено-обслужващи и производственоскладови зони се устройват и застрояват съгласно долните правила:
Наименование на
зоната

Код

Пзастр (%)

Кинт
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Смесени
обслужващи
и
производственоскладови зони

Соп3

40

0.8

50

12.0 (2ет)

Н мах. не се
отнася
за
съоръжения

Строителната линия откъм страната на реката в зоната да отстои на 50 м. от талвега, като в този
обхват се предвиди само залесяване с растителни видове, характерни за съответните
местообитания, разположени в съседство, респ. дървесна растителност, и се осигури
възможност за достъп за почистване и поддръжка на речното корито.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия разширението на градската селищна територия е сведено до минимум, като само малка част от него
засяга земеделски земи. Извън това предвиждане на ОУПО, което е неблагоприятно за
околната среда, всички останали проектните предвиждания, свързани с развитието и
устройството на населените места не носят рискове за околната среда, а редица от тях ще
съдействат за подобряване на определени нейни елементи – начинът на застрояване ще
съхрани съществуващия селищен ландшафт, допълнително обществено озеленяване ще има
благоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Обновяването на
водоснабдителните системи, изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води ще
има положително отражение върху качеството на повърхностните и подземните води.
Благоустрояването на уличните мрежи ще се отрази положително както на акустичната
обстановка, така и на качеството на атмосферния въздух, намалявайки запрашаването.
Доколкото бъдещото устройство и застрояване на терените ще се осъществява в съответствие с
правилата и нормативите по Наредба № 7 на МРРБ, не е налице опасност от презастрояване на
териториите на населените места.
Земеползване и устройство на нарушените територии
Нарушените терени в територията на общината са представени основно от различни депа за отпадъци и
кариери за добив на гнайс. В ОУПО е предвидена тяхната рекултивация и последващо оползотворяване.

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Предвидената в ОУПО рекултивация и последващо ползване на бившите депа за отпадъци ще
има безспорно положително въздействие върху околната среда.
7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Земни недра - Въздействие върху земните недра по време на бъдещото строителство ще бъде
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на гр. Ивайловград и
другите селища в общината. То ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане
на жилища, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, техническа, транспортна,
водоснабдителна, канализационна и социална инфраструктура и пр. Механичното нарушаване
на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и необратимо, но
обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на третираната в ОУП територия.
Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само малка част от приповърхностната зона
на земните недра, която впоследствие частично се възстановява.
Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени
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изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други отпадъци,
разливи на нефтени продукти от строителните машини, моторните превозни средства и пр. Ако
бъдат допуснати, тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието им
продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване. Предмет на добра
технологична дисциплина е недопускането на подобни нарушения.
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения и др.;
- аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа;
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и други
произшествия.
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
Подземни води
В гр. Ивайловград и селищата в общината до настоящия момент е осъществявано жилищно,
транспортно, комунално-битово, спортно-туристическо и друго строителство. Тази строителна
дейност очевидно е оказала въздействие предимно върху плитко залягащите студени порови,
пукнатинни и карстови подземни води поради инфилтрация в тях на замърсени отпадъчни
води.
При бъдещата строителна дейност по изграждане на предвижданите в ОУП жилищни сгради,
обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, транспортна, техническа и социална
инфраструктура и пр. е потенциално възможно аналогично на реализираното въздействие
върху подземните води, вследствие на:
- инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни ями и
замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде отрицателно, пряко, временно и
обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на населените места и на изкопите и
насипите за ново строителство;
- отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на
съществуващите водовземни съоръжения и системи и евентуално предстоящи за изграждане
нови водовземни съоръжения от подземни води; Това въздействие ще бъде постоянно,
дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се
ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от водовземните съоръжения.
- намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на предвижданата и
рехабилитация на канализационните и водопроводните мрежи и изграждане на
пречиствателни станции за отпадъчни води. Това въздействие ще бъде положително, пряко,
постоянно и необратимо, с териториален обхват в обсега на селищата в общината.
Посочените отрицателни въздействия се оценяват като незначителни, поради обстоятелството,
че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на подземни водни
тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното състояние на подземните води.
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения и др.;
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни
и други произшествия.
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
Физикогеоложки процеси
По отношение на свлачищата, разположени в регулационните граници на урбанизираните
територии ОУПО предвижда:
– поддръжка, контрол, респ. изграждане на отводнителни съоръжения, понижаващи нивото на
подпочвените води;
– изграждане на канализационна мрежа, преди това на водоплътни изгребни ями;
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– надеждно отвеждане на повърхностните дъждовни води;
– осигуряване на нормален отток на реките и деретата на територията на общината чрез
регулярно почистване и корекции на коритата им;
– при наличие на инвестиционни намерения задължително се изискват: актуално стано вище за
състоянието на свлачищния район, в който попада имотът; доклад за инженерно-геоложки и
хидрогеоложки проучвания и изследвания за изясняване необходимостта от геозащитни мерки
и дейности.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Съобразяването на адресираните към последващите подробни устройствени планове изисквания за осигуряване на защита от природни бедствия се очаква да минимизира отрицателните
последствия върху околната среда. Прилагането на мерките спрямо свлачищата в населените
места ще предотвратят тяхното активизиране.
7.6 ЛАНДШАФТ
Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, че ландшафтът на
общинската територия се определя като антропогенно трансформиран като състояние и
хомеостаз като стадии на развитие, оценката на въздействието върху него се извършва на база
предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа и жилищното
строителство, на териториалната организация на социалната инфраструктура, на
производствените и логистични дейности, зоните за рекреация и по отношение на
териториите, предвидените за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне
Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия са:
1. горските паркове;
2. скалните венци;
3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;
4. новоизгражданите и реконструирани пътища.
Необходимите ландшафтноустройствени мероприятия за горските паркове се определят с
цялостните им подробни устройствени планове по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ и включват задължително
опазването на средата на крайбрежията на водните течения, попадащи в границите им.
Не се допуска отнемане на скална маса от скалните венци, както и застрояване в
непосредствено прилежащите им територии. В случаите на заварено/съществуващо застрояване в тях се осъществяват озеленителни и други устройствени мероприятия за възстановяване на ландшафта.
Естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи се оценява като
качество на «ценен културен ландшафт» и не се допуска унищожаване му. Трасетата на
новоизгражданите пътища следва да нарушават във възможно най-малка степен ценните и
характерни елементи на ландшафта – скални масиви, земни форми, съществуващо естествено
или изкуствено едроразмерно озеленяване.
Реконструкцията на съществуващите пътища задължително се съчетава с осъществяване на
подходящо крайпътно озеленяване.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Нарастването на териториите за спорт и атракции се разглежда като позитивно устройствено
решение, насочено към оползотворяване на ценния туристически потенциал на общината.
Екологосъобразното им изграждане и развитие е предмет на подробното планиране.
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Изменението в съотношението на ландшафтите по тяхната устойчивост е почти незабележимо
което се разглежда като подчертано позитивен фактор т.к. по този начин се запазва
средообразуващата функция на ландшафта.
Предвиждания за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне
Предвижданията на ОУПО за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне са насочени както към запазване на ценните елементи и характеристики на естествените ландшафти, така и към осигуряване на условия за управление и контрол
върху процеса на антропогенизиране. Такива предвиждания са: опазване в максимална степен
на горските територии и на първо място – на защитните и специалните гори, като по отношение
на горските ландшафти особено внимание се отделя на оформянията на окрайнините на горите
и ландшафтно-устройственото третиране на пътищата, преминаващи през и покрай горски
участъци; прилагане като водещ устройствен принцип: планиране на „прекъсната
урбанизация” осигуряваща свързаност на природните ареали и по-хармонично вписване на
антропогенните елементи. запазването на характера на селищните ландшафти чрез изисквания
към последващите подробни планове за съхраняване на традиционната за населеното място
градоустройствена структура и предвиждане на подходящи правила и нормативи за
застрояване; изискване към инженерните проекти за изграждане на нови пътища и други
линейни обекти на техническата инфраструктура да осигуряват решения, нарушаващи във възможно най-малка степен ценните и характерни елементи на ландшафта.
Към ландшафтно-устройствените мероприятия следва да се отнесат и предвижданията за
крайпътното озеленяване, съхраняването на озелените територии около водните обекти и
рекултивацията на нарушени територии.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Като цяло, заложените в ОУПО ландшафтно-устройствени мероприятия ще имат безспорно
положително въздействие върху околната среда.
7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални закони
Защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ)
ОУПО изцяло респектира защитените територии, определени по реда на ЗЗТ. Той не включва
предвиждания за урбанизация, засягащи защитени територии. Приел е, че опазването и
устройството, респ. изпълнението на допустимите дейности в защитените територии се
съобразява изцяло с режимите на дейности, определени със заповедите за обявяването им,
респ. с плановете за тяхното управление след влизането им в сила.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Отношението на ОУПО към защитените територии е напълно в унисон с природозащитното
законодателство и в този смисъл не съдържа предвиждания, които биха представлявали заплаха за тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им.
Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000
ОУПО изцяло респектира защитените зони, определени по реда на ЗБР и включени в
Европейската екологична мрежа Натура 2000. Той не съдържа предвиждания за урбанизация,
засягащи защитените зони. Приел е, че опазването и устройството, респ. изпълнението на
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допустимите дейности в тях се съобразява изцяло с режимите на дейности, определени със
заповедите за обявяването им, респ. с плановете за тяхното управление след влизането им в
сила.
За земеделските и горските територии, попадащи в защитени зони по Натура 2000 е установен
режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ, с който се запазва
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. Препоръчва се с Областния
план за развитие на горските територии, на основание чл. 12, ал. 1, т.3 от Закона за горите,
специалните горски територии, каквито са горите, попадащи в обхвата на защитени зони, да се
определят като зони за защита от урбанизация, в които не се допуска извършването на
строителство, с изключение на елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с управлението на горските територии (§1, т. 25
от Допълнителни разпоредби на Закона за горите).
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Отношението на ОУПО към защитените територии и защитените зони по Натура 2000 е
съобразено с природозащитното законодателство. Въвеждането на режим на
превантивнаустройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ за горските територии и земеделските
земи, попа- дащи в обхвата на защитени зони по ЗБР – Натура 2000 е гаранцията на ОУПО за
тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им. Към нея трябва да се прибави и
предло- жението специалните горски територии да получат по реда на Закона за горите статут
на зони за защита от урбанизация, с което се изключват възможностите за последваща
промяна на предназначението на поземлените имоти и въвеждане на нови функции.
Достъп до защитените територии и зони и принципът на прекъснатата урбанизация
ОУПО предвижда и занапред достъпът до защитените територии и зони да се осъществява
изцяло по съществуващи горски пътища и пътеки. Като допустими се приемат само мероприятия по поддръжката и туристическо маркиране, без капитални благоустройствени работи.
ОУПО предвижда редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването на характерни техни
елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, пасищата и ливадите,
естественото озеленяване по крайбрежията на повърхностните водни обекти, крайпътното
озеленяване и др. В допълнение на горното устройственото зониране планът съблюдава
принципа за въвеждане на „прекъсната урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на
природната среда. В Правилата за прилагане на ОУПО са включени идентични изисквания и
към последващото подробно устройствено планиране, както и към инвестиционното
проектиране, особено на линейни обекти, вкл. за задължително осигуряване на свободно
преминаване през тях на всички животински видове, представени на съответната територия.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Предвижданията на ОУПО по отношение на достъпа до защитените територии и защитените
зони по Натура 2000 е съобразено с природозащитното законодателство. Същото важи и за
прилагането на принципа на „прекъснатата урбанизация”.
Развитие на зелената система извън населените места и селищните образувания
ОУПО третира горските територии и култивираните озеленени територии като елементи на
единната зелена система на общината и предвижда устройването им съгласно следната
философия „Постигане на балансирано съотношение между рекреационни, средообразуващи,
и защитни функции на природните ресурси в района, опазване и съхраняване на биологичното
разнообразие, създаване и стимулиране на регионален и национален интерес към ценностите
в района като част от развитието на туризма и спорта в общината”.
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В съответствие с тази философия, основните принципи на конкретното проектно решение на
зелената система на общината са:
– многоцелево използване на стопанските горски територии;
– превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация предлагаща разнооб разен
туристически продукт за целогодишен отдих.
– регулирано човешко въздействие в района, като се предвиждат предимно зони за екотуризъм с „меки” начини на предвижване, включващи и атракционен елемент – пеше- ходно,
велосипедно, на коне.
Земеползване и устройство на горските територии
ОУПО ограничава в максимална степен възможностите за промяна на предназначението на
съществени части от горските територии за други нужди. Идентифицира много прецизно специалните гори по чл. 5, ал. 3 на ЗГ от всички категории:
− включените в границите на защитените територии и защитените зони;
− семепроизводствените насаждения и градини; горските разсадници; опитните и географски
култури от горски дървесни и храстови видове; дендрариумите; научноизследователските и
учебно-опитни гори; токовищата; горите до 200 м около туристическите хижи и обекти с
религиозно значение; базите за интензивно стопанисване на дивеча;
− горите с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока консервационна
стойност.
За специалните горски територии по чл. 5, ал. 3, т.т. 1, 2 и 3 от ЗГ, в т.ч. отговарящите на кри
териите за ВКС, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗУТ ОУПО установява режим на превантивна
устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. Освен това се препоръчва с Областния план за развитие на горските територии, на
основание чл. 12, ал. 1, т.3 от ЗГ, специалните горски територии да се определят като зо- ни за
защита от урбанизация, в които не се допуска извършването на строителство, с изклю- чение на
елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и
на съоръжения, свързани с управлението на горските територии.
Останалите горски територии се устройват и стопанисват съгласно предвидените режими и
конкретни лесовъдски намеси в одобрените лесоустройствени проекти.
Развитие на озеленените площи за широко и специфично ползване в извънселищните
територии
С цел да се създадат устройствени условия за развитие на инфраструктура за отдих и развлечения в зелена среда, допълваща инфраструктурата на туризма, ОУПО предвижда устройване в извънселищните територии на:
 озеленени територии за широко обществено ползване (устройствена зона Оз);
 озеленени територии за спорт и развлечения (устройствена зона Озс);
Гробищни паркове- Недостиг на площи има в гробищата на гр. Ивайловград и в в по-големите
населени места от общината. За да бъдат задоволени нуждите на тези населени места ОУПО е
посочил подходящи по разположение поземлени имоти – общинска собственост, за
последващо извършване на специализирани проучвания за избор на площадка, планиране и
устройство на парковете, в съответствие с Наредба № 2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания
към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
Крайпътно озеленяване- ОУПО предвижда доразвитие на крайпътното озеленяване по
републиканските и общинските пътища. То се залага в участъците с възможни снегонавявания
– двустранно, или едностранно на платното, откъм неблагоприятната страна, като от тази
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страна във всички случаи се предвижда етажно озеленяване с храстова и дървесна
растителност. При двустранно озеленяване на срещуположната страна се предвижда
разредено редово озеленяване с дървесна растителност, с оглед бързо топене на леда и снега
по пътното платно.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Предвижданията на ОУПО по отношение развитието на зелената система на общината извън
населените места и селищните образувания, основаващи се на единодействието на естествени
гори и култивирани насаждения във всичките им аспекти са насочени към поддържане и
повишаване качествата на околната среда. Това важи, както за мерките за опазването на горските територии, така и за развитието на системата от озеленени площи за широко и специфично ползване чрез устройване върху значителна площ на извънградски паркове и зони за
спорт и развлечения, при което се допуска ограничено капитално застрояване и се регламентира максимално съхраняване на естествените елементи на средата. Все в посока на подобряване на качествата на околната среда ще съдейства и устройването на редица места на крайпътно озеленяване.
7.8 ОТПАДЪЦИ
ОУПО на община Ивайловград предлага следните модели на демографско развитие:
Таблица№7Прогноза за броя на населението на община Ивайловград за периода 2015-2040
г. (по варианти)
ОБЩИНИ

2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

3 900

3 542

3 214

3 817

3 434

3 083

(преброяване)
Реалистичен сценарий
Ивайловград

5 732

5 220

4 736

4 296

Песимистичен сценарий
Ивайловград

5 732

5 212

4 706

4 240

Предвид много малките разлики в броя на населението по двата варианта, за нуждите на
настоящия раздел на ОУПО предлагаме да се работи по реалистичния сценарий. За целите на
анализа на този фактор приемаме норма на натрупване от 350 кг/ж/год. В този случай,
очакваното общо количество генерирани битови отпадъци за плановия период ще бъде:
Таблица №8 Очаквано общо количество генерирани битови отпадъци
ГОДИНА

БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ

2015
2020
2025
2030
2035
2040

5220
4736
4296
3900
3542
3214

КОЛИЧЕСТВО ОТПАДЪЦИ

кг/ж/год
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1 827 000
1 657 600
1 503 600
1 365 000
1 239 700
1 124 900
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Важно е да се опомене , че посочените по-горе количества се отнасят само за населението на
общината. Предвид динамиката и развитието на туризма , анализ на количеството отпадъци,
генерирани от туристическите посещения не може да се направиу но се очаква количеството на
битови отпадъци да нарасне .
За депониране на битовите отпадъци ще се използва регионалното депо в с. Вишеград, община
Кърджали Кърджали. Общината е член на Регионалната система за управление на отпадъците
– Кърджали заедно с 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково,
Крумовград, Кърджали и Момчилград.
По отношение на биоразградимите отпадъци /в изпълнение на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 год. и на Националния стратегически план за поетапно
намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране –
2010-2020 год./ се предвиждат съоръжения за предварително третиране на отпадъците, а
именно:
- площадка за сепариране на разделно събрани битови отпадъци;
- площадка за открито компостиране на „зелени“ отпадъци от паркове и градини;
- площадка за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци;
- склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.
Дейностите на тези площадки способстват намаляването на количествата депонирани
отпадъци и постигането на целите по чл. 31 и чл. 32 от Закона за управление на отпадъците
(2012 год.).
Община Ивайловград е допустим конкретен бенефициент и е поканена да подготви и
представи самостоятелно проектно предложение, което да отговаря на условията, обявени в
Насоки за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“.
Строителни отпадъци
За депонирането им ще се използват определените от Общината депа.Изпълнението на
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци ще намали количества
строителни отпадъци, предназначени за депониране, респективно ще намалеят и емисиите
във въздуха от ДВГ и транспортните разходи при транспортирането на строителните отпадъци.
Производствени отпадъци
Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие на
общината предполага и създаването на условия за развитие на леката промишленост и в
частност на вида и количествата генерирани промишлени отпадъци.
Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви
структурни промени като ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и конкурентноспособни производства.
Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна на
технологичните съоръжения и въвеждане на най-добрите налични техники, от което следва
постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.
Опасни отпадъци
Генерираните опасни отпадъци в промишлените предприятия се събират в специални
помещения в самите предприятия, съхраняват се в тях и се намират под контрола на
ръководството на предприятията и се предават само на лицензирани фирми за тяхното
третиране въз основа на сключени договори.
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Масово разпространени отпадъци
Кметът на Община Ивайловград е въвел системи за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци като излезли от употреба батерии и акумулатори, луминесцентни
лампи и други лампи, съдържащи живак, и др. Местоположението и устройството на
конкретни площадки се съобразяват на по-ниски нива на устройствено планиране. На ниво
Подробен устройствен план се определя и местоположението на: площадките за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и други; площадките за разделното събиране и съхраняването на битови
биоразградими отпадъци, в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или
анаеробно разграждане, за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда
на чл.19 от ЗУО.
Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.) ,дейности с отпадъци от черни и
цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с
общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за
обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната
инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на
нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. На тази база,
площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят и на други места в общината
след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
С влизането в експлоатация на Регионално депо – Кърджали, за гр. Ивайловград и останалите
населени места в общината, вкл. и предвидените терени за компостиране и/или сепариране на
биоразградими отпадъци, отпада необходимостта от предвиждане в ОУП на други
устройствени мерки за управление на отпадъците.
7.9 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества.
ОУПО създава условия за модернизиране на пътни трасета като препоръчва това да стане в
сравнително краткосрочен план, което от своя страна ще доведе до увеличаване употребата на
асфалт, категоризиран като „токсичен” съгласно Регламент (EО) №1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества, смеси, за изменение и отмяна на Директива 67/548/ЕИО и
1999/45/ЕО. Асфалтът е класифициран с категория на опадност в съответствие с Регламент (EО)
№1272/2008:Skin Irrit.2, H315 Eye Irrit.2, H319. ОУПО определя устройствени зони с
производствено предназначение от разновидност „Предимно производствена” – Пп. Като
такива се определят съществуващи производствени територии, както и терените на бившите
стопански дворове и съседни терени, използвани/подходящи за сходни функции.
Предимно производствените зони поемат и основната част от инфраструктурата, обслужваща
селскостопанските и горскостопанските дейности – складиране, претоварване, първична
обработка на селскостопанската продукция, складове и съоръжения на растителната защита. В
тях могат да се разполагат и обекти на техническата инфраструктура и комуналното стопанство,
в т.ч. пречиствателни станции за отпадъчни води, площадки за компостиране на биоотпадъци,
за временно съхраняване и/или сепариране на битови отпадъци и прочие.
Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2) общите
устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на
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отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното предназначение
и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от
подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се предвиди
конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок
рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните вещества по
Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението. Такива
предприятия и съоръжения могат да бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на
проектиране и при условие, че се прояви такава инвестиционна инициатива, се предприемат
съответните действия по реда на ЗООС.
Строителните дейности са свързани с използването на гориво и гориво-смазочни материали за
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с
опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите
на околната среда от фактор „опасни вещества”. Площадките за разполагане на депата и на
съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се отреждат и
застрояват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 13 от Закона за управление на
отпадъците
7.10 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Върху изменението на шумовия режим ще окажат влияние изменението в схемата на
транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум.
Проектираното развитие на комуникационно-транспортната система на общината е
съобразено както с интензификацията на процесите и формите на усвояване на туристическия
ресурс на територията на общината, така и с прогнозите за нарастването на интензивността на
движението на моторни превозни средства по републиканската пътна мрежа на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
Перспективно развитие и доизграждане на пътната мрежа ОУПО предвижда ограничено
изграждане на нови пътища, реконструкция на съществуващи полски и горски пътища и
придаването им параметри на общински пътища, както и рехабилитация и реконструкция на
съществуващи общински пътища.
По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) през или в близост до
населени места и селищни образувания с шумово натоварване над граничните стойности на
нивата на шума по Наредба № 6/2006 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда,
с ПУП в зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно озеленяване в
необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани. При
липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните съоръжения, в
правилата за прилагането на ПУП се включва изискване за задължително реализиране на
защитно озеленяване в границите на УПИ, прилежащи на пътя. Източниците на производствен
шум се локализират по начин, който да осигу-рява необходимия защитен сервитут в обхвата на
промишленото съсредоточие, респ. производствената зона.
Изграждане/устройване на мрежа от вело и пешеходни алеи и пътеки ОУПО предвижда
изграждането на развита мрежа от велосипедни и пешеходни алеи и пътеки, която съдържа
два вида елементи: алеи които се реализират като елементи на напречните профили на
автомобилни пътища, както и Апо автономни трасета. Те са предназначени за движение с
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велосипеди и пешеходство. втономни пешеходни пътеки, осигуряващи туристически
маршрути, в т.ч. екопътеки.
За реализирането на алеи като елементи на напречните профили на автомобилни пътища в
Правилата за прилагане на ОУПО да се включи следното правило „При изграждане на нови
пътища или реконструкция на съществуващи пътни участъци в котловинната част на
общинската територия, в обхвата на пътя се включват велосипедни алеи, в съответствие с чл. 5,
ал. 6а на Закона за пътищата.“ За цялостно оформяне на мрежата, велоалеи се предвиждат и
по протежението на участъци от някои съществуващи пътища, които не са предвидени за
реконструкция, както и по автономни трасета.
Мрежата от автономни пешеходни пътеки се опира/основава на съществуващите туристически
и еко пътеки и се целенасочва от атрактивните туристически и културно- исторически обекти на
територията на общината. Проведена е главно по съществуващи горски и полски пътища и
пътеки, като се поставя туристически маркировки, без изграждане на трайни настилки (запазва
се землената основа).
Перспективно устройство на паркирането
По отношение организацията на паркирането ОУПО предвижда:
- задължително осигуряване на места за паркиране в урегулираните поземлени имоти на
обществено-обслужващите и стопански обекти. За целта Правилата за прилагане на плана
препращат към чл. 43, ал. 1 на ЗУТ, изискващ всички новоизграждани обекти за подслон и за
настаняване, както и заведения за хранене и развлечения, здравни, административни,
културни и стопански обекти в населените места и извън тях да осигуряват в рамките на
урегулираните си поземлени имоти необходимите места за паркиране (вкл. На велосипеди),
определени съгласно Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии;
- устройване на обществени паркинги с определени капацитети във всички райони на промяна
на начина на придвижване. Такива райони са:подходите към извънселищните паркове за
широко обществено ползване, зоние за рекреационни дейности и териториите за спорт и
развлечения; началните пунктове на пешеходните и еко пътеки, осигуряващи туристически
маршрути, респ. достъп до обекти на туристическо посещение.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Като цяло, предвиденото с ОУПО развитие и доизграждане на комуникационно-транспортната система на територията на общината е насочена към усъвършенстване на транспортното
обслужване на общинската територия, което в определени отношения ще се отрази благоприятно на околната среда – намаляване на запрашаването и транспортния шум, ограничаване на масовия автомобилен достъп до планините и заместването му с „меки“ форми на придвижване, организираното паркиране ще избегне спиране на автомобилите върху зелените
площи.
Неблагоприятните последствия за околната среда се изразяват в промяната на предназначе
нието на земеделски и горски земи. В сравнение с мащабите на развитие на комуникационната система, площта на засегнатите земи е много ограничена, благодарение на
обстоятелството, че значителна част от новите пътища се провеждат по трасета на вече съществуващи полски и горски пътища.
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7.11 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОУПО отразява обектите на недвижимото културно наследство в пълния им обхват, като не
включва устройствени предвиждания, застрашаващи тяхната цялост и физическо опазване. Той
създава устройствени условия за опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) и тяхната
среда и за реализация на социално-икономическия им потенциал като ресурс на ту- ризма и
достояние на населението, респ. за реализация на общинските намерения и инициативи в тази
посока.
Недвижимо културно наследство в границите на населените места ОУПО предвижда опазване
на НКЦ и тяхната непосредствена среда в съответствие с изис- кванията и процедурите по ЗКН.
Правилата за прилагане на плана изискват към последващи- те подробни устройствени
планове при проектиране на инвестиционно-строителни меропри- ятия, обект на опазване да
бъдат защитените територии за опазване на недвижимото култур- но наследство, формирани
от единични и групови културни ценности и техните охранителни
зони.
Едновременно с това се препоръчва на община Ивайловград да инициира пред компетентния
държавен орган актуализация на списъците на НКЦ, респ. изпълнение на дейностите по §12, ал.
2 от ЗКН като бъдат определени режими за опазване на НКЦ по чл. 79 от закона. За опазване
характеристиките на традиционния селищен ландшафт и вписването му в забележителната
природна среда, за всички населени места в общината с ОУПО се въвеждат устройствени зони с
режим на нискоетажно застрояване.
Недвижимо културно наследство извън границите на населените места
В ОУПО всички поземлени имоти с обекти на НКН са обособени като самостоятелни терени с
устройствен режим за недвижими културни ценности. Тези терени са предназначени само за
дейности, насочени към опазването на НКЦ и се устройват в съответствие с режимите за
опазване, респ. документите и процедурите, регламентирани в раздел V „Териториално
устройствена защита“ от ЗКН.
Тъй като до момента на изработването на проекта за ОУПО от компетентните държавниоргани
не са определени режими за опазване на обектите на археологическото наследство извън
населените места, ОУПО предвижда да се прилагат режимите по чл. 35 от Наредба № 7/2003 г.
на МРРБ, както следва:
- Режим „А”, според който в границите на територията не са допустими благоустройствени,
строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили целостта
на почвения слой и се разрешава използването на земята като пасище.
- Режим „Б”, според който в границите на територията не са допустими изкопни
работи,дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова
система, а се разрешава плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м. Този режим е
предвидено да се прилага в обхвата на останалите антични, късноантични, средновековни и от
османския период селища на територията на общината
- Режим „В”, според който в границите на територията не са допустими изкопни работи,
несвързани със селскостопанските работи. Разрешават се селскостопански дейности при
условията на чл. 160 от ЗКН. Този режим е предвидено да се прилага в обхвата на античните и
средновековни некрополи, както и за обекти с неопределена функция на територията на
общината.
ОУПО създава условия за подходяща социализация на най-изявените обекти на
археологическото наследство. За по-благоприятна социализация на археологически обекти с
религиозно значение извън населените места – църкви, параклиси, оброчища те се включват в
мрежата от туристически маршрути, което им осигурява и достъп.
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Културни и туристически маршрути
ОУПО създава условия за доразвитие на мрежата от маршрути, в съответствие със стратегическите предвиждания за развитие на туризма и за социализация на природното и културното наследство, отчитайки участието на общината в редица проекти.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Цялостната концепция на ОУПО за опазване и валоризиране на културно наследство на общината във всичките му форми (недвижимо, движимо и нематериално), както и конкретните
устройствени решения и правила за последващо подробно устройствено планиране, предви
дени за реализацията й са в пълно съответствие с постановките на Закона за културното нас
ледство, респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключени ето,
че и реализирането им ще има положително въздействие върху околната среда.
7.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда
от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени за
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации в
жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните,
производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните,
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със
значение за здравето на човека.
Общините следва да предлагат физическа и социална среда, която да отговаря на здравните
потребности на техните жители чрез благоустрояване и рационално изграждане на различните
териториални единици и развитие на комуналното стопанство.
Общото устройствено планиране следва да съобрази всички горепосочени фактори, с оглед
отсъствие на вредно въздействие върху здравето на населението. С оглед опазване на
човешкото здраве, от съществено значение са градоустройствените зони, които по силата на
съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране.
Териториален обхват на потенциалното здравно въздействие
Потенциалното въздействие на новия ОУПО ще е основно върху населението на общината и
най-вече върху населението на общинския център гр. Ивайловград. Потърсени са планови
възможности за устойчиво развитие на общината и прилежащите населени места и на практика
отсъства засегнато население от евентуална рязка неблагоприятна промяна на условията на
средата.
Прегледът на ОУПО от комунално-хигиенни позиции позволява да се заключи, че са взети под
внимание осигуряването на достатъчна здравна защита на населението в т.нар. критични зони
със специфичен хигиенно-охранителен статут - жилищните квартали и сгради, а също така на
елементите на транспортната и инженерна инфраструктура, културни обекти и комплекси;
спортни зони и терени за отдих.
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Територията, върху която е разположена община Разлог е благоприятна от хигиенни позиции.
Чистотата на околната среда в много голяма степен предопределя създаването на условия за
подходяща жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират със свои
специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения.
Общият комунално-хигиенен преглед на новия ОУП на община Ивайловград установи, че в
проекта на плана, елементите на селищната мрежа са подходящо групирани един спрямо друг.
Като цяло са избегнати отрицателните и са използвани положителните въздействия върху
жизнената среда.
От хигиенни позиции не се установяват противоречия във функционално местоположение и
съседства на жилищните, предимно-производствените, смесените и рекреационните зони,
както и на земеделските и зелените територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се
подчинява на редица хигиенни принципи и норми, които са правилно отразени в ОУПО.
Следва да се има предвид, че понастоящем, а най-вероятно и в близка перспектива,
икономиката на общината ще е концентрирана най-вече върху туризма, дърводобив и
дървообработване и селското стопанство. Усилия ще се полагат за създаване условия за
преработващата промишленост /предимно хранително-вкусова/, както и целогодишният
туризъм, които вече са започнали да се обособяват като значим отрасъл в общината.
Здравна оценка на устройствените предвиждания в ОУПО
Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на територията на
общината. Създават се услови с благоприятно хигиенно значение, което ще позволи
подобряване на привлекателността и благоприятното въздействие на територията на
общината.
ОУПО не променя зонирането на община Ивайловград по начин, който да доведе до
териториални дисбаланси и повишаване на здравния риск за населението.
Жилищните територии в общинския център и селата се устройват и застрояват предимно като
жилищни устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 m),
означени като (Жм), което е обосновано за особеностите на населените места и изпълнява
комунално-хигиенните изисквания. В тях се предвиждат сгради за обитаване, както и обекти с
нежилищни функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.
ОУПО определя зони с производствено предназначение (Пп). Те се устройват преобладаващо
върху терените на бивши стопански дворове при населените места, което е добра
предпоставка за спазване на хигиенните изисквания. Производствените територии поемат и
основната част от инфраструктурата, обслужваща селскостопанските дейности.
Предвид социалното и икономическо значение на туристическите дейности в общината, от
здравно значение са възприетите принципи в ОУПО по отношение системата „Отдих“ – да се
запазят всички съществуващи и част от отредените с регулационните озеленени площи, да се
изградят нови извънселищни паркове в атрактивна природна среда. Запазват се и спортните
обекти в и край населените места, вкл. отредените в подробните планове.
От хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при
съобразяване със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски дадености на
общината.
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Потенциално въздействие на факторите на жилищната среда върху здравето на населението.
Влияние на ОУПО върху качеството на компонентите на околната среда
По отношение водоснабдяването на населението, от представеното в новия ОУПО не се
установяват нови и значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни зони и
влошаване качеството на питейните води, като са предвидени необходимите здравнопрофилактични мерки. В записката към ОУПО са представени водоизточниците и наличните
санитарно-охранителни зони около тях и съоръженията на територията на общината за:
питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води; питейно-битово водоснабдяване от
подземни води. При повечето водоизточници, водата се третира за обеззаразяване чрез
хлориране в резервоарите, посредством дозиращи помпи. Мониторинг за качеството на
питейната вода се провежда от „ВиК Хасково“ ЕООД за всички водоснабдителни зони.
Съгласно новия ОУПО, местоположението на наличните водохващания за питейно-битово
водоснабдяване остава належащо и в отдалеченост от налични комунални обекти и
потенциални нови застроявания на територията на общината, което е предпоставка за
запазване качеството и безопасността на доставяната питейна вода.
От хигиенни позиции се препоръчва, предвидените в ОУПО бъдещи застроявания в общината
да се реализират по селищни образувания едва след изготвяне на калкулации за достатъчност
на водоизточниците при прогнозираното развитие и планираните легла за настаняване.
Необходима е реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в гр.
Ивайловград и в селата.
По отношение пречистването на отпадните води, ОУПО възприема постановките, залегнали в
предходни планове и проучвания, и по-специално „Пред инвестиционни проучвания
„Подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в гр. Ивайловградг”. Съгласно ПИП, е избран вариант „Комбинирана
канализационна система-преобладаващо смесена“.
Избрания вариант представлява събиране и отвеждане на битови и дъждовни отпадъчни води
посредством главни канализационни профили в един колектор до ПСОВ, където битовите
отпадъчни води се пречистват и се заустват в избрания водоприемник, което няма да позволи
възникване на хигиенни проблеми със замърсяването на почвите и повърхностните и подземни
води от нетретирани битови отпадни води.
Реализацията на ПСОВ, е задължителен бъдещ елемент от системата за устойчиво третиране на
отпадните води в общината. ези инвестиции ще имат пряк и косвен положителен ефект по
опазване здравето на населението на територията, обхваната от ОУПО.
По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще имат
предвижданията на ОУП относно социално–икономическото развитие на територията, предмет
на планиране. В община Ивайловград, съгласно разглеждания ОУПО, няма и не се планират
значими нови стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно със
значителния горски ресурс и планинския релеф е предпоставка за здравословни условия по
отношение чистота на атмосферния въздух.
ОУПО определя като водещи за общината туризма, селското и горско стопанство,
преработващата промишленост, които отрасли не са значими генератори на атмосферно
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замърсяване. Следва да се търсят възможности за ограничаване на атмосферното замърсяване
от изгаряне на твърди горива за отоплителни нужди, особено през зимния период.
Не се очаква поява на значими нови замърсители във въздуха на селищната среда, в резултат
на реализацията на проектните решения, заложени в плана, което е предпоставка за
ограничаване на здравния риск.
От комунално-хигиенни позиции е важно, че ОУПО предвижда запазване и създава
възможност за развитие на всички елементи на зелената система, допринасящи за опазване
качеството на атмосферния въздух.
Автомобилният транспорт е основният източник на шум на територията на общината.
Акустичната среда за населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на значими
източници на промишлен шум. Производствените зони и обекти са с малък капацитет и площ,
отдалечени от обекти, подлежащи на здравна защита.
Предвид плановете за повишаване на туризма в общината при новия ОУПО, необходимо е
значимо подобряване на качеството на пътните настилки, с оглед понижаване експозицията на
шум и отделянето на прахови емисии в населените места и обектите, подлежащи на здравна
защита. Благоприятно от здравно-профилактични позиции е, че ОУПО предвижда запазване и
доразвиване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч.
ветро- и снегозащитни) функции.
По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга
състоянието и планирането на пътната мрежа. Като цяло, пътната мрежа е развита и осигурява
достъп до всички населени места в общината, но е значимо амортизирана. Транспортногеографското разположение на общината е периферно разположена по отношение на
оживените пътни артерии, което позволява да се избегнат неблагоприятните здравни
последици от интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околна среда. С
положително комунално-хигиенно значение и с оглед подобряване достъпността на района е
извършената рехабилитация на участъците от републиканската пътна мрежа.
Общината има на своя територия относително ограничен брой източници на електромагнитни
лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните: радио предаватели с дълги, средни, къси вълни;
подстанции за високо напрежение - открити и закрити разпределителни устройства;
електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали и сгради; базови станции за
мобилна комуникация. Поради тази причина, за общината не може да се очаква, че
електромагнитният фон е силно завишен от наличието на източници за енергетиката и
комуникацията. Наднормени стойности могат да се очакват главно в непосредствена близост
до подстанции за високо напрежение, електропроводи, трафопостове и др. Понастоящем няма
достатъчно данни за “електромагнитното замърсяване” на района. Няма данни и за негативно
здравно въздействие върху населението.
Потенциал за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на вредности
С приемането на новия ОУПО не се създават условия за осъществяване на комбинирано,
комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на вредности. Здравно-хигиенният анализ
на ОУПО установи, че не са налични предпоставки за повишаване на здравния риск за
населението при сравнение със сегашната ситуация. Не се предвиждат промени в
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устройственото планиране на територията, които да доведат до значимо индустриализиране
на общината.
Предложеният ОУПО запазва условията околната среда в общината да се запази екологично
чиста, с отсъствие на замърсяваща промишлена дейност, поради което не съществува
вероятност за кумулативен ефект с индустриални замърсители.
При спазване на изискванията на националното и местно законодателство, реализирането на
планираните нови устройствени предвиждания в ОУПО не се очаква да повиши здравния риск
за населението.
Обобщена оценка на здравния риск и мерки за здравна защита за населението на общината
С новия ОУП на община Ивайловград, успешно от хигиенни позиции се определят рамките за
бъдещото планиране и управлението на устройствения процес.
Поставени са изискванията към последващите подробни устройствени планове (ПУП) със
съответните план схеми, определено е устройството на различните видове територии,
дефинирани са параметрите на местоположението, трасетата и устройството на техническата
инфраструктура, в съответствие със здравно-профилактичните изисквания. С ОУПО се поставя и
устойчива основа за развитието на туризма в общината. Предвидени са необходимите условия
за повишаване на здравния риск за населението.
Могат да се отбележат следните по-важни мерки при реализирането на ОУПО, които са важни
за ограничаването на здравния риск в бъдеще.
По отношение ВиК:
 определяне на СОЗ около всички питейни водоизточници и тяхното спазване по време
на действие на ОУПО. Тяхното устройство се съобразява с чл. чл. 7, 8, 9 и 10 и Приложения № 1
и № 2 от Наредба №3/2000 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Ивайловград и в
селата;
 доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ в гр. Ивайловград и
ЛПСОВ за останалите населени места и урбанизираните зони извън населените места.
По отношение качество на атмосферния въздух:
 последващите ПУП да осигуряват условия за проветряване, разсейване на вредни потоци
замърсен атмосферен въздух от автомобилния трафик, производства, строителни дейности
и др.;
По отношение шум:
 опазване на крайпътните дървета и зелени площи, при необходимост - осигуряване на
ново шумозащитно озеленяване в необходимия обхват;
 съгласно ОУПО – източниците на промишлен шум да се ограничават в промишлените зони.
По отношение управление на отпадъците:
 депониране на неопасните отпадъци на регламентирано депо;
 спазване разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци;
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с оглед опазване здравето на населението и качеството на почвите в района - недопускане
депонирането на опасни и неопасни отпадъци на нерегламентирани сметища на
територията на общината.

По отношение разширяване на наличната леглова база в общината: пристъпване към
реализация на рекреационни обекти едва след осигуряване пълноценната им инфраструктурна
обезпеченост – водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадните води,
електроснабдяване, извозване на отпадъци, регламентиран достъп и др.
7.13 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Материалните активи в контекста на устройственото планиране се разглеждат в аспекта на
предвижданията на плана по отношение на третичния сектор.
Жилищен сектор
Тъй като към момента държавата и общините не участват в жилищното изграждане на
населените места и то е чисто частна инициатива, ОУПО не съдържа прогноза за обема на жилищното строителство през перспективния период. Отчитайки терените за жилищно изграж
дане, включени в селищните образувания извън населените места, както и наличието на
жилищен фонд, който поради физическото си състояние подлежи на подмяна, може да се
очаква засилено ново жилищно строителство.
Социална инфраструктура
ОУПО съдържа следните предвиждания за развитие и доизграждане на социалната
инфраструктура в общината, респ. за нарастване на материалните активи:
 Ремонт и подобряване на материалната база и оборудването в училищата, детските
градини и детските ясли
 Създаване на хоспис
 Подобряване на МТБ на социалните заведения
 Ремонт на дом за възрастни хора
 Изграждане, реконструкция и обновяване на културната инфраструктура- Изграждане,
реконструкция и обновяване на културната инфраструктура
 Ремонт и подобряване на материалната база на читалищни сгради;
 Реконструкция и модернизиране на библиотеките
 Достъп на хора с увреждания до обществени сгради
 Обновяване и поддържане на гробищните паркове
Техническа инфраструстура
 Обновяване на уличната мрежа във всички населени места в Община Ивайловград;
 Подобряване на експлоатационното състояние и нивото на изграденост на общинската
пътна мрежа;
 Изграждане на велоалеи между и в населените места за осигуряване на бърза,
безопасна, евтина и екологична връзка между тях.
 Изграждане на нови автобусни спирки.
Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване на ВЕИ
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради – продължаване
на програмата за саниране на големите обществени сгради преидмно над 1000 m2;
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Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на многофамилните
жилища, включително с топлинна изолация и подкрепа на жителите за участие
в нея;
Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в
общинските сгради;

Събиране на отпадъци
 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за твърди битови
отпадъци (ТБО), отговарящо на нормативните изисквания и система за предварително
третиране на битови отпадъци
 Изграждане на обществен събирателен център за предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата;
 Изграждане на съоръжение за предварително третиране на битовитеи отпадъци за
премахване на регламентирани сметища и предприемане на мерки за повторно
замърсяване
Туристическа инфраструктура
 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
 Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура;
 Създаване на туристически културно – информационен център;
 Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, атракциите
и възможностите за алтернативен туризъм в общината;
 Развитие на алтернативни форми на туризъм
Социализиране на природното и културно богатство


Опазване, реставриране и социализиране на паметниците на културата на територията
на общината

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
По-нататъшното нарастване на материалните активи на жилищния сектор, социалната инфраструктура и благоустройството ще подобри жизнените условия на селищната среда. В същата
посока ще бъде и въздействието от нарастване на материалните активи на системите на техническата инфраструктура. То ще окаже положително въздействие върху околната среда, тъй
като ще осигури нормално питейно водоснабдяване на цялата територия, ще прекрати вливането в реките на непречистени отпадъчни води, а заедно с доизграждането на комуникационно-транспортната инфраструктура ще съдейства за ограничаване на вредните емисии в
атмосферния въздух.
7.14 УСТРОЙСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕ ОТРИЦАТЕЛНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
С Правилата за прилагане на ОУПО, в допълнение на щадящия околната среда подход,
характерен за описаните в предходните раздели устройствени решения, се определят следните
изисквания към последващото подробно устройствено планиране и бъдещото управление на
устройствения процес:
По отношение опазване качеството на атмосферния въздух:
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– изискване към последващите подробни устройствени планове, гъстотата на разположението
на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни свободни пространства, с цел
осигуряване на проветряване, разсейване на вредни потоци замърсен атмосферен въздух;
– изграждане на трайни настилки на уличната мрежа във всички населени места от общината,
рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа;
– запазване и създава възможност за развитие на всички елементи на зелената система,
допринасящи за опазване качеството на атмосферния въздух;
По отношение опазване на водите и водните обекти:
– реконструкция и обновяване на съществуващата водоснабдителна система, с цел оптимално
ползване на водните ресурси и намаляване до минимум на загубата им;
– доизграждане на канализационните мрежи на всички населени места, изграждане на ПСОВ
на гр. Ивайловград;
– изграждане на разделна канализация за атмосферните и отпадъчните води и отвеждане на
последните извън населените места, които не се свързват с градския ПСОВ;
– осигуряване достъп до речните корита и до другите водни басейни, вкл. напоителните канали
по цялото протежение на бреговете им за изпълнение на дейностите по наблюдение на
състоянието и поддръжка на водните обекти;
– забрана на дейности, нарушаващи естественото състояние и проводимостта на речните легла,
бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, освен такива, осигуряващи защита от
вредното въздействие на водите;
По отношение на акустичната среда и управлението на шума:
– запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч.
ветро- и снегозащитни) функции и изискване с подробните устройствени планове в зависимост
от конкретните условия да се предвижда шумозащитно озеленяване или изграждането на
изкуствени шумозащитни екрани в профилите на пътищата и улиците или при невъзможност - в
границите на прилежащите урегулирани поземлени имоти;
– изграждане на изолационно озеленяване в обхвата на зоните и терените за производственоскладови дейности, генериращи шум, в частите им, прилежащи на жилищните територии в
населените места;
– локализиране на източниците на производствен шум по начин, който да осигурява
необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ.
производствената зона, без да въздейства на жилищните територии;
По отношение на опазването на земите и почвите:
– въведен е режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ за голяма част от
земеделските земи в землищата на всички населени места;
– предвидено е запазване, възстановяване и изграждане на пояси и площи с едроразмерна
растителност с цел овладяване на ерозионните процеси в общинската територия;
– предвидена е рекултивация на нарушени земи и възстановяването им като земеделски или
горски територии, освен в случаите, когато е определена друга бъдеща функция;
По отношение управлението на отпадъците:
– предвидена е рекултивация на общинското депо след въвеждане в експлоатация на
Регионално депо;
– изграждане на специализирана площадка за събиране и подготовка за оползотворяване на
строителни отпадъци;
– по отношение биоразградимите отпадъци в общината разчита на съществуващи традиционни
практики за домашно компостиране и други дейности за оползотворяване на биоразградимите
отпадъци;
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По отношение опазването на биоразнообразието:
– за горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР, които
са специални горски територии, е установен режим за превантивна устройствена защита по чл.
10, ал.3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават качествата им;
– запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на
животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, противоерозионни и
др.п. функции;
– предвидени са редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и антропогенни
ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването на характерни техни
елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, пасищата и ливадите,
естественото озеленяване по протеженията на водните течения, крайпътното озеленяване и
др.;
– устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната
урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Проектните решения обхващат в максимална степен обичайния набор от устройствени мерки
за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от реализацията на
ОУПО, както и за компенсиране на това въздействие.
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА
8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
По общата концепция на плана и структурата на територията
Заложените в общата концепция на ОУПО принципи и съобразените стимулатори и особено
ограничителите за устройствено и строително усвояване на територията го характеризират като
планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия.
Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от до
сегашната урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически мотивирано
протичане на урбанизационния процес; към постигане на баланс между природна и урбанизи
рана среда.
ОУПО предвижда ограничена намеса в териториите на защитените зони от мрежата НАТУРА
2000. В границите на защитените местности на територията на общината не се предвижда
въздействие. В обяснителната записка и Правилата за прилагане на плана изрично е
отбелязано, че бъдещото устройство на териториите в тези територии ще се съобразява с
плановете за тяхното управление, когато актуализираните им версии бъдат одобрени.
Промените в общата структура на територията, чрез които ОУПО се стреми да реши
устройствените проблеми на общината, може да се оценят като неголеми., спорт и атракции То
обаче е закономерно последствие от изискващото се устройствено осигуряване на
реализацията на предвижданията на действащите документи за социално- икономическо
развитие на общината, одобрени на основание на Закона за регионалното развитие.
Следните няколко обстоятелства ще редуцират неблагоприятното въздействие върху околната среда от промените в структурата на общинската територия. Първото е стриктното респектиране на обхвата на всички територии с особена териториално-устройствена защита. Второто
е минималното „запечатване на почва” в новосъздаваните зелени и спортни зони. Малък ще
Юни 2017

168

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

бъде процентът на „запечатване на почва” и в извънселищните паркове за широко обществено
ползване. Предвидено е също така в плановете, програмите и проектите по чл. 5, ал.1 от
Наредба № 2 /2013 г. на МЗХ за условията и реда за залесяване на горски територии да се
предвидят територии за компенсационно залесяване, съответстващи по площ на залесените
горски територии, попадащи в зони за урбанизация или за спортни обекти и съоръжения, за
техническата инфраструктура и др.
По функционалното предназначение и устройство на извънселищните територии
Опазването на земеделските земи от хаотична урбанизация е една от важните постановки на
ОУПО. Въвеждането с оглед на това на режим на превантивна защита върху земите с висока
бонитетна категория (І-ва до V-та), трайните насаждения и поливните обработваеми земи,
както и на тези попадащи в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, респ. на ограничаване само до определени случаи на промяната на
предназначението им ще предпази земеделските земи от по-нататъшна хаотична урбанизация,
респ. следва да се оцени с положителен знак от гледна точка на околната среда. В същата
посока ще действа и лимитирането до 3 дка на площта на имотите, респ. частите им, чието
предназначение може да бъде променяно.
Като относително високи биха могли да се преценят показателите за застрояване на земите с
допусната промяна на предназначението – плътност до 60 %, Кинт до 1.2. С оглед на това се
препоръчва при разработването на окончателния проект на ОУПО тези показатели да бъдат
ревизирани в посока на намаление.
ОУПО третира горските територии и култивираните озеленени територии за общесвено
ползване като елементи на единната зелена система на общината. Предвижданията на ОУПО
по отношение развитието на зелената система на общината извън населените места и
селищните образувания, основаващи се на това единство, са насочени към поддържане и повишаване качествата на околната среда. Това важи, както за мерките за опазването на горски
те територии, така и за развитието на системата от озеленени площи за широко и специфично
развлечения, при което се допуска ограничено капитално застрояване и се регламентира
максимално съхраняване на естествените елементи на средата. Все в посока на подобряване
на качествата на околната среда ще съдейства и устройването на редица места на крайпътно
озеленяване.
Проектните решения, касаещи водните обекти и крайбрежията са изцяло ориентирани към
максимално съхраняване на естествените им характеристики. В този смисъл въздействието им
върху околната среда ще бъде положително.
Предвидената в ОУПО рекултивация и последващо ползване на нарушени територии ще има
положително въздействие върху околната среда.
Като цяло заложените в ОУПО ландшафтноустройствени мероприятия ще имат безспорно
благоприятно въздействие върху околната среда.
Отношението на ОУПО към защитените територии е напълно в унисон с природозащитното
законодателство и в този смисъл не съдържа предвиждания, които биха представлявали за
плаха за тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им. Въвеждането на режим
на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ за горските територии и земеделските земи, попадащи в обхвата на защитени зони по ЗБР – Натура 2000 е гаранцията на
ОУПО за тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им. Към нея трябва да се
прибави и предложението специалните горски територии да получат по реда на Закона за
горите статут на зони за защита от урбанизация, с което се изключват възможностите за
последваща промяна на предназначението на поземлените имоти и въвеждане на нови функции.
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По развитието на урбанизираните територии
Доколкото проектните предвиждания на ОУПО за развитието на структурата на селищната
мрежа се противопоставят на урбанизационния натиск върху града в полза на стабилизиране
на селата, комплексното въздействие върху околната среда би следвало да се очаква да бъде
положително.
В ОУПО разширението на градската селищна територия е сведено до минимум, като само
малка част от него засяга земеделски земи. Извън това предвиждане на ОУПО, което е
неблагоприятно за околната среда, всички останали проектните предвиждания, свързани с
развитието и устройството на населените места не носят рискове за околната среда, а редица
от тях ще съдействат за подобряване на определени нейни елементи – начинът на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт и ще има благоприятно въздействие
върху качеството на атмосферния въздух.
Обновяването на водоснабдителните системи, изграждането на пречиствателна станция за
отпадъчни води ще има положително отражение върху качеството на повърхностните и
подземните води. Благоустрояването на уличните мрежи ще се отрази положително както на
акустичната обстановка, така и на качеството на атмосферния въздух, намалявайки
запрашаването. Доколкото бъдещото устройство и застрояване на терените ще се осъществява в съответствие с правилата и нормативите по Наредба № 7 на МРРБ, не е налице опасност от презастрояване на териториите на населените места.
Изграждането на извънселищните производствени и смесени обслужващи и производственоскладови зони е жизнено важно за по-нататъшното успешно социално-икономическо развитие
на община Ивайловград. За тяхното устройване ОУПО е предвидил използването на теренните
резерви на съществуващите селскостопански дворове към населените места, но предвижда и
усвояването на допълнителен теренен ресурс. Развитието на този вид територии е
предопределено от водещата роля на туризма, определена с Общинския план за развитие,
както и с Областната стратегия за развитие и Регионалния план за развитие на Южен централен
район основаваща на ресурсовото богатство на общината. Отчитайки неблагоприятното
въздействие върху околната среда от отнемането на земеделски земи ОУПО е предвидил
мерки за редуциране до възможния минимум унищожаването на естествено земно покритие.
За това е предвидено запазване в обхвата на урбанизираните територии на горските
насаждения, даден е превес в откритите спортни съоръжения на тези с тревни площи.
По културното наследство
Обекти и територии с режим на културно-историческа защита по ЗКН Цялостната концепция на
ОУПО за опазване и валоризиране на културно наследство на общината във всичките му форми
(недвижимо, движимо и нематериално), както и конкретните устройствени решения и правила
за последващо подробно устройствено планиране, предвидени за реализацията й са в пълно
съответствие със постановките на Закона за културното наследство, респ. със съответните
подзаконови нормативни актове. Това мотивира изводът, че и реализирането им ще има
положително въздействие върху околната среда.
По комуникациите и транспорта
Като цяло, предвиденото с ОУПО развитие и доизграждане на комуникационно-транспорт ната
система на територията на община Ивайловград е насочена към усъвършенстване на транспор
тното обслужване на общинската територия, което в определени отношения ще се отрази бла
гоприятно на околната среда – намаляване на запрашаването и транспортния шум, „меки“
форми на при движване, организираното паркиране ще избегне спиране на автомобилите
върху зелените площи.
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По техническата инфраструктура и инфраструктурата за защита от предвидими природни
бедствия
Като цяло проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и
съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже положително
въздействие върху околната среда. Ще се осигури нормално питейно водоснабдяване на
новоурбанизираните територии и на селата с установен недостиг. Ще се прекрати вливането в
реките на общината на непречистени отпадъчни води от населените места, както и от другите
селищни образувания. Изисквания за осигуряване на защита от предвидими природни
бедствия, адресирани към последващите подробни устройствени планове се очаква да
минимизира отрицателните последствия от наводнения върху околната среда. Прилагането на
мерките спрямо свлачищата в населените места ще предотвратят тяхното активизиране.
Резултатите от анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и
възможните въздействия върху тях са представени в табличен вид по-долу
Таблица №9 Резултати от анализа на възможните въздействия върху околната среда
Компоненти и фактори

КЛИМАТ,

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Очаквано развитие на аспектитена околната среда
Локализациите и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на
общината със стопански и обслужващ характер се придържат към принципа за
недопускане на непрекъсната урбанизация и в този смисъл не се очаква
нарушаване качествата на климата и атмосферния въздух; въздействието се
оценява като положително
Въздействията върху атмосферния въздух в местата за отдих се свързват с
концентриране на посетители /туристи и почиващи/ и превозни средства в
празничните и почивни дни и във връзка с масови прояви; касае се за
епизодично и обективно обусловено въздействие върху качествата на
атмосферния въздух; оценява се като присъщо и допустимо
Предложенията на ОУПО за подобряване на пътната инфраструктура имат
положително въздействие върху качествата на атмосферния въздух
Прилагането на принципа на прекъснатост в урбанистичното развитие и
предвиденото развитие на зелена, свободна и компенсаторна среди ще доведе
до намаляване относителния дял на територии с дискомфортни климатични
условия в и извън населените места
Планът предвижда изграждането на извънселищни обществено-обслужващи,
производствени и смесени обслужващи и производствено-складови зони, като
за целта се използват ограничените теренни резерви на съществуващите
производствени и стопански зони към населените места, с което
пространствено се отдалечава от населените места и селищни образования
евентуално неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух;
въздействието е положително
Проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на
мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се
очаква да окаже положително въздействие върху околната среда като цяло и в
частност върху водите
Проектните решения на Плана, свързани с доизграждане и реконструкция на
инфраструктурата за водоснабдяване ще доведат до намаляване загубите на
вода, подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната питейна
вода
С реконструкцията и доизграждането на канализационните мрежи ще се
подобрят санитарно-хигиенните условия, качеството на повърхностните води,
явяващи се водоприемници и ще се намали миграцията на замърсяващи
вещества в околната
среда
Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения,
водните площи и съхраняване на характеристиките на средата на
непосредствените им брегове и заливни тераси, като:
 запазва всичките обекти като елемент на физическата структура на
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територията;
отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в
екологичната мрежа Натура 2000;
 поставя под охрана всички обраствания –зелени структури по протежение
на водните обекти
Запазването на водните обекти и крайбрежията им като елементи на
физическата среда, съобразяване на защитните режими, когато са в обхвата на
защитени територии зони, съхраняване на естествените обраствания на
бреговете им и осигуряване на обществен достъп до тях ще осигури
максимално съхраняване на естествените им характеристики
С осъществяването на процедури за получаване на разрешителни за
учредяване на СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване
и на минералните води ще настъпи положителна промяна на
хидродинамичния режим на подземните водни тела
В резултат от предвиденото разширяване, реконструкция и рехабилитация на
канализационните и водопроводни мрежи и използването на регионално депо
за битови отпадъци, инфилтрацията на замърсени води ще се ограничи
значително
Заявените общи постановки на ОУПО по отношение на земеползването и
устройството на извънселищните територии са насочени към постигане на
екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл те не представляват
заплаха за околната среда
Нарастването на урбанизираните територии извън населените места за
туристически и спортни дейности включва земи с променено предназначение,
вкл. застроени, което се оценява като положително по отношение опазването
на компонентата земи и почви и реализация а богатия туристически потенциал
на общината
Увеличението на площите на териториите за спорт и атракции извън
населените места е важен фактор за стимулиране развитието на алтернативни
форми на туризъм и редуциране на „натиска” върху защитените територии и се
оценява положително
Планираното рекултивиране на нарушените територии е проектно решение с
безспорно положително въздействие върху околната среда
Планът предвижда развитието на озеленените площи за широко и специфично
ползване в извънселищните територии в три направления:
– създаване на извънселищни паркове;
– изграждане на защитно и изолационно озеленяване между обходните
пътните трасета и населените места, както и между жилищни територии такива
за производствени дейности;
– превръщането на съествуващите гробища в действителни паркове с богато
озеленяване и добро благоустрояване, както и определяне на нови терени за
гробищни паркове на някои от селата
Опазването на горските територии с въвеждането на забрана за промяна на
предназначението им за голяма час от тях и за съхраняването на специалните
гори
Запазването на относителния дял на ландшафтите с генетична устойчивост на
ниво община е положително устройствено решение
Планираните активни ландшафтно-устройствени мероприятия на включените в
проектното решение елементи на общинската територия ще имат положително
въздействие върху околната среда
Предвиждането за техническа и биологическа рекултивация на всички
нарушени територии е решение с положително въздействие върху околната
среда
В преобладаващата си част, проектните предвиждания са насочени към
запазване на ценните естествени характеристики на природния ландшафт и
осигуряване на условия за управление и контрол върху процеса на
антропогенизиране чрез водещият принцип за „прекъсната урбанизация”,
осигуряваща свързаност на природните ареали и по-хармонично вписване на
антропогенните елементи


ГЕОЛОЖКА ОСНОВА И
ПОДЗЕМНИ ВОДИ

ЗЕМИ И ПОЧВИ

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

ЛАНДШАФТ
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ОТПАДЪЦИ

ШУМ

ДРУГИ ВРЕДНИ ФАКТОРИ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ТУРИЗЪМ И ОТДИХ

УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ

ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Предвижданията на Плана за развитието и устройството на самите населени
места се оценяват положително предвид предложените от плана параметрите
и начин на застрояване, който ще съхрани типичния ландшафт във
вътрешността на общинската територия
Предвиденото благоустрояване на селищните територии ще бъде с безспорно
положително отражение върху качествата на селищната среда и ландшафта
Въвеждането режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ
за горските територии и земеделските земи, попадащи в обхвата на защитени
зони по ЗБР – Натура 2000 е гаранцията на ОУПО за тяхното опазване в
съответствие с целите на обявяването им; оценява се положително
Планът не касае пряко управлението на отпадъците предвид напредналата
фаза, в която се намира проектът за регионална система за управление на
отпадъците, както и съществуващите възможности за изграждане на
сепариращи и компостиращи инсталации.
Запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и
защитни (в т.ч. ветро- и снегозащитни) функции е предложение с положително
въздействие върху ограничаване на шумовото въздействие
Предвижда се шумозащитно озеленяване в необходимия обхват и ширина или
изграждането на изкуствени шумозащитни екрани, при спазване разпоредбите
на Закона за пътищата
Рационализирането на пътната мрежа ще осигури по-благоприятен режим на
пътуване на превозните средства, респ. с относително намалени вредни
емисии.
Еко-пътеките, пешеходните и вело-трасета ще спомогнат за относително
редуциране използването на автомобилен транспорт
Очаква се прогнозния период да бъде обезпечен с по-пълна и подробна
информация относно източниците на вредни физични въздействия,
позволяващ избор на подходящи устройствени мерки за ограничаването им
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с
развитието на предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните
телевизии с техните ретранслатори и частично от някои радиостанции. Не са
установени вредни въздействия върху обитателите
Предвиденото с Плана устройство на архитектурно-историческите и
археологически паметници, охранителните им зони и прилежащата природна
среда е свързано със сведена до стриктния минимум урбанистична и
строителна намеса и в този смисъл тя не предизвиква никакви съществени
рискове по отношение на компонентите на околната среда
Цялостната концепция на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото
културно наследство на общината и конкретните средства, предвидени за
реализацията й са съзвучни със постановките на Закона за културното
наследство и реализирането им ще има положително въздействие
Планът свързва по-нататъшното осъществяване и развитие на туристическата и
рекреационна функция на общината със съответните устройствени зони за
рекреационни дейности, което се оценява с положителен знак, свързано с
възможностите за “дисциплиниране” на тези дейности
Увеличението на площта на териториите за спорт и атракции извън населените
места е важен фактор за стимулиране развитието на алтернативни форми на
туризъм и редуциране на „натиска” върху защитените територии, което би
трябвало да се оцени с положителен знак
Допълнителните мерки за опазване и възстановяване на околната среда,
предвидени с Плана и адресирани основно към последващото подробно
устройствено планиране, както и интегрирането на предвижданията за
формиране на общинска екологична мрежа ще допринесат за ограничаване на
негативното въздействие върху околната среда от по-нататъшното
урбанистично развитие на общинската територия
Ще се ограничи опасността от здравен риск вследствие заустване на
непречистени отпадъчни води в различни приемници; предвидените
водоснабдяване и канализация на населените места и пречистването на
формираните отпадъчни води ще подобрят значително условията за обитаване
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в общината

8.2 ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се представя
характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с нерешени
екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана.
Заложените в общата концепция на Плана принципи и съобразените стимулатори и особено
ограничителите за устройствено и строително усвояване на територията го оформя като планов
документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. Ориентиран е
към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия върху околната среда, както
от досегашната урбанизация на територията, така и от по-нататъшното социално-икономически
аргументирано протичане на урбанизационния процес.
Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши
устройствените проблеми на общината са незначителни. С предложенията на Плана се цели
формиране на пълноценни градоустройствени структури, значителни по площ извънселищни
паркове и озеленени площи със специфично предназначение, което дава основание да се
приеме, че промените в общата структура на общинската територия са с минимално неблагоприятно въздействие върху околната среда.
По земеползването и устройството на извънселищните територии подходът на плана е насочен
към постигане на екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл не поражда
опасност за околната среда.
По отношение на горските територии основното е забраната за промяна на предназначе нието
им. Всички предложени решения са насочени към опазване на горското богатство на общината.
По отношение на озеленените площи за широко и специфично ползване в извън- селищните
територии се предвиждат извънселищни паркове, изграждане на защитно и изолационно
озеленяване, превръщане на съществуващите гробища в действителни паркове с богато
озеленяване и добро благоустрояване.
По отношение опазване на водните течения, водните площи и съхраняване на
характеристиките на средата на непосредствените им крайбрежия, планът предвижда
запазването им като елемент на физическата структура на територията.
По отношение на нарушените земи, планът предвижда провеждането на техническа и
биологическа рекултивация за всички, установени на територията на общината.
По отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано за селищните и
извънселищните територии.
Предвижданията на Плана за развитието и устройството на самите населени места следва да
бъдат оценени положително. Има се предвид ограничаването на жилищните зони на
населените места в досегашните им граници, параметрите и начинът на застрояване, който ще
съхрани типичния ландшафт във вътрешността на общинската територия, доизграждането на
социалната инфраструктура, повишаването на нивото на благоустроеност.
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По отношение на извънселищни обществено-обслужващи, производствени и смесени
обслужващи и производствено-складови зони планът предвижда да се използват ограничените
теренни резерви на съществуващите промишлени зони и селскостопански дворове към
населените места.
По отношение на комуникационно-транспортната инфраструктура, предвижданията на плана
включват доизграждане на общинската пътна мрежа и създаване на мрежа от автономни
пешеходни и велосипедни алеи .
Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и
съоръженията на системите на техническата инфраструктура са свързани с включването във
водоснабдителната система на нови водоизточници, доизграждането и изграждане на нови
канализационните мрежи, довършване и изграждане на нов ПСОВ.
По отношение устройствените мерки за опазване и възстановяване на околната среда,
проектните решения обхващат в максимална степен обичайния набор от устройствени мерки
за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда. Включени са мерки
за подобряване на качеството на атмосферния въздух, ограничаване вредното влияние от
транспортния шум, усъвършенстване управлението на отпадъците, опазване на земите и
почвите, опазване на биоразнообразието, пространствено развитие на системата от озеленени
площи за обществено ползване и със специфично предназначение.
8.3 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА
НА ОУПО
Видно от анализа направен в предходните точки, не са налице нерешени екологични
проблеми, произтичащи от реализацията на ОУПО или които да не могат да бъдат
предотвратени на следващите нива на планиране.
9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА
Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУП. В този случай, териториите ще
запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от тях са с вече изградени и
съществуващи елементи. Основно е направено сравнение на „нулева алтернатива”,
представляваща отказ от реализирането на плана, спрямо алтернативата ОУП да се реализира
в предложения си вид.
Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, степента на
въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, ограничаване или
компенсиране на въздействията.
Във връзка с това разработен алтернативен вариант на ОУП, като е спазено изискването
изразено с цитираното становище и представлява предмет на настоящата разработка като
„Алтернативен вариант на ОУП”.
В процеса на разработката на ОУП са разгледани и оценени варианти на:
Балансирано развитие. Оразмеряване на населените места съгласно нормативите и
оразмеряване на устройствените зони предвид техния капацитет- социално иконимически,
природен. Предвиждане на нови територии за озеленяване в урбанизираните територии.
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Създаване на локални производствени и складови зони. Въвеждане на режими с възможна
промяна на предназначението.
Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се запазили съществуващите граници на
урбанизирана територия, на производствените, складово - производствените зони без
разширение, забрана за промяна на предназначението, използване на наличната ВиК мрежа, с
възможности само за реконструиране. Ще продължава да се заустват отпадъчни води без
пречистване в повърхонстните водни обекти, което крие рискове за почвите, подземните води
и биологичното разнообразие. Ще останат нерекултивирани стари замърсявания с битови и
други отпадъци, стари кариери и други обекти подлежащи на рекултивация. Ще липсват
всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и утойчиво развитие на
разглежданата територия. Без ОУП ще се забави икономическото развитие на града, общината
и района и ще се влоши качеството на живот на населението. Ще се ограничи възможността за
постигане на поставените приоритети и цели на стартегически документи, което от своя страна
ще доведе да неизпълнение на поети ангажименти на странта ни като челнака на Европейския
съюз.
Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена среда и
в частност на селищната среда. При неконтролирано строителство в границите на
обявените паметници на културата и архитектурните обекти ще доведе до тяхното
разрушение, загуба на важни обекти и възпрепятстване на гледката към тях. За това
основната задача на ОУП във връзка с културно – историческото наследство е създаване на
организация и контрол върху новото строителство. Да се определи система от територии за
паметниците на КИН. Чрез системата се въвеждат забрани за временно строителство,
разполагане на преместваеми търговски съоръжения, временна художествена украса,
реклама, всичски видове дейности с изключение на тези свързани с проучването
консервацията, експонирането и опазването на паметнитците на културата. В случай че
ОУП не се реализира ще продължи масовия туристически достъп на превозни средства до
паметниците на културата, археологическите и религиозни обекти. Ще продължи
неконтролируемото строителство, промяна на предназначението на земи за ново
строителство, без провеждането на задълбочени проучвания, включително инжиниро –
геоложки и несъгласуването на проекти с НИПК. От съществено значение за развитието на
системата на КИН е обвързването на територията с културните коридори на Югоизточна
Европа.
Липсата на нов ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни компоненти.
Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата без да води след
себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия, при
стриктно спазване на мерките за намаляване, ограничавае и компенсиране на очакваното
въздействието и провеждане на котрол и наблюдение чрез индикаторите за установяване
на въздействието.
Оценката на алтернативите показва, че 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 от една страна и съхраняването и обогатяването на
природните дадености и културните цености от друга.
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10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА
МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Мотиви и използвани методи за оценка Общият устройствен план на община Ивайловград не
съдържа алтернативи. При разработването на настоящата екологична оценка са използвани
методически принципи, подходи и конкретни методики, както следва:
Методически принципи:
 принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория,
степента на усвояване на която определя характера на съществуването и развитието й вкл.
и на съседни и по отдалечени 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.
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;

Приложени следните методи на работа:
 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото състояниелитературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, нормативни
документи, посещения на терена от експертите (подробоно описна по-долу).
 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми на района
чрез анализ и оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от
приложението на плана на община Сандански;
 Съответствие на целите на ОУП с други програми, планове и стротегически документи;
 Описание на целите за опазване на околната среда.
 Оценка на очакваното въздействие на предвиденото с плана върху компонентите на
околната среда;
 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия на ОС;
 Предлагане на индикатори за наблюдение на въздействията по време на реализирането на
ОУП;
Отделни фази на работа:
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 Камерална фаза По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация разглеждаща
флористичното и растително разнообразие в границите на общината, която е обобщена и
предоставена на възложителя на по-ранен етап.
Също така беше анализирана подготвената карта на Общия устройствен план на Община
Ивайловград във връзка с локализацията на различните типове устройствени структури и зони,
терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо предназначение.
Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане до отделните обекти, с цел максимално
покриване на засегната територия.
Като част от камералната фаза ще се определят и събранните при теренните проучвания
растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва Делипавлов &
Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) са определени в
съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), Кавръкова и др. (2009) и
Законът за биологичното разбооразие (2007).
Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап на тази
фаза.


Теренни проучвания

Теренните проучвания се проведоха през месеците май и юни, когато е оптимума на развитие
на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта на
изготвената карта на Общия устройствен план на Община Ивайловград, както и на GPS (Garmix
eTrex)
местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След обхождане на
засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши растения, като
основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите когато се засяга
природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и фитоценотично
описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 1973).
Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните съобщества
участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране на размера на
пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва (Dengler et al. 2009).
Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е “минималната територия за
проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-малката територия, в която се
срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от тях.
Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), като за
тревните съобщества е 16 m2.
В случаите, когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. Специално
внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е оценявано в
зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови отпадъци,
отдалечеността от селища, сметища и др.
Снемани са също така и GPS координати и снимки за повечето терени, които се предвижда да
бъдат засегнати. Тези данни са предоставени в допълнителни файлове към настоящия доклад.
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11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Таблица №10. Мерки за предотвратяване, намаляване
неблагоприятните последици от реализацията на плана

АСПЕКТ

АТМОСФЕРЕН
ВЪЗДУХ

ПОВЪРХНОСНИ
ВОДИ

МЯРКА

и

възможно

най-пълно

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Да се осигурят достатъчни
свободни пространства за
въздушен обмен, условия
за разсейване на вредни
потоци
замърсен
атмосферен
въздух
от
различни източници
Стимулиране
ползването
на
алтернативни
екосъобразни
енергийни
източници
–
„зелена
енергия”
Реконструкция
и
Доизграждане на
вътрешната водопроводна
мрежа в гр. Ивайловград и
в селата

Спазване на изискванията
на ЗВ-Актуални
Разрешителни
за
водовземане и
актуализация
на
СОЗ
съгласно Наредба
№3/2000г.
за
СОЗ,
изграждане на СОЗ около
всички
водовземни
съоръжения, управление
на загубите на вода в
мрежата чрез поставяне на
измервателни устройства
Реконструкция и
изграждане на
канализационна система в
населените места
Да се разгледа и прецизира
начинът/вариантите за
събиране и
пречистване на
отпадъчните води в
населените места с оглед,
както на
най-добро техническо
решение, така и на
Юни 2017

Гарантиране
по-високи
качества на средата за
обитаване и отдих

Подобряване качествата
на атмосферния въздух

Подобряване
качеството на
водоснабдява
не и пестене
на
воден
ресурс
Респектиране на
действащото
законодателство и
опазване на водите като
ресурс

Опазване качеството на
водите

Опазване
качеството на
водите

отстраняване

на

ФАЗА

При прилагане на
ОУПО и разработване
на
ПУП

При
прилагане
на ОУПО

При
прилагане
на ОУПО

При
прилагане
на ОУПО

При
прилагане
на ОУПО

При
прилагане
на ОУПО
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ПОДЗЕМНИ ВОДИ

финансовите разчети за
икономически найизгоден свързани с
изграждането и
експлоатацията, както и
проектните
параметри на ПСОВ
Проектирането
и
строителството на нови
обекти
и
съоръжения,
произтичащи от
устройствените мерки в
ПУП, да се съобразява с
регламентираните в чл.
118а на Закона за водите
забрани
за
прякото
отвеждане на замърсители
в
подземните
води,
обезвреждането,
Включително
депонирането
на
приоритетни вещества,
които могат да доведат до
непряко
отвеждане на
замърсители в подземните
води, други дейности върху
повърхността
и
в
подземния воден обект,
използването
на
материали, съдържащи
приоритетни вещества, при
изграждане на
конструкции, инженерностроителни съоръжения и
други,
при
които
се
осъществява
или
е
възможен
контакт
с
подземни води
Реализиране
на
изискванията, определени в
Закона за водите и Наредба
№ 1 от 2007 г за проучване,
ползване и опазване на
подземните води
Поддържане в изправност
на съществуващите и
изграждане на нова
канализационна
мрежа и пречиствателни
съоръжения
Опазване на водовземните
съоръжения за питейнобитово водоснабдяване да
се
осъществява
в
съответствие
с
изискванията в Закона за
водите и, понастоящем в
Наредба №3/16.10.2000 г за
условията и реда за
проучване,
проектиране,
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Ограничаване
замърсяването на
подземните води

При прилагането
на ОУПО

Опазване качеството на
подземните води

При прилагането
на ОУПО

Опазване на подземните
води от замърсяване

При прилагането
на ОУПО

Опазване на подземните
води от замърсяване

При прилагането
на ОУПО
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утвърждаване,
и
експлоатация на санитарноохранителните
зони
около
водоизточниците
и
съоръженията за питейнобитово водоснабдяване
впоследствие в
Наредба за зоните за
защита на водите,
предназначени за питейнобитово водоснабдяване и
на минералните води по
чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона
за водите, изготвянето на
която е предстоящо
Изпълнение на предвидените в ПУРБ и ПУРН мерки попадащи в компетециите на общината , за постигане целите за
повърхностните и подземни водни тела в района
ГЕОЛОЖКА ОСНОВА
При извънредни ситуации Опазване на земните
При прилагането
(земетресения,замърсяване недра
на ОУПО
при аварийно разливане на
нефтопродукти и други
опасни
вещества
и
материали)
да
се
предприемат действия за
намаляване и ликвидиране
на
отрицателните
последици,
регламентирани
в
действащите законови и
нормативни документи и да
се сигнализират незабавно
службите,
пряко
ангажирани в борбата с
бедствия и аварии
ЗЕМИ И ПОЧВИ
Рекултивация на нарушени Опазване на ценни
При прилагането
земи и възстановяването земеделски земи от
на ОУПО
им като земеделски или
застрояване
горски територии, освен в
случаите,
когато
е
определена друга бъдеща
функция
ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Запазване
на Опазване
на При прилагането
съществуващите крайпътни
съществуващо зелесяване
на ОУПО
озеленени
площи
с
изолационни и защитни
функции
Изграждане на залесени Намаляване на
При прилагането
крайпътни
изолационни неблагоприятното
на ОУПО
площи по съществуващи и
въздействие на шума от
нови трасета в близост до транспорта
населени места
В
зависимост
от Осигуряване на защита от
При прилагането
конкретните условия, да се
шум от транспортно
на ОУПО
предвижда шумозащитно натоварване
озеленяване
в
необходимия обхват и
ширина или изграждането
на
изкуствени
шумозащитни екрани, при
Юни 2017
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УСТРОЙСТВЕНИ ФАКТОРИ

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

ДРУГИ

спазване разпоредбите на
Закона за пътищата
При липса на теренни или
други
условия
за
изграждане
на
шумозащитни съоръжения,
в правилата за прилагането
на
подробните
устройствени планове да се
включва
изискване
за
задължително реализиране
на защитно озеленяване в
границите на урегулираните
поземлени
имоти,
прилежащи на пътя
Да
бъдат
намалени
показателите за
застрояване
на
земеделските
земи
с
допусната
промяна
на
предназначението,
както
следва: –плътност до 40 %,
Кинт до 0,8 и етажност до2
етажа
При
подоробното
устройствено планиране на
обекти в производствените
зони, чиято дейност е
свързана с производството
и/или употребата и/или
съхранението на химични
вещества в самостоятелен
вид и в смеси, и при които
има потенциален риск от
възникване на аварии,
поради
наличието
на
опасни химични вещества и
смеси,
включени
в
Приложение 3 на ЗООС, за
същите да се изисква да се
съгласуват с компетентните
органи
и
извършват
съответните
процедури,
съгласно
приложимото
законодателство.
Всички
разработки,
отнасящи
се
до
инвестиционни
Предложения за
строителство, дейности и
технологии на следващ етап
на подробност подлежат на
процедура по ОВОС и ЕО по
реда на глава IV от ЗООС.

Осигуряване на защита от
шум

При прилагането
на ОУПО

Опазване от
презастрояване

При прилагането
на ОУПО

Спазване на екологичното
законодателство

При прилагане на ОУП

Спазване на
законодателството по
околна среда

При прилагането
на ОУПО

От посочените мерки, всички са насочени към етапа на прилагането на ОУПО и се отнасят до
подробното устройствено планиране.
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12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПЛАНА, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ
ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
В Доклада за оценка на съвместимостта на ОУП на Община Ивайловград с предмета и целите
на опазване на на защитените зони , Приложение …. Към настоящия доклад е направен
подробен анализ на въздействието. Основният извод е , че ОУП на община Ивайловград няма
да повлияе и промени целостта на защитените зони от Националната екологична мрежа.
Предвидените дейности не са в противоречие с целите на опазване на защитените зони.
Териториите с общо предназначение от проекта на ОУП на община Ивайловград, които могат
да окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032), засягат 0,012 % от
площта на зоната.
ОУП на община Ивайловград няма да предизвика фрагментация на природни местообитания,
популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените
зони. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата на защитените
зони, ще останат непроменени.
В ДОСВ са предложени смекчаващи мерки, които гарантират, че в резултат от изпълнението на
ОУП на община Ивайловград няма да бъде повлияно благоприятното природозащитно
състояние на природните местообитания, на местообитанията и на популациите на видовете,
представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032), ЗЗ “Язовир
Ивайловград“ (BG0002106), ЗЗ „Бяла река“ (BG0002019), ЗЗ „Мост Арда“ (BG0002071) и ЗЗ
„Крумовица“ (BG0002012), предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната
разпоредба на Закона за биологичното разнообразие.
Предложените смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ОУП на община
Ивайловград върху защитените зони от Националната екологична мрежа и определяне на
степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони са:
Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол:
-

Преди реализирането на всеки конкретен елемент на проекта на ОУП (за всяко отделно
инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционни предложения, планове, програми
или проекти, за които се изисква оценка на степента на въздействие с предмета и
целите на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след
произнасяне със съответния административен акт за съгласуване от компетентните
органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от извършените оценки,
както и с условията на съответния административен акт.
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Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на ОУП, предвидени за
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия
върху ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032)
-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 66398.0.2 от землището на
с. Сив кладенец, предвиден за Територия за жилищни функции;

-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 16835.0.111 от землището
на с. Горно Луково, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона.

-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключена най-югоизточната част на имот с №
47545.0.2 от землището на с. Меден бук, предвиден за Територия за жилищни функции;

-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 47545.0.534 от землището
на с. Меден бук, предвиден за Територия за жилищни функции.

-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключени имоти с №№ 47545.0.347 и
47545.0.354 от землището на с. Меден бук, предвидени за Територия за Смесена
многофункционална зона (Предимно производствена зона).

-

От окончателния проект на ОУП да бъдат изключени имоти с №№ 22705.0.801 и
22705.0.41 от землището на с. Долно Луково, предвидени за Територия за Смесена
многофункционална зона (Предимно производствена зона).

-

От окончателния проект на ОУП да бъдe изключен имот с № 55748.0.263 от землището
на с. Плевун, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона (Предимно
производствена зона).

-

От окончателния проект на ОУП да бъдe изключена североизточната част на имот с №
59197.0.1 от землището на с. Пъстроок, която е незастроена и предвиден за Територия
за жилищни функции.

-

От окончателния проект на ОУП да бъдe изключена североизточната част на имот с №
29101.0.216 от землището на с. Железино, която е незастроена и предвиден за
Територия за жилищни функции.

-

От окончателния проект на ОУП да бъдe изключена южната и източната част на имот с
№ 29101.598.6 от землището на с. Железино, която е предвидена за Територия за
Смесена многофункционална зона (Предимно производствена зона).

-

От окончателния проект на ОУП да бъдат изключени имот с № 67862.25.1 от
землището на с. Соколенци, която е предвидена за Територия за Смесена
многофункционална зона (Предимно производствена зона).

-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот с № 80995.0.109 от
землището на с. Черни рид, която е предвидена за Територия за добиване на полезни
изкопаеми.
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-

От окончателния проект на ОУП да бъде изключена северната част на имот с №
81044.0.1 от землището на с. Черничино, която е предвидена за Територии с жилищни
функции.

Цел на предложените мерки:
(1) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно местообитание 6220
*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 91AA
*Източни гори от космат дъб, 5210 Храсталаци с Juniperus sp., 6510 Низинни сенокосни
ливади, 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори, 62A0 Източни субсредиземноморски
сухи тревни съобщества;
(2) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирани потенциални местообитания
на видовете: Austropotamobius torrentium, Barbastellа barbastellus, Barbus cyclolepis, Bombina
variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Cerambyx cerdo, Cobitis taenia, Cucujus
cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, Eriogaster catax,
Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lynx lynx, Mauremys caspica, Morimus funereus,
Myomimus roachi, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis
myotis, Myotis schreibersii, Ophiogomphus cecilia, Osmoderma eremita, Paracaloptenus
caloptenoides, Rhinlophus blasii, Rhinlophus euryale, Rhinlophus ferrumequinum, Rhinlophus
hipposideros, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Spermophilus citellus, Testudo graeca,
Testudo hermanni, Unio crassus, Vormela peregusna.
Мотиви за предложените мерки:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№:
66398.0.2 от землището на с. Сив кладенец; 16835.0.111 от землището на с. Горно Луково;
47545.0.2, 47545.0.534, 47545.0.347 и 47545.0.254 от землището на с. Меден бук; 22705.0.801 и
22705.0.41 от землището на с. Долно Луково; 55748.0.263 от землището на с. Плевун;
59197.0.1 от землището на с. Пъстроок; 29101.0.216 и 29101.598.6 от землището на с.
Железино; 67862.25.1 от землището на с. Соколенци; 80995.0.109 от землището на с. Черни
рид; 81044.0.1 от землището на с. Черничино са картирани 6 типа природни местообитания
(6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 91AA
*Източни гори от космат дъб, 5210 Храсталаци с Juniperus sp., 91M0 Балкано-Панонски
церово-горунови гори, 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6510
Низинни сенокосни ливади). Същите местообитания са обект на опазване в ЗЗ „Източни
Родопи“ (BG0001032). Също така природно местообитание 5210 Храсталаци с Juniperus sp. е с
обща оценка на състоянието в зона „Източни Родопи“ (BG0001032) – Неблагоприятно – лошо
състояние, а 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества е с обща оценка
Неблагоприятно-незадоволително състояние.
(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№:
66398.0.2 от землището на с. Сив кладенец; 16835.0.111 от землището на с. Горно Луково;
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47545.0.2, 47545.0.534, 47545.0.347 и 47545.0.254 от землището на с. Меден бук; 22705.0.801 и
22705.0.41 от землището на с. Долно Луково; 55748.0.263 от землището на с. Плевун;
59197.0.1 от землището на с. Пъстроок; 29101.0.216 и 29101.598.6 от землището на с.
Железино; 67862.25.1 от землището на с. Соколенци; 80995.0.109 от землището на с. Черни
рид; 81044.0.1 от землището на с. Черничино попадат потенциални местообитания на 40 вида,
предмет на опазване в зоната. Сред тях са 14 вида, за които общата оценка на състоянието в
зоната е Неблагоприятно-незадоволително състояние и един вид (Лалугер - Spermophilus
citellus), чието състояние в зоната е оценено като Неблагоприятно – лошо.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да се забрани промяна на съществуващото предназначението на имот с № 32024.0.61 от
землището на град Ивайловград, предвиден за Територия без определено стопанско
предназначение.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да се забрани промяна на съществуващото предназначението на имот с № 32024.73.1 от
землището на град Ивайловград, предвиден за Територия без определено стопанско
предназначение.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да не допуска допълнително застрояване, извън съществуващото такова в имот с №
23056.49.41 от землището на с. Драбишна, предвиден за Територия без определено стопанско
предназначение.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да не допуска допълнително застрояване, извън съществуващото такова в имот с №
03695.0.523 от землището на с. Белополяне, предвиден за Територия без определено
стопанско предназначение.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да се забрани промяна на съществуващото предназначението на имоти с №№
47069.0.745, 47069.0.582 от землището на с. Мандрица, предвиден за Територия без
определено стопанско предназначение.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да не се допуска осъществяването на концесия в имот с № 56633.0.147 от землището на
с. Планинско, предвидени за Територия за добиване на полезни изкопаеми.
В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален режим, с
който да не допуска изсичането на храстова и дървестна растителност в имот с № 22825.117.1
от землището на с. Долноселци, предвиден за Територия за Смесена многофункционална зона
(Предимно производствена зона).
Цел на предложените мерки:
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(1) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно местообитание 6220
*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 6210
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia),
91AA *Източни гори от космат дъб, 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.
(2) Намаляване на отрицателното въздействие върху картирани потенциални местообитания
на видовете: Barbastellа barbastellus, Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx
cerdo, Coenagrion ornatum, Cucujus cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii, Elaphe sauromates, Emys
orbicularis, Eriogaster catax
, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lynx lynx,
Mauremys caspicа, Morimus funereus, Myomimus roachi, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis
capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis schreibersii, Ophiogomphus cecilia,
Osmoderma eremita, Paracaloptenus caloptenoides, Rhinlophus blasii, Rhinlophus euryale,
Rhinlophus ferrumequinum, Rhinlophus hipposideros, Rhinlophus mehelyi, Spermophilus citellus,
Testudo graeca, Testudo hermanni и Vormela peregusna.
Мотиви за предложените мерки:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№:
32024.0.61 и 32024.73.1 от землището на град Ивайловград; 23056.49.41 от землището на с.
Драбишна; 03695.0.523 от землището на с. Белополяне; 47069.0.745 и 47069.0.582 от
землището на с. Мандрица; 56633.0.147 от землището на с. Планинско; 22825.117.1 от
землището на с. Долноселци, в които са картирани 4 типа природни местообитания (6220
*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 6210
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia),
91AA *Източни гори от космат дъб, 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори). Същите
местообитания са обект на опазване в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032).
(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на следните имоти с №№:
32024.0.61 и 32024.73.1 от землището на град Ивайловград; 23056.49.41 от землището на с.
Драбишна; 03695.0.523 от землището на с. Белополяне; 47069.0.745 и 47069.0.582 от
землището на с. Мандрица; 56633.0.147 от землището на с. Планинско; 22825.117.1 от
землището на с. Долноселци, попадат потенциални местообитания на 35 вида, предмет на
опазване в зоната. Сред тях са 9 вида, за които общата оценка на състоянието в зоната е
Неблагоприятно-незадоволително състояние и един вид (Лалугер - Spermophilus citellus),
чието състояние в зоната е оценено като Неблагоприятно – лошо.
- В цифровия модел на проекта на ОУП на общината да бъдат включени и
Инвестиционните предложения (ИП), за които има решения от РИОСВ-Хасково. Това са
решенията за концесионни площи: „Железино“ в земл. на с. Нова Ливада; „Кантона“ в
земл. на с. Черни рид; „Чешмата“ в земл. на с. Нова Ливада; „Фабриката - 1“ в земл. на
с. Черни рид; “Белите камъни“ в земл. на с. Черни рид; „Чатала“ в земл. на с. Железино;
„Плаки“ в земл. на с. Кобилино; „Бойчовата круша“ в земл. на селата Соколенци и Нова
Ливада; „Караджейка“ в земл на селата Кобилино и Черни рид.
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Цел на предложените мерки:
Допълването на информацията за информацията, която липсва в проекта на ОУП. Това е
ключово при оценката на въздействието върху природните местообитания и видове обект на
опазване в ЗЗ BG0001032 Източни Родопи.
Мотиви за предложените мерки:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на Инвестиционните
предложения (ИП),, в които са картирани 4 типа природни местообитания (6220 *Псевдостепи
с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 6210 Полуестествени сухи
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia), 91AA *Източни гори от
космат дъб и 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.
В проекта на ОУП основният кумулативен ефект върху природните местообитания и видовете е
в резултат на изграждането на кариери и рудници за добив на полезни изкопаеми в района на
селата Планинско, Нова ливада, Кобилино, Железино и Камилски дол. Това въздействие ще
доведе до необратима загуба на площ и значително отрицателно въздействие върху тях.
Проблемът се засилва и от факта, че в землищата на същите села РИОСВ – Хасково е издал
голям брой положителни решения, в които не смята за необходимо преминаване през
процедура на ОВОС за разширяване на концесионните площи на съществуващи кариери или
изграждането на нови. Поради създаването на значителен кумулативен ефект са предложени
смекчаващи мерки, свързани с отпадането от проекта на ОУП на почти всички новопланирани
площи или забрана за разширяването на съществуващите кариери или предвиждането на
различни индивидуални режими. Изпълнението на тези мерки ще спомогне за ограничаването
на отрицателното въздействие върху местообитанията и видовете, обект на опазваме в
защитените зони.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от
клас Thero-Brachypodietea в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,12 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 5210 Храсталаци с Juniperus sp. в ЗЗ „Източни Родопи“
(BG0001032) ще бъде сведено до 0.004 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 91AA *Източни гори от космат дъб в ЗЗ „Източни
Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,03 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади в ЗЗ „Източни Родопи“
(BG0001032) ще бъде сведено до 0,38 %.
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С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори в ЗЗ
„Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,02 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни
съобщества в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде сведено до 0,03 %.
С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху
картирано природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) в ЗЗ „Източни Родопи“ (BG0001032) ще бъде
сведено до 0,05 %.
Изпълненито на ОУП няма да доведе до обезпокояване на видове, представляващи предмет на
опазване в защитените зони.
Изпълнението на ОУП няма да доведе до промяна на видовия състав в защитените зони.
Изпълнението на ОУП няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки промени в
защитените зони.
Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие е, че в
резултат от изпълнението и прилагането на ОУП на община Ивайловград няма да има
увреждане на предмета на опазване в защитените зони от Националната екологична мрежа и
няма да настъпи значително отрицателно въздействие върху елементите, характеризиращи
защитените зони.
13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ
НА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Община Ивайловград да изготвя годишен доклад по наблюдение и контрол при
прилагане на ОУП, включително мерките за предотвратяване, намаляване или
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия
от осъществяване на ОУП, който да представя в РИОСВ Хасково не по-късно от 1 юли на
всяка следваща година.
2. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда да се
включи в ежегодните доклади за изпълнение на ОУП по реда на чл. 127 , ал. 9 от Закона
за устройство на територията.
3. Наблюдението и контролът на въздействието върху околната среда при прилагане на
ОУПОИ да се извърши въз основа на следните мерки:

Юни 2017

189

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Таблица№ 11 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на
Плана

МЯРКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
КОНТРОЛ

ИНДИКАТОРИ

Проучване,
проектиране
и
експлоатация на СОЗ на всички
водоизточници за ПБВ
Контрол на качеството на водата за
питейно-битово водоснабдяване

Доизграждане на канализационната
и водопроводна мрежа

Проектиране и изграждане
пречиствателни
съоръжения
третиране на отпадните води

на
з

Контрол върху качеството на
отпадните води преди заустването
им във водоприемника

Брой учредени СОЗ
по реда на Наредба
№3 от 200 г.
Показатели
по
Наредба №9 от 16
март 2001 г. за
качеството на водата,
предназначена
за
питейнобитови
цели
Дължина
на
новоизградената
водоснабдителна
мрежа в метри;
Дължина
на
реконструираната
водоснабдителна
мрежа в метри;
Дължина
на
новоизградената
канализационна
мрежа в метри;
Дължина
на
реконструираната
канализационна
мрежа в метри
Брой
изградени
ПСОВ;
Отношение
на
количеството
отпадъчни
води,
подлагани
на
пречистване
към
общото количество
отпадъчни води на
територията
на
общината в %.
Физико-химични
показатели
за
качество
на
пречистените водибр. отклонения.
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ОТГОВОРЕН ОРГАН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Община Ивайловград;
БД- ИБР Пловдив;
РЗИ- Хасково
Община Ивайловград;
ВиК Дружество;
БД- ИБР Пловдив;
РЗИ- Хасково

Община Ивайловград
;
ВиК Дружество;

Община Ивайловград
;
ВиК Дружество;

РИОСВ – Хасково;
БД- ИБР Пловдив
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Картиране
на
съществуващите
свлачища на територията на
общината
Изготвяне и изпълнение на проекти
за
предотвратяване
на
неблагоприятното
влияние
на
речната ерозия върху почвите
Рекултивация на нарушени и
замърсени терени
Контрол по спазване на
изискванията на ЗБР и ЗЗТ

Да не се ползват инвазивни видове
при озеленяване и възстановяване
на нарушени терени

Брой, площ/ год.

Брой, площ/ год

Брой, площ/ год

Община Ивайловград;
ГЗ;
РО НСК
Община Ивайловград;
БД- ИБР Пловдив

Община Ивайловград;

Брой
издадени РИОСВ – Хасково;
становища
и
констатирани
нарушения
от
компетентните
органи
Използваните
за Община Ивайловград;
озеленяване
растителни видове

Контрол на нерегламентираното
депониране на отпадъци

Площи, заети от
нерегламентирани
сметища в дка.
Спазване на изискваният за
Отношение между
осигуряване на минимална
реалната и
озеленена площ за различните
нормативно
устройствени зони
изискваща се
озеленена площ за
отделните
устройствени зони на
територията на
Общината
Опазване
на
културно- Брой
нарушени
историческото наследство
и/или
засегнати
културни ценности
спрямо общия брой
културни ценности
на територията на
общината

Община Ивайловград

Община Ивайловград

Община Ивайловград;
РИМ

4. При констатирани неблагоприятни последствоия върху околната среда да се предложат
и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен
план на община Иайловград, дава основание за формулиране на следните основни
констатации:
- Планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно
развитие на общинската територия; урбанизация, подобряване на пътната
инфраструктура, развитие на зелени, свободни и компенсаторни площи, създаване на
извънселищно озеленяване; създаване на устройствени условия за изнасяне извън
населените места на производствени, складови и обслужващи дейности; доизграждане
на комуникационно-транспортната инфраструктура;
- За опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане на
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водопроводни и
канализационни мрежи, пречиствателна станция за отпадни води, учредяване на
санитарно- охранителни зони около водоизточници с цел предпазване от замърсяване
на подземните водни тела; съхраняване на водните площи като физическа и природна
структура на територията;
- За опазване на земите и почвите се въвежда режим на превантивна устройствена
защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им ползване. Режимът се
определя за земеделските земи от І до V бонитетна категория, всички земеделски земи
с изградени системи за изкуствено напояване, всички земеделски земи с трайни
насаждения, земите за зеленчукопроизводство на речните тераси, ливадите, пасищата
и мерите, както и за всички земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени
зони по Закона за биологичното разнообразие; предвижда се запазване,
възстановяване и изграждане на пояси и площи с едроразмерна растителност с цел
овладяване на ерозионните процеси в общинската територия;
- За опазване на биоразнообразието, защитените зони и територии планът предвижда
респектиране на плановете за управление и заповедите за обявяване на защитените
зони и територии и въвеждане на устройствени правила само по отношение на вече
урбанизирани територии или участъците от тях с много висока концентрация на
поземлени имоти с вече променено предназначение; създаване на извънселищни
паркове, изграждане на защитно и изолационно озеленяване, защита на бреговите
озеленени територии по протежение на естествените водни течения; максимално се
запазват на естествените и изкуствени залесявания; запазват се всички и се развиват
нови зелени структури, осигуряващи естествена миграция на животински видове и
изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, противоерозионни и др.п. функции;
- За земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР, се установява режим на
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройството на
територията, с който се запазва фактическото им ползване без да се влошават
качествата им;
- За горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР
са обозначени като специални горски територии, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за
горите. За специалните горски територии с плана се установява режим за превантивна
устройствена защита по чл. 10, ал.3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им
ползване, без да се влошават качествата им.
- За опазване на ландшафта се предвижда запазване на относителния дял на генетично
устойчивите ландшафти чрез предвидени рекултивации на всички нарушени терени,
озеленителни действия; запазване на ценните елементи на природния ландшафт /гори,
водни територии; запазване на ценните характерни елементи на ландшафта – скални
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масиви, земни форми, съществуващо естествено или изкуствено едроразмерно
озеленяване;
- По отношение на отпадъчното стопанство, предвижданията касаят рекултивация на
съществуващи сметища; планът се съобразява и създава устройствени условия за
прилагане на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията
на община Ивайловград; предвиждат се съоръжения за предварително третиране на
отпадъците - площадка за сепариране на разделно събрани битови отпадъци;
площадка за открито компостиране на „зелени“ отпадъци от паркове и градини;
площадка за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци; склад за временно
съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.
- По отношение на вредните физични фактори се предвижда запазване на
съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни (в т.ч. ветро- и
снегозащитни) функции; производствените обекти, източниците на производствен шум
се локализират по начин, който да осигурява необходимия защитен сервитут в обхвата
на промишленото съсредоточие, респ. производствената зона.
- По отношение на НКН – въведени са устройствени режими за опазването и
социализирането им, които не носят никакви рискове за околната среда
В заключение, екипът, разработил Екологичната оценка на ОУП на община Ивайловград предварителен проект, предлага на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ- Хасково да
приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Предварителния проект на ОУП на община Ивайловград и разрешава
преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето му се
вземат в предвид и се отразят направените в екологичната оценка анализи за състоянието
на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките,
предложени за преодоляването им.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I.
II.
III.
IV.
V.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КАРТИ, СХЕМИ, ТАБЛИЦИ
ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ
ЕКСПЕРТЕН ЕКИП, ДЕКЛАРАЦИИ
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА:
Международно законодателство
1. Конвенция за биологичното разнообразие
2. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания
3. Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
(С1ТЕ5)
4. Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - пълен текст
5. Рамсарска конвенция за влажните зони
6. Европейска конвенция за ландшафта
7. Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство
8. Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна
9. Директива на Съвета № 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 г. за опазването на дивите птици
10. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно опазването на
дивите птици
11. Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 6 май 2009 година
относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия
12. Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 март 2001 година
относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в
околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета
13. Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 година
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
14. Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
15. Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на
видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
16. Регламент (ЕС) № 750/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и
фауна чрез регулиране на търговията с тях
17. Регламент № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006, установяващ подробни правила за
прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от
дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (изм. с Регламент (ЕС) №
791/2012 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 от 23 август 2012)
18. Регламент за прилагане (ЕС) № 578/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за
временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от
дивата фауна и флора.
Национално законодателство
1. Закон за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл.изм.
ДВ. бр.101 от 22.12.2015 г.;
2. Закон за устройство на територията (ЗУТ), обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от
31.03.2001 г., посл. изм. ДВ, бр.51 от 05.07.2016 г.;
3. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), в сила от 29.06.1996 г., обн. ДВ.бр. 45
от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ, бр.58 от 26.07.2016 г.;
4. Закон за водите (ЗВ), в сила от 28.01.2000 г., обн., ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., посл.изм. ДВ,
бр.52 от 08.07.2016 г;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

Закон за почвите (ЗП), обн. в ДВ бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от
28.11.2014 г.;
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), обн. ДВ. бр.77 от 9.08.2002 г., посл.изм. ДВ.
бр.58 от 26.07.2016 г.;
Закон за защитените територии (ЗЗТ), обн.ДВ.бр.133 от 11.11.1998 г., посл. изм.ДВ. бр.
61 от 11.08.2015 г.;
Закон за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г., обн. ДВ,бр.74 от
13.09.2005 г., посл. изм. ДВ,. бр. 98 от 28.11.2014 г.;
Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г, обн. ДВ, бр.70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ.
бр. 27 от 05.04.2016 г.;
Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), обн. ДВ, бр.35 от 24.04.1996 г.; посл.
изм. ДВ. бр. 61 от 05.08.2016 г.;
Закон за регионалното развитие, обн. ДВ, бр.50 от 30.05.2008 г.; посл. изм.ДВ. бр. 15 от
23.02.2016 г.;
Закон за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., обн.ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г.,
посл. изм. ДВ. бр.74 от 20.09.2016 г.;
Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г, обн. ДВ, бр.53 от
13.07.2012 г.; посл. изм. ДВ. бр.14 от 20.02.2015 г.;
Закон за лечебните растения, обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2000 г., посл.изм.ДВ бр.98 от
28.11.2014 г;
Закон за генетично модифицирани организми, в сила от 01.06.2005г, обн. ДВ, бр.27 от
29.03.2005 г., посл.изм.ДВ бр.58 от 26.07.2016 г;
Закон за лова и опазване на дивеча, обн.ДВ бр.78 от 26.09.2000г, посл.изм. ДВ, бр.14 от
19.02. 2016 г.;
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредба за ЕО), загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., в сила от
01.07.2004 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 57 от 2.07.2004 г., посл.
изм. ДВ.бр. 12 от 12.02.2016 г.;
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, в сила от 11.09.2007 г, приета с ПМС
№ 201 от 21.08.2007г, обн.ДВ бр.73 от 11.09.2007г, посл.изм.ДВ бр.94 от 30.11.2012 г;
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, в сила от 13.01.2004г, обн.ДВ бр.3 от .21/ 01.03.2013г;
Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии, в сила от 6.08.2006г, обн.ДВ, бр.64 от г.;
Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, в сила от 01.01.2008г, обн.ДВ бр.42 от
29.05.2007 г;
Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми на серен диокид, азотен доксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, в сила от
30.07.2010г, обн.ДВ бр.58 от 30.07.2010г;
Наредба № 14 от 23.09.1997 г за норми за ПДК на вредни вещества в атмосферния
въздух на населените места, обн. ДВ. бр.88 от 3.10.1997 г., посл.изм.ДВ бр.42 от
29.05.2007г;
Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, обн. ДВ бр.87 от
30.10.2007г, изм.и доп.ДВ бр.90 от 31.10.2014г.;
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27. Нареда № 1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите, обн.ДВ бр.34 от 29.04.2011г,
посл.изм.ДВ бр.20 от 15.03.2016 г;
28. Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи, изд. от МРРБ, обн. ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г.,изм. ДВ. бр. 45
от 14.06.2016 г.;
29. 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, обн. ДВ, бр.88 от 27.10.2000 г.;
30. Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води, обн.ДВ бр.22 от
05.03.2013г., посл.изм.ДВ бр.79 от 23.09.2014 г;
31. Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за
питено-битово водоснабдяване, обн.ДВ бр.63 от 28.06.2002г, посл.изм.ДВ бр.15 от
21.02.2012 г;
32. Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, обн.ДВ
бр.30 от 28.03.2001г, посл.изм.ДВ бр.102 от 12.12.2014 г;
33. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, обн.ДВ
бр.97 от 28.11.2000 г, посл.изм.бр.24 от 23 март 2004 г.;
34. Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на
точкови източници на замърсяване, обн.ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., посл.изм. бр.48 от
27.06.2015 г.;
35. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, обн. ДВ бр.89
от 22.10.1996г, посл.изм.и доп.ДВ бр.30 от 22 март 2002 г.;
36. Наредба № 2 за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр.66 от 08.08.2014 г.;
37. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, обн.ДВ бр.89 от 13.11.2012 г;
38. Наредба № 6 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,
обн.ДВ бр.58 от 18.07.2006 г.;
39. Наредба №16/2004 за сервитутите на енергийните обекти, обн.ДВ бр.88 от 08.10.2004г,
посл.изм. ДВ бр.75 от 29.09.2015 г;
40. Наредба № 9 за пределно допустими нива на ел.магнитни полета в населени
територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, обн.ДВ
бр.35 от 03.05.1991г, посл.изм.ДВ бр.8 от 22.01.2002 г;
41. БДС 17.8.1.01-88 и БДС 17.8.1.02-89 за опазване на природата, част Ландшафти класификация, термини и определения;
42. Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за
управление на защитени зони, Приета с ПМС № 349/ 30.12.2008г., обн., ДВ, бр.7 от
27.01.2009г., изм.,бр.93 от 24.11.2009 г;
43. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, обн. ДВ
бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55 от 20.07.2012 г.;
44. Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по
поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна
държавна собственост,обн.ДВ бр.49/14.06.2005 г.;
План за управление на водите в Източнобеломорски район 2010-2015 г, БДУВИБР Пловдив;
Проект на План за управление на водите в ИБР 2016-2021г, БДУВИБР - Пловдив
Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2015г, РИОСВ- Хасково;
Бюлетин за състоянието на околната среда - ИАОС, София
Здравеопазване 2015г, НСИ;
Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г.;
Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025г;
Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г.;
Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020 г;
Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2014-2020 г;
Общински План за развитие на Община Ивайловград 2014-2020 г;
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