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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската  програма  за  опазване  на  околната  среда  се  разработва  на 
основание чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в 
тази област на местно ниво. 

Законът  за  опазване  на  околната  среда  има  за  цел  да  създаде  базата,  общите 
принципи  и  правила  на  едно  съвременно  законодателство  за  опазване  и  подобряване  на 
качеството  на  отделните  компоненти  на  околната  среда  и  управлението  и  контрола  на 
факторите,  които  я  увреждат.  В  този  смисъл  той  има  значение  на  рамков,  общ  закон  за 
останалите специални закони в областта на околната среда. Неговите критерии и изисквания 
трябва  да  залегнат  в  секторните  политики    транспорт,  енергетика,  строителство,  селско 
стопанство,  туризъм,  промишленост,  образование  и  други,  и  да  се  осъществяват  от 
компетентните  органи  на  изпълнителната  власт.  Така  ще  бъде  изпълнено  изискването  за 
интегриран подход в опазването на околната среда. 

Разпоредбата  на  чл.  65  от  ЗООС  предвижда  80%  от  санкциите  за  превишаване  на 
допустимите  норми  на  замърсяване  на  околната  среда  да  постъпват  на  територията  на 
общината  по  местонахождението  на  санкционирания  обект.  В  общинските  бюджети 
постъпват  и  всички  приходи  от  санкции  и  глоби,  наложени  по  екологичното 
законодателство, по които компетентен орган е кметът на общината. Тези приходи, както и 
приходите от глоби за нарушаване на наредби, приемани от общинските съвети, могат да се 
изразходват само за екологични дейности по приоритети, определени в ОПООС. 

По  своите  цели,  обхват  и  значение  Общинската  програма  за  опазване  на  околната 
среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на местно 
ниво. Нейното предназначение  е  да  съдейства  за  реализиране на  законовите изисквания и 
управленските задачи в областта на екологията. 

Програмата е приета от Общинския съвет и отразява приоритетите и политиката му 
като орган на местно самоуправление. За попълно и ефективно изпълнение на екологичните 
цели,  при  изготвянето  й  са  отчетени  главните  приоритети  в  приетите  национални 
стратегически документи. Това е направено, за да може общинските власти поуспешно да 
ползват  възможностите  за  финансиране  на  програмата  чрез  кандидатстване,  както  пред 
ПУДООС, така и по Оперативните програми за финансиране от фондовете на Европейския 
съюз. 

Като  основен  документ,  по  силата,  на  който  се  осъществява  местното 
самоуправление  в  областта  на  опазване  на  околната  среда,  ОПООС  е  изготвена  в 
съответствие  с  намеренията  и  приоритетите  на  органите  на  местното  самоуправление  и 
местната  администрация,  както  и  на  представители  на  всички  заинтересовани  субекти   
неправителствени организации, представители на бизнеса и др. Проведени са редица срещи 
и  обсъждания  в  хода  на  нейното  приемане  и  резултатите  от  тях  са  отчетени  при 
изработването  й.  Взети  са  предвид  и  предходни  разработки  на  общински  екологични, 
стопански, финансови, здравни, архитектурностроителни и други проучвания. 

Програмата обхваща главните цели и задачи в областта на околната среда и включва 
последователността  от  конкретни  действия,  които  да  бъдат  предприети  за  изпълнение  на 
поставените управленски приоритети. 

Програмата  е  разработена  с  активното  участие  на  заинтересованите 
институции,  организации  и  гражданите  на  общината.  За  създаването  й  е  сформирана 
специална  работна  група,  координирана  от  еколога  на  общината  и  с  участието  на 
представители  на  основните  институции,  отговорни  за  опазването  на  различните 
компоненти на  околната  среда  или  заинтересовани  от  изпълнението  на  проекти,  засягащи
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околната  среда – Общинска  служба  „Земеделие”,  поделенията на Държавната  агенция по 
горите,  РИОСВ   Пловдив, РИОКОЗ,  Басейнова  дирекция  – Пловдив,  неправителствени и 
образователни организации, предприемачи и др. 

Проведени са срещи на работната група. На тях са идентифицирани източниците за 
необходимата информация. Представена е и анализирана информацията за факторите, които 
оказват влияние върху съответните компоненти на околната среда. Анализирани са силните 
и слабите страни на самата община, както и възможностите и заплахите на външната среда. 
Чрез  анализ  работната  група  определи  целите,  които  стоят  пред  общината  за  периода  до 
2020  г.  и  създаде  план  за  действие  за  постигането  на  тези  цели.  Генерирани  са  идеи  за 
механизмите и индикаторите за мониторинг на нейното изпълнение. 

Внесеният  вариант  на  програмата  пред  Общинския  съвет  за  одобрение  отразява  в 
много голяма степен интересите и нагласите на всички заинтересовани страни от общината. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

Правни инструменти 
В  някои  случаи,  законодателството  улеснява  органите  на  местното  самоуправление  и 

местната администрация като предвижда възможност за достъп и участие на представители 
на  общините  в  процеса  на  вземане  на  решения  на  повисоко  ниво,  където  те  участват  с 
консултативна  функция  или  само  за  информация.  В  други  случаи  нормативни  актове 
поставят  задължение на органи от  държавната  администрация да информират органите на 
местно ниво за взети решения и издадени административни актове, които имат отношение 
към проблеми от значение за местната власт. 

Финансови инструменти 
Тук  поподробно  се  разглеждат  финансовите  инструменти,  които  са  специално 

изведени  в  законодателството  по  околна  среда,  във  връзка  с  осигуряване  на  средства  за 
органите  на  местното  самоуправление  за  реализиране  на  програми  и мерки  в  областта  на 
околната среда. 
Законът  за  публичните финанси  създава  задължение  на  местните  власти  да  предвиждат  в 
своите  бюджети  средства  да  реализиране  на  приетите  от  общинския  съвет  стратегии  за 
развитие  на  общината,  както  и  на  задълженията  на  общината  по  национални  регионални 
програми и проекти. 
В специалния закон ЗООС се предвижда възможност за финансиране на общините от 
държавния  бюджет  за  изпълнение  на  ангажиментите  по  опазване  на  околната  среда 
(чл.80).Проекти на общините могат да се финансират от държавния бюджет или от 
национални фондове когато те са обосновани като приоритетни в общинските програми за 
околна среда. 

Общински наредби 
Общинските  наредби  са  подзаконови  нормативни  актове,  издавани  от  органите  на 

местното  самоуправление  в  изпълнение  на  техните  правомощия.На  общинските  съвети  е 
предоставено правомощието да приемат наредби по въпроси от местно значение, с които те 
могат  да  определят  изискванията  за  дейността  на  физическите  и  юридическите  лица  на 
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и 
другите  особености  на  населените  места,  както  и  от  състоянието  на  инженерната  и 
социалната  инфраструктура.Общините  имат  право  да  предвиждат  административно 
наказателна отговорност и  санкции  за нарушение на  разпоредбите на  техните нормативни 
актове. Кметовете могат да издават наказателни постановления въз основа на акт,съставен
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от длъжностни лица, посочени в съответната наредба. Общинските наредби трябва да бъдат 
разработени  съгласно  изискванията  на  ЗУО  и  подзаконовите  нормативни  актове  по 
прилагането  му,  като  заплащането  за  предоставяне  на  съответните  услуги  да  бъде 
съобразено  със  Закона  за  местните  данъци  и  такси.  Приемането  на  общински  наредби  в 
останалите сектори в областта на опазване на околната среда е реализиране на възможността 
и на правомощията им, предоставени от ЗМСМА да определят специфични изисквания по 
въпроси, свързани с опазване на околната среда от местно значение.
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РАЗДЕЛ І. Анализ на средата 

1.Географско положение и териториално – административни данни. 
Община  Кричим  е  учредена  като  самостоятелна  административна  единица  с  указ  на 

президента  на  Република  България  през  1998г.  след  проведен  референдум  сред 
населението.Разположена  е  в  югозападната  част  на  Пловдивска  област  в  т.  нар.  Северна 
родопска  яка.  Заема  част  от  ПазарджишкоПловдивското  поле  и  е  разположена  в 
подножието  на  северните  склонове  на  Родопите.  Граничи  с  общините  Стамболийски, 
Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. 

Община Кричим обхваща площ от 54 895 кв. км. 
Град  Кричим  се  намира  на  около  20  км  югозападно  от  областния  център  –  гр. 

Пловдив.Територията на  общината  е на  230м. Надморска  височина    и  представлява рядко 
съчетание  на  планина  и  равнина  ,  с  чудесни  природо    климатични    условия.  Градът  е 
разделен на две части  от протичащата през него река Въча. 

Общината  има  благоприятно  географско  положение  с  отдавна  формирани 
икономически  и  административни  връзки  с  община  Родопи,  със  съседните  общини  – 
Стамболийски и Перущица и с областния център – гр. Пловдив. 

Територията е 54 895 дка, като найголям е делът на горските земи – 28 410 дка, следван 
от земеделските земи – 19 758 дка и земи за добив на полезни изкопаеми – 2925 дка. 

Таблица № 1Вид на територията в Община Кричим 

Вид територия по основно предназначение 
и начин на трайно ползване  Площ (в дка)  Дял (%) 

Земеделски територии  19 758  35,99 
Горски територии  28 410  51,75 
Урбанизирани територии  2124  3,87 
Водни площи и течения  1429  2,60 
Територии за добив на полезни изкопаеми  2925  5,33 
Транспортна инфраструктура  249  0,45 

ОБЩО ТЕРИТОРИЯ  54 895  100,00 

2.Релеф  Кричим се намира в прехода, където ПазарджишкоПловдивското поле се допира 
до северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя нейния релеф – равнинен, с 
преход към склоновете на планината. През нейната територия преминава река Въча. 
3.Климат. Общината попада в преходноконтиненталната климатична област, разположена 
на север от Родопския масив, характерна със значително помека зима и сравнително сухо 
лято. Снежната покривка се задържа средно около 2530 дни през годината. В целия район
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пролетта настъпва рано. Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на април 
средната  денонощна  температура  надвишава  1012°С.  Средната  продължителност  на 
слънчевото  греене  е  около  2260  часа  средногодишно.  Това  оформя  и  термичния  режим  – 
средногодишната температура е около 12°С, като юлската средна температура е около 23°С, 
а януарската – около 0,5°С. 

Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 80% 
от въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община Кричим. 
Те  ограничават  естествената  вентилация  на  района  и  водят  до  бързо  увеличаване  на 
атмосферните замърсители. 

През  пролетния  сезон падат  обилни  валежи,  които оказват  благотворно  влияние  за 
развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури  3235°С, 
като  валежите  са  редки  и  има  чести  засушавания.  Найголям  недостиг  на  влага  за 
земеделските култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до планината 
създава  прохлада  и  намалява  влиянието  на  континенталния  климат,  характерен  за 
ПазарджишкоПловдивското поле. 

Преобладават  ветровете  със  западна  посока.  Характерни  за  територията  на  община 
Кричим са ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча. 

На територията й освен град Кричим няма други населени места. Този факт определя 
и високата гъстота на населението: 158,44 души/кв.км, което е повече от два пъти повисоко 
от средните стойности за страната (119.3 души на кв.км ). 

По брой на население община Кричим е една от наймалките в Пловдивска област. 
По данни на Областното статистическо бюро към 01.02.2011  година в общината живеят  8 
409 души.
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РАЗДЕЛ IІ. Екологични характеристики на общината 
Екологичните  условия  в  региона  се  формират  от  взаимодействието  и  взаимното 

влияние  на  определени  природни  и  антропогенни  фактори.  Основните  антропогенни 
фактори,  които  оказват  влияние  върху  качествата  на  околната  среда  са:  промишлеността, 
транспорта,  бита,  употребата  на  изкуствени  торове  и  пестициди  в  селското  стопанство, 
нерегламентираните  сметища,  нерегламентирано    третиране  на  отпадъци  /  запалване/, 
състоянието  на  пътната  и  канализационната  инфраструктура  в  населеното  място,  шума, 
нерегламентираното  бране  на  защитени  лечебни    разстения    и  лов  на  защитени    видове 
птици и животни. Тези   компоненти и фактори влияят върху състоянието на атмосферния 
въздух, водите, почвите и биоразнообразието. 

Община  Кричим  се  характеризира  с  добро  качество  на  околната  среда,  което  се 
определя  от  липсата  на  крупни  промишлени  замърсители,  земеделие  основаващо  се  на 
традициоонни методи, както и на благоприятните климатични условия. 

1.Води 
1.1. Характеристика на повърхностните  води 

1.1.1. Типология на повърхностните води 
А. Типология на водните тела от категория „РЕКА” 
Водните  обекти  на  територията  на  община  Кричим  се  отнасят  към  две  категории 
повърхностни води – “РЕКА” и “ЕЗЕРО”. 

При  определянето  на  типовете  реки  и  езера/язовири  са  използвани  следните 
показатели: 
задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, размер; 
незадължителни  –  характер  на  водното  течение,  размер  и  геология,  субстрат  на  речното 
дъно,  наклон  (енергия  на  потока).  При  определяне  на  височинното  разделяне  е  взето  в 
предвид и смяната на растителността. 

На база на тези показатели на територията на община Кричим са идентифицирани два типа 
води категория „реки”: 

№  Тип  Име на типа  Водосбор 
1  R3  Планински реки  р.Въча 
2  R5  Полупланински реки  р.Стара река 

На територията на община Кричим в рамките на посочените типове реки са определени 3 
водни тела от категория „река”. 

•  BG3MA600R131 Река Въча от яз.Кричим до гр.Кричим 
•  BG3MA600R130 Река Въча от гр.Кричим до устие и притоци 
•  BG3MA700R144 Стара Река от гр.Пещера до устие 

Всяко  водно  тяло  е  речен  участък  с  еднакво  екологично и  химично  състояние,  който има 
важна  роля  при  управлението  на  водите.  В  публикувания  през  март,  2010  г.  План  за 
управление  на  речните  басейни  (ПУРБ)  в  Източнобеломорски  район  за  водните  тела  са 
подготвени конкретни програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се постигне 
добро състояние на водите. 
Б. Типология на водните тела от категория „ЕЗЕРО” 

На  територията  на  община  Кричим  е  определен  един  тип  езера  (язовири).  Всяко  езеро
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(язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло. 
На  територията  на  община  Кричим  е  определено  едно  самостоятелно  водно  тяло  от 
категория „езеро”. 

№  Тип  Име на типа  язовир 
1  L13  Средни и малки полупланински язовири  яз.Кричим 

Програми  за  мониторинг  на  повърхностни  води  –  контролен  и  оперативен 
мониторинг. Мониторингова мрежа 

1. Контролен и оперативен мониторинг 
При  проектиране  на  мрежата  за  контролен  мониторинг  на  повърхностни  води  на 

територията  на  ИБР  са  избрани  представителни  мониторингови  пунктове  за  съответните 
речни басейни и типовете водни тела. 

При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в 
ИБР  е  използвана  информация  за  състоянието  на  определените  водни  тела  и  се  прилагат 
критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. Пунктове за оперативен мониторинг се 
поставят в онези водни тела, които са в лошо състояние и съществува риск да не постигнат 
добър статус към 2015 г. 

На  територията  на  община  Кричим  на  р.Въча  няма  пунктове  за  контролен  и 
оперативен мониторинг, докато за хидробиологичен мониторинг са определени 2 пункта: 

Код на монит. пункт  Код на водно 
тяло  Пункт  МЗБ 

БИ 2009 
МЗБ 

БИ 2010 
МЗБ 

БИ 2012  РЕЧЕН ТИП 

BG3MA00617MS0703  BG3MA600R131  Р.Въча преди Кричим  3.5  3.5  R3 планински 

BG3MA00617MS0702  BG3MA600R130  Р.Въча след Кричим  3.5  3.5  R5 полупланински 

Легенда: 
Оценка на състоянието по БИ 

4.5÷5  много добро 
3.5÷4  добро 
2.5÷3  умерено 
2  лошо 

1÷1.5  много лошо 

Първите системни проучвания за състоянието на яз.Кричим по биологични елементи 
съгласно Анекс V на РДВ е извършено през 2009 г. в рамките на проект, финансиран по ОП 
„Околна  среда”  на  тема  „Разработване  на  класификационна  система  за  оценка  на 
екологичното  състояние  и  екологичния  потенциал  на  определените  типове 
повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България (на база на типология 
по система „Б”)”. Резултатите от проучванията са представени в Таблица 1. 

Таблица 2.: Оценка по водни тела на ЕП на язовири в Източнобеломорски район 

Код на ВТ  Име на пункт  Тип 

Надмо 
рска 
височ 
ина 

ФП 
статус/ЕП 

МФ  
EQR (по 
РИ) 

МЗБ  EQR 
по % 

Oligochaeta 

Интегрирана 
оценка 

(статус/ЕП) 
Забележки 

BG3MA600L132  яз. Кричим  L11  419  ДЕП 
Не може 
да бъде 
оценен 

0,930  ДЕП 

Силно  студен  язовир 
(захранва се от придънни 
изпускатели  на  яз.  Въча) 
  особен  случай.  Не  е 
извършван улов на риба.
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Водите  на  яз.  Кричим от  приложената  таблица  1  са  в  добър  екологичен потенциал 
(ДЕП) като крайна Интегрирана оценка. Оценката е извършена на базата на резултатите за 
биологичния елемент фитопланктон. 

През  2011г.  се  провежда  „Изследване  на  биологичните  елементи  за  качество 
/БЕК/ в мониторингови пунктове с потенциално референтни условия от типовете реки 
и езера на територията на Източнобеломорски район /ИБР/ за управление на водите”. 

Научните  колективи  отново  обобщават:  „Особен  случай  на  студен  язовир  на 
сравнително малка надморска височина, тъй като се пълни с вода от дълбокия яз.  „Въча”. 
Като  индикативни  БЕК  са  посочени Макрозообентос  и Фитопланктон.  БЕК Макрофити  и 
Риби не  са представителни, тъй  като макрофити липсват,  а  събирането на представителни 
проби от риби не е възможно.” 

Таблица  3:  Обощена  оценка  на  екологичния  потенциал  на  изследваните  пунктове  от  категория  „езера 
(язовири)” в Екорегион № 7 Източни Балкани на територията на Източнобеломорски район 

Наименование  Тип  Оценка 
ФП 

Оценка 
МЗБ 

Обобщена 
оценка 

яз. Кричим  L13  Добър  Добър  Добър 

От  получените  резултати  позволяват  екологичният  потенциал  на  язовира  да  се 
дефинира  като  „Добър”. Необходими  са  попродължителни  изследвания  за  фитопланктон, 
макрозообентос и рибна фауна. 

2.Показатели на извършвания мониторинг 

  Биологични показатели 
Хидробиологичният  мониторинг  се  извършва  за  макробезгръбначни  в  реки  по 

Ирландски  Биотичен  Индекс  (БИ).  Периодично  в  определени  пунктове  (през  3  г.)  се 
провежда наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията на РДВ 
– фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът на биологичните 
елементи в реки се осъществява по методиките одобрени със Заповед № РД412/15.06.2011г. 
на Министъра на околната среда и водите. 

Мониторингът  на  биологичните  елементи  в  езера  и  язовири  се  изпълнява  по 
методики, приложени в рамките на научна разработка за определяне на референтни условия 
и класификационна система за оценка на екологично състояние през 20092010г. 

Оценката на  състоянието на  реките и  езерата/язовирите по биологични  елементи  за 
качество  се  осъществява  по  Наредба  №  Н4/14.09.2012г.  за  характеризиране  на 
повърхностните  води,  издадена  от Mинистъра  на  околната  среда  и  водите,  обн.,  ДВ,  бр. 
22/5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013г. 

3.Определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води 
 Химично състояние 

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела са разглеждани т.нар. 
приоритетни  вещества  като  са  съпоставяни  с  определените  стойности  на  стандартите  за 
качество  на  околната  среда,  въведени  от  Директива  2008/105/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  16  декември  2008  година  за  определяне  на  стандарти  за 
качество  на  околната  среда  в  областта  на  политиката  за  водите,  транспонирана  в
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Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 
замърсители. 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и лошо, 
които се изобразяват на картите съответно със син и червен цвят. За водните тела, в които не 
са  идентифицирани  източници  на  замърсяване  с  приоритетни  вещества  по  експертна 
преценка е определено добро състояние. 

При определяне на химичното състояние на водните тела са приложени изискванията 
на  Директива  2008/105/ЕО,  при  които  се  изчисляват  средногодишни  стойности  за 
съдържанието на разтворените в повърхностни води приоритетни вещества. 
През  2013г.  в  две  водни  тела  (BG3MA600R130  „Река  Въча  от  гр.Кричим  до  устие  и 
притоци” и BG3MA700R144 „Стара Река от гр.Пещера до устие”), част от които попадат на 
територията на община Кричим са извършени анализи за наличие на приоритетни вещества 
/Pb,  Cd,  Ni,  Hg/.  Резултатите  не  показват  превишаване  на  стандартите  за  качество  на 
околната  среда,  въведени  с  Наредба  за  стандарти  за  качество  на  околната  среда  за 
приоритетни вещества и някои други замърсители. 

 Екологично състояние 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много добро, 
добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове. 

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: биологични, 
хидроморфологични и физикохимични елементи. Водещи за определяне на състоянието са 
биологичните елементи. 

При  оценката  на  екологичното  състояние/потенциал  на  водните  тела  се  използват 
класификационна система, включваща биологични и физикохимични елементи за качество, 
и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични замърсители, 
включени в Наредба № Н4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води. 

В  Таблица  „Състояние  на  водните  тела  на  територията  на  община Кричим  за 
периода  2009г.2013г.”  са  дадени  резултатите  от  оценката  на  екологичното 
състояние/потенциал и химичното състояние на повърхностните водни тела на територията 
на  общ.  Кричим.  Основните  физикохимични  показатели,  по  които  се  наблюдават 
отклонения са свързани с органично замърсяване – БПК, азот амониев, азот нитратен, азот 
нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор. 

Химично състояние 
Добро  Лошо 

Екологично състояние 

Много добро  Добро  Умерено  Лошо  Много лошо
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Таблица Състояние на водните тела на територията на община Кричим за периода 2009г.  2013г. 

Оценка на състоянието през 
2009г. 

Оценка на състоянието през 
2010г. 

Оценка на състоянието през 
2011г. 

Оценка на състоянието през 
2012г. 

Оценка на състоянието през 
2013г. 

Код и име на водно 
тяло  Екологично 

състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

BG3MA600L132 
яз.Кричим 

Добър 
потенциал  Добро  Добро  Липсва мониторинг 

Лош 
потенциал, 

NH4 
Добро  Лошо  Липсва мониторинг  Липсва мониторинг 

BG3MA600R131 
Река Въча от 
яз.Кричим до 
гр.Кричим 

Умерен 
потенциал  Добро  Умерено  Умерен 

потенциал  Добро  Умерено  Добър 
потенциал  Добро  Добро  Добър 

потенциал  Добро  Добро  Липсва мониторинг 

BG3MA600R130 
Река Въча от 

гр.Кричим до устие и 
притоци 

Умерен 
потенциал  Добро  Умерено  Добър 

потенциал  Добро  Добро 
Умерен 

потенциал, 
NО3 

Добро  Умерено 
Умерен 

потенциал, 
NО3, азот 

общ 

Лошо 
Cd, Pb  Лошо  Добър 

потенциал  Добро  Добро 

BG3MA700R144 
Стара река от 

гр.Пещера до устие 
Лош 

потенциал  Добро  Лошо 

Много лош 
потенциал, 
БПК, NH4, 
NО2, РО4, 
азот общ, 
фосфор 
общ 

Добро  Много 
лошо 

Много лош 
потенциал, 
БПК, NH4, 
NО2, РО4, 
азот общ, 
фосфор 
общ 

Добро  Много 
лошо 

Лошо 
БПК, NH4, 
NО3,NО2, 
РО4, азот 
общ, 

фосфор 
общ, 

Добро  Лошо 

Лошо 
БПК, NH4, 
NО3,NО2, 
РО4, азот 

общ, фосфор 
общ, 

Добро  Лошо
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1.2 Характеристика на подземните води 

1.2.1. Данни от извършения мониторинг на подземни води и оценка на 

състоянието на подземните водни тела на територията на Община Кричим 

На  територията на Община Кричим няма хидрогеоложки пунктове от националната 
мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води: 
Карта : Подземни водни тела в Община Кричим 

На  територията  на  Община  Кричим  са  разположени  части  от  следните  подземни 
водни тела: 
1.   BG3G000000Q013  Порови води в Кватернер  Горнотракийска низина 
2.  BG3G00000NQ018    Порови  води  в  Неоген    Кватернер    Пазарджик   

Пловдивския район 
3.  BG3G00000Pt041  Карстови води  Централно Родопски масив 
4.  BG3G00000Pt046  Пукнатинни води  Централно Родопски комплекс 

1. BG3G000000Q013  Порови води в Кватернер  Горнотракийска низина 
Това е найголямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн. На територията 

на  Община  Кричим  това  ПВТ  заема  северната  и  част.  Алувиалните  (терасни  и 
алувиални  конуси)  и  пролувиални  отложения  са  образувани  от  р. Марица,  и  нейните 
притоци  Пясъчник,  Стряма,  Стара  река,  Въча,  Чая.    Цялото  ПВТ  има  площ  –  2727 
кв.км. 
Водоносния  хоризонт  е  изграден  от  пясъци,  глини,  гравелити,  валуни.  Средна 
дебелина  1 – 25 м. Среден коефициент на филтрация   75 м/ден. Площ на зоната на
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подхранване на ПВТ  2727 кв.км. Среден модул на подземния отток  4,1 л/сек/км2. 
ПВТ се подхранва от реките и деретата притоци на р. Марица, от инфилтриралите се 
валежи  и  поливни  води,  от  карстовите  води  на  южната  оградна  верига,  които 
подземно се изливат в алувия. 

2.  BG3G00000NQ018    Порови  води  в  Неоген    Кватернер    Пазарджик   
Пловдивския район 
Разкрива  се  на  повърхността  обикновенно  по  периферията  на  Пазарджик  – 
Пловдивското  поле,  де  факто  има  повсеместно  разпространение,  заляга  под 
кватернерните  отложения.  На  територията  на  Община  Кричим  това  ПВТ  заема 
северната и част. Цялото ПВТ има обща площ – 3825 кв.км. Водоносния хоризонт е 
изграден от глини, песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, 
брекчоконгломерати,  алевролити.  Средна  дебелина  на  ПВТ    1    580  м.  Среден 
коефициент  на  филтрация    75  м/ден.  Среден  модул  на  подземния  отток    0.8 
л/сек/км2. 

3. BG3G00000Pt041  Карстови води  Централно Родопски масив 
Обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, Куклен 
Добростански  карстов  басейн,  карстов  басейн  ЛъкиХвойна,  разположено  е  по 
северната периферия на Западни Родопи и част от Централни Родопи. На територията 
на  Община  Кричим  това  ПВТ  заема  предимно  северните  и  части.  Водоносния 
хоризонт е изграден основно от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси с 
протерозойска  възраст.  Покриващите  ПВТ  пластове  в  зоната  на  подхранване  са 
валуни,  пясъци,  конгломерати,  брекчоконгломерати,  пясъчници,  варовици, 
битуминозни шисти, моласови отложения, маломощни въглищни пластове, на места  
туфи и туфити. Цялото ПВТ има площ – 612 кв.км. Средна дебелина на водоносния 
хоризонт    1  –  270  м.    Подхранването  е  от  инфилтриралите  се  валежи  там,  където 
мраморите  се  разкриват  на  повърхността,  от  подземния  поток  в  алувиалните 
отложения  (там  където  алувия  заляга  върху  мраморите).  Среден  модул  на  подзем. 
отток – 5 л/сек/км². 

4. BG3G00000Pt046  Пукнатинни води  Централно Родопски комплекс 
На  територията  на  Община  Кричим  това  ПВТ  основно  заема  нейните  централни  и 
южни  части.  Водоносния  хоризонт  е  изграден  от  гнайсошисти,  гранитизирани 
биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти с протерозойска възраст. Цялото 
ПВТ има площ –  4367  кв.км.,  в  разглеждания район  е неговата  северозападна  част. 
Среден модул на подзем. отток – 1 л/сек/км². 

1.2.2. Оценката на химичното състояние на подземните водни тела в Община 
Кричим 
Оценката  на  химичното  състояние  на  подземните  води  е  извършена  на  база  на 
мониторингови  данни  за  подземни  води,  събрани  в  периода  20072013  год. 
включително  въз  основа  на  найстрогите  прагови  стойности,  определени  при 
ползване подземните води за питейнобитово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй като 
всички подземни водни тела на територията на Източнобеломорски басейн се ползват 
за питейнобитово водоснабдяване. 
Крайната  оценка  на  химическото  състояние  на  ПВТ  се  извърши  въз  основа  на 
състоянието, определено по отделните показатели : 
Ако  по  всички  показатели,  състоянието  е  „добро”,  ПВТ  се  определя  в  „добро” 
състояние. 

Ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в „лошо” 
състояние.
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Таблица: Химичен статус на ПВТ в Община Кричим за периода 20092013 год. 
включително: 

Забележка: Химичния статус на подземните водни тела в Община Кричим през 2009 
год., 2010 год., 2011 год., 2012 год. и 2013 год. е оценка на химическото състояние  на 
подземни  води в  района на РИОСВ – Пловдив,  а оценка на  химическото  състояние 
(20072008  год.)  в ПУРБ  е  оценка на  химическото  състояние    на подземните  водни 
тела в Източнобеломорски район. 

Всички подземни водни тела в Източнобеломорски район съгласно ПУРБ са в добро 
количествено състояние.
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Оценка на химическото 
състояние в ПУРБ 
(20072008 год.) 

Оценка на химическото състояние   2009 год.  Оценка на химическото състояние   2010 год.  Оценка на химическото състояние   2011 год. 
№
 по

 ре
д 

Код ПВТ  Име ПВТ  Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарт и 
над ПС 

Състояние 

Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарт 

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарт 

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарт 

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

1  BG3G000000Q013 

Порови води в 
Кватернер  

Горнотракийска 
низина 

Фосфати 
Амониеви 

йони 
Манган 
Желязо 
(общо) 

лошо 
Желязо 
(общо)  
0,565 mg/l 

лошо 
Амониеви 
йони  0,88 

mg/l 
лошо  Арсен  0,0081 

mg/l  лошо 

2  BG3G00000NQ018 

Порови води в Неоген 
 Кватернер  
Пазарджик  

Пловдивския район 

Нитрати 
Манган 
Желязо 
(общо) 

лошо  н.з.  н.з.  добро  н.з.  н.з.  добро  н.з.  н.з.  добро 

3  BG3G00000Pt041 
Карстови води  

Централно Родопски 
масив 

добро  н.з  н.з  добро  н.з  н.з  добро  н.з.  н.з.  добро 

4  BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води  

Централно Родопски 
комплекс 

добро  Липсва 
мониторинг 

Липсва 
мониторинг 

Липсва 
мониторинг
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Оценка на химическото състояние   2012 год.  Оценка на химическото състояние   2013 год. 

№
 по

 ре
д 

Код ПВТ  Име ПВТ 
Параметри с 

концентрации на 
РС над 
Стандарт 

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 
Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарт 

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

1  BG3G000000Q013 

Порови води в 
Кватернер  

Горнотракийска 
низина 

н.з.  н.з.  добро  н.з.  н.з.  добро 

2  BG3G00000NQ018 

Порови води в Неоген 
 Кватернер  
Пазарджик  

Пловдивския район 

Обща алфа 
активност  0,564 

Bq/l 
лошо 

Обща алфа 
активност  
0,626 Bq/l 

лошо 

3  BG3G00000Pt041 
Карстови води  

Централно Родопски 
масив 

н.з.  н.з.  добро  н.з.  н.з.  добро 

4  BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води  

Централно Родопски 
комплекс 

Липсва 
мониторинг 

Липсва 
мониторинг
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1.3.Минерални  води    На  територията  на  общината  има  минерални  извори   
Находище „Кричимски извори” /имот № 000609/, сондажен кладенец № 1, отстоящ на 
около 6 км. южно от гр.Кричим, в близост до манастира „Св.Богородица. Сондажът се 
намира  на  кота  336,62. По  силата  на  чл.19,  т.3  от  Закона  за  водите  и  във  връзка  със 
Заповед  №  РД    717  /  02.10.2006г.  на  Министъра  на  околната  среда  и  водите 
минералният  извор  е  актуван  като  публична  общинска  собственост  с  АОС  № 
287/01.12.2006г.,  находище  на  минерална  вода  „Кричимски  извори”  –  Сондаж  №  1. 
Температурата на минералната вода е 32°С, дебитът е Q = 0.93 dm³/s. Със Заповед № 
РД    717  /  02.10.2006г.  на  Министъра  на  околната  среда  и  водите  са  утвърдени 
локалните експлоатационни ресурси от минерална вода – 0,63 л/сек. 

Неговата  вода  се  характеризира  като  изотермална,  слабоминерализирана, 
хидрокарбонатна    калциевонатриева,  без  санитарно  –  химични  признаци  на 
замърсяване. Натуралната минерална вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, 
находище  на  минерална  вода  “Кричим”,  град  Кричим,  Община  Кричим,  Пловдивска 
област,  може  да  се  използва  за  питейно  балнеолечение  и  балнеопрофилактика  при 
отстраняване  на  микробиологичното  замърсяване.  Засега  минералният  извор  не  се 
използва ефективно и икономическото му значение на общината е малко. 

1.4.Водоснабдяване на населеното  място в община Кричим, количествени и 
качествени  показатели. Водоснабдяването  на  населението  на  общината  е  от  местни 
водоизточници  (сондажи, каптажи и шахтови кладенци). Населението е водоснабдено 
100%. 

Разпределителната  водопроводна  мрежа  е  с  голямо разнообразие от  диаметри. 
41% са тръби с малък диаметър (неотговарящ на нормативните изисквания диаметър), 
65%  от  мрежата  е  от  етернитови  тръби  с  изтекъл  амортизационен  период.  85%  от 
мрежата е от тръби с ниска надеждност в градски условия – етернит и стомана. 

Сградните водопроводни отклонения – 60% са в лошо състояние и са източник 
на  аварии  и  загуби  на  вода.  90%  от  сградните  водопроводни  отклонения  са  от 
стоманени поцинковани тръби. Има наличие на незаконни отклонения. 

През  20062010  г.  има  изготвени  проекти  във  фази  ПИП,  ИП  и  РП  за  В  и  К 
мрежата на гр. Кричим и ИП за ПСОВ. 

Разработен и одобрен за финансиране проект „Техническа помощ за подготовка 
на  инвестиционен  проект  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни  води  –  гр.  Кричим”  на  стойност  931 200  лв.  Община  Кричим  депозира  на 
18.03.2011  г.  пред  УО  на  ОПОС  20072013  г.  към МОСВ,  за  оценка  инвестиционен 
проект:  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на  водоснабдителна  и 
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. 
Кричим”. Общата стойност на проекта: 33 123 540.62 лв. с ДДС. 

Оценителна комисия към Управляващия орган на ОПОС излезе с положително 
становище, възоснова на което е сключен Договор № DIR5101116CO10/03.04.2012 г. 
за  безвъзмездна  финансова  помощ  с  МОСВ,  със  срок  за  реализация  на  проекта  до 
31.12.2014 г. 

В проекта са предвидени дейности свързани с рехабилитиране и изграждане на 
нови  водопроводни  клонове  и  водопроводна  мрежа  с  дължина  26 120,5  м,  както  и 
изграждане на 51 бр. сградни водопроводни отклонения. 

За  изпълнение  на  дейностите  по  инвестиционния  проект  са  проведени  всички 
предвидени в проектното предложение процедури по реда на Закона за обществените 
поръчки  за  избор  на  изпълнители  на  заложените  в  графика  дейности,  сключени  са 
договорите с определените изпълнители. В момента се изпълняват включените в обема 
на проекта дейности.
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Към  настоящия  момент  са  рехабилитирани  и  изградени  нови  водопроводни 
клонове и водопроводна мрежа с дължина 21 772 м. 

1.5.Състояние  на  канализационната  система  на  територията  на  община 
Кричим,  степен  на  изграденост,  степен  на  ползваемост  в  населеното  място  на 
общината. Изградеността на селищната канализация в община Кричим е нисък  около 
23%.  Поетапно  се  изграждат  главните  колектори  и  второстепенната  канализационна 
мрежа. Община Кричим  има  изготвени  и  одобрени  проекти  за  изграждане  на  главни 
колектори и второстепенна канализационна мрежа. 

В одобрения от Оценителна комисия към Управляващия орган на ОПОС проект 
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа  и  изграждане  на  пречиствателна  станция  за  отпадни  води  –  гр.  Кричим”  са 
предвидени  дейности  свързани  с  изграждане  на  канализационна  мрежа  и 
канализационни колектори с дължина 22 613 м, както и изграждане на 1848 бр. сградни 
канализационни  отклонения.  В  момента  се  изпълняват  предвидените  в  проекта 
дейности, като към настоящия момент дължината на новоизградената канализационна 
мрежа е 18 315 м и около 1500 бр. сградни канализационни отклонения. 

1.6.Влияние  на  изпускани  отпадъчни  води  върху  питейни 
водоизточници.  Изпусканите  отпадъчни  води  не  влияят  на  източниците  на  питейна 
вода  за  територията  на  община Кричим,  тъй  като  те  не  се  водоснабдяват  от  терасни 
води, а от високопланински извори. 

1.7.  Източници  на  замърсяване  –  на  територията  на  общината  и  извън 
нея. Основните източници на замърсяване на повърхностните и на подземните води са 
директно заустените непречистени отпадъчни води от населеното място. 

1.8.  Причини  за  замърсяването  от  източниците  на  територията  на 
общината. Причината за замърсяване на водите на територията на общината е липсата 
на изградени съоръжения за пречистване на отпадъчните води от населеното място. 

1.9. Наличие и състояние на пречиствателни станции за отпадъчни води от 
населеното място на територията на община Кричим. Отпадъчните води се заустват 
в река Въча непречистени.Отпадъчните води се заустват в Стара река непречистени. 

Одобрен е проект, ПУП – ПРЗ – пречиствателна станция местност,,Куницата” 
Община Кричим реализира проект по ОП “Околна среда”  Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционен проект – доизграждане, реконструкция и рехабилитация 
на В и К и изграждане на ПСОВ – гр. Кричим. 

В  одобрения  проект  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни води – гр. Кричим” е предвидено изграждане на ПСОВ гр. Кричим за 10 598 
екв.жители.  Към  настоящия  момент  са  реализирани  около  5%  от  строително 
монтажните работи по изграждането на ПСОВ гр. Кричим. 

2.Въздух 

На  територията  на  община  Кричим  няма  изграден  пункт  за  непрекъснат 
мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) към Националната система за 
мониторинг на околната среда (НСМОС) или местна система за наблюдение и контрол 
на  КАВ.  На  територията  на  общината  не  са  извършвани  (предоставени)  периодични 
(индикаторни) измервания на нивата на основните показатели, характеризиращи КАВ в 
приземния слой съгласно чл. 4, ал. 1 на ЗЧАВ, с мобилна автоматична станция (МАС) 
или  ръчни  проба  вземания  в  постоянен  пункт  за  мониторинг.  Поради  липсата  на 
каквито и да е измервания на нивата на основните показатели, характеризиращи КАВ в 
приземния  слой  на  община  Кричим,  не  може  еднозначно  да  се  каже,  какво  е 
състоянието  на  АВ  в  района.  Оценката  на  КАВ  може  да  се  направи  въз  основа  на
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статистически данни от инвентаризацията на емисиите, отделени в АВ от източниците 
на  вредни  вещества, намиращи  се на  територията на  общината,  и  при  възможност от 
последващо  дисперсно  моделиране  за  определяне  на  приземните  концентрации  на 
отделните вредни вещества. Отчитайки статистическите данни за генерираните емисии 
в района и съпоставяйки ги с данните от други райони, в които има налични данни и от 
мониторинг на КАВ, може да се заключи, че състоянието на АВ в община Кричим е с 
добри  показатели  и  не  са  нарушени  нормите  за  опазване  на  човешкото  здраве. 
Последното  се  потвърждава  и  с  издадената  Заповед  №  РД  1046  /  03.12.2010  г.  на 
министъра  на  околната  среда  и  водите,  с  която  територията  на  общината  попада  в 
Южен/Тракийски  район  за  оценка  и  управление  на  КАВ  (РОУКАВ),  като  съгласно 
табл.  №3  на  заповедта,  територията  на  общината  не  попада  в  списъка  на  зоните  от 
РОУКАВЮжен/Тракийски,  в  които  нивата  на  основните  показатели  за  КАВ  са  над 
горните  оценъчни  прагове  (ГОП).  С  други  думи,  оценката  за  нивата  на  всички 
показатели  за  КАВ  на  територията  на  общината,  е  че  те  са  под  съответните  ГОП  и 
значително  под  установените  норми  за  съдържание  на  вредните  вещества  в  АВ. 
Класифицирането на територията на общината съгласно горната заповед, като чиста по 
отношение  на  АВ,  също  е  направено,  въз  основа  на  експертна  оценка,  отчитайки 
степента на натовареност на емисиите, генерирани в АВ на основата на статистически 
данни. 
Посоченото  означава,  че  качеството  на  въздуха  в  община  Кричим,  отговаря  на 
нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и е с много добро качество. 
На  територията на общината няма големи промишлени източници/емитери на  вредни 
вещества  в  АВ,  както  и  интензивен  автомобилен  транспорт.  Основният  източник  на 
емисии  на  вредни  вещества  е  отоплението  на  битови,  административни  и  стопански 
сгради  през  зимния  период,  като  емисиите  които  се  генерират,  са  фини  прахови 
частици  (свързаните  с  тях  полициклични  ароматни  въглеводороди),  серни  оксиди, 
въглероден оксид,  азотни оксиди и бензен. Има алтернатива на отоплението с твърдо 
гориво и това е поетапното газифициране на общински и частни сгради (До момента са 
газифицирани  7  общински  сгради,  през  2015г.  предстои  да  се  газифицират  още  3 
общински сгради, като и при желание от частни лица се газифицират частни  сгради). 
Други  източници  на  емисии  на  територията  на  общината  са  транспортът, 
селскостопанската  дейност,  обувното  производство,  производството  на  плодови 
концентрати  и  други  малки  предприятия.  Вероятни  източници  на  емисии  на 
територията на общината, които биха довели до генериране на вредни вещества в АВ, 
са  горските пожари,  необоснованото изгаряне на отпадъци  (без оползотворяването на 
получената  енергия)  от  растителен  произход  от  дървопреработващата  и 
селскостопанската  дейност,  както  и  нерегламентираното  изхвърляне  и  запалване  на 
битовиотпадъци. 
Според статистическите данни за емисиите на вредни вещества, генерирани в съседни 
общини и липсата на тяхна територия на големи промишлени източници на емисии на 
вредни  вещества  (с  високи  изпускащи  устройства  и  възможност  за  пренос  на 
замърсяване на далечни разстояния) може да се каже, че КАВ в община Кричим не би 
се влошило/променило от евентуален пренос на вредни вещества от съседни райони. 

3. Отпадъци 
Управление  на  отпадъците  е  един  от  приоритетите  за  управление  на  околната 

среда.  Проблемът  с  управлението  на  отпадъците  е  сериозен  в  по  голяма  част  от 
общините  в  България.  Населението  на  община  Кричим  е  обхванато  на  100%  от 
системата за сметосъбиране. 

Община Кричим е закрила и преустановила ползването на Депото  за битови и 
производствени неопасни отпадъци намиращо се в местност”Сух дол” с  площ 14.5 дка 
/  118300 м3  /  съгласно  Заповед №  РД  142  /  16.07.2009г.  на Директора  на  РИОСВ  – 
Пловдив  за изпълнение на изискванията на ЗУО и Наредба № 8 /2004г. Във връзка с
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изискванията  за Рекултивация  на  съществуващото  депо  за  твърди  битови отпадъци  е 
входирано заявление под № ОТП121481/28.06.2012 г. в Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната  среда  /ПУДООС/ по  проект  за обект  „Общинско 
сметище  за битови отпадъци  на община Кричим, подобект ”Закриване и рекултивация 
на  общинско  сметище  за  битови  отпадъци  на  Община  Кричим”,  на  територията  на  : 
област  Пловдив,  община  Кричим  землище  на  гр.Кричим  с  ЕКАТТЕ  39921  и  област 
Пазарджик,  община  Брацигово,  землище  на  с.  Козарско  с  ЕКАТТЕ  37705,  съгласно 
правилата  за  подаване  на  проекти  за  закриване  и  рекултивация  на  общински  депа  за 
битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС 209/20.08.2009 г. Целта на проекта е 
закриване  на  настоящото  сметище  за  битови  отпадъци  на  община  Кричим  и 
извършване  на  техническа  и  биологична  рекултивация  на  терена.  Закриването  на 
нерегламентираното  сметище  ще  доведе  до  подобряване  на  екологичните 
характеристики  на  района  и  предотвратяване  на  отрицателните  въздействия  върху 
компонентите  на  околната  среда.  Ще  се  изпълнят  едни  от  основните  приоритети, 
заложени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, ще се 
стимулира регионалния принцип на сметосъбиране за ефективна и рационална система 
за  управление  на  отпадъците.  Проекта    е  внесен  за  одобрение  и  издаване  на 
Разрешение за строеж от Министъра на регионалното развитие. 
3.1. Генерирани видове отпадъци 

Битови отпадъци.  Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат от 
жизнената  дейност  на  населението  по  домовете,  в  административни,  социални  и 
обществени  сгради.  Към  тях  се  приравняват  и  отпадъци  от  търговски  обекти, 
занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни 
отпадъци  и  в  същото  време  тяхното  количество  или  състав  няма  да  попречи  на 
последващото им третиране съвместно с битовите. 
В изпълнение на целите на Национална програма  за  управление на  отпадъците 2007 
2013г. Община Кричим  с  Решение №  226,  взето  с Протокол №  32 от  20.08.2010г.  на 
Общински  съвет  –Кричим  участва  в  „Регионално  сдружение  за  експлоатиране  на 
регионално  депо  за  неопасни  отпадъци  в  землището  на  с.  Цалапица”  за  общините 
Пловдив,  Марица,  Калояново  ,  Стамболийски,  Родопи,  Перущица,  Съединение, 
Кричим,  Калояново,  Брезово,  Първомай”,  където  се  депонират  битови  и 
производствени  неопасни  отпадъци.  В  периода  от  10.07.2013г.  до  12.07.2013г.,  във 
връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на 
околната  среда  (ДВ  бр.91/2002г.,  посл.изм.  и  доп.  ДВ  бр.53/2012г.),  Заповед  №РД 
174/01.07.2013г.  на  Директора  на  РИОСВПловдив  и  в  изпълнение  на  утвърден  от 
МОСВ  „План  за  контролната  дейност  на  РИОСВПловдив  през  2013г.”,  екип  от 
експерти при РИОСВПловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски 
районгр.Пловдив  са  извършили  контрол по  документи  и  на  място  по  изпълнение на 
условията  и  поставените  срокове  на  Комплексно  разрешително  №  355Н0/2008г., 
издадено на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, 
Асеновград,  Раковски,  Садово,  Брезово,  Първомай”  находящо  се  в  землището  на 
с.Цалапица, местност „Паша махала”, Община Пловдив, Област Пловдив. Основна цел 
на  проверката  е  била  осъществяване  на  текущ  контрол  на  дейността  на  обекта  за 
спазване  на  поставените  условия  и  срокове  в  Комплексно  разрешително  №  355 
Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона 
за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни 
актове към тях. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, 
Калояново,  Стамболийски,  Родопи,  Перущица,  Съединение,  Кричим,  Асеновград, 
Раковски,  Садово,  Брезово,  Първомай,  в  землището  на  с.  Цалапица,  местност  «Паша 
махала», включващо: Клетка № 1, Клетка № 2, Клетка № 3, Клетка № 4, Клетка № 5, 
Клетка № 6, Клетка № 7, Клетка № 8, Клетка № 9, Клетка № 10, Клетка № 11 и Клетка 
№ 12. На депото са  изградени 24 броя газоотвеждащи кладенци, като от тях действащи 
са 18 бр.ГК №5 е отведен в ГК №3; ГК №6 е отведен в ГК №4; ГК №11 е отведен в ГК
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№9; ГК №12 е отведен в ГК №10; ГК №10 е отведен в ГК №7; ГК №8 е отведен в ГК 
№7.Изготвени  и  са  представени  пред  РИОСВ  –Пловдив  всички  планове  и  програми 
изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Констатирано е, че не 
е  извършвана  промяна  в  работата  на  инсталациите  и  на  границите  на  площадката. 
Осъществяваните дейности по стопанисване на инсталацията  , попадаща в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба № 8 от 
24.08.2004г.  за  условията  и  изискванията  за  изграждане  и  експлоатация  на  депа  и  на 
други  съоръжения  и  инсталации  за  оползотворяване  и  обезвреждане  на  отпадъци. 
Операторът  извършва  предвидените  с  условията  на  комплексното  разрешително 
собствени  периодични  измервания  (СПИ)  на  емисиите  на  вредни  вещества  в 
отпадъчните  газове,  изпускани  от  изходите  на  газовите  кладенци.  За  проверявания 
период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен 
мониторинг на повърхностните води в пунктове за мониторинг: ТП над депото, срещу 
течението  (за  р.  Марица)  и  ТП  след  депото,  по  посока  на  естествения  поток  на 
повърхностните  води  (за  р.  Марица)  и  с  честота  на  мониторинг  по  време  на 
експлоатация на депото веднъж на шест месеца. Представени са анализни протоколи за 
първо и второ шестмесечие за 2012г. и за първо шесмесечие на 2013г. Пробовземането 
и  анализите  са  извършени  от  акредитирана  лаборатория.  Операторът  приема  на 
територията  на  площадката  разрешените  с  условията  на  комплексното  разрешително 
отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане. 

Таблица № 4 Количество на събраните битови отпадъци (тона за година) 

Тип на 
отпадъка 

2009 г.  2010 г.  2011г.  2012г.  2013г. 

Смесени 
битови 
отпадъци  2 560 т.  2 164 т.  2 560 т.  3169 т.  3 397 т. 

Подадените данни за събраните, извозени и депонирани отпадъци, са точни тъй 
като    измерването  на  отпадъци  се  извършва  с  електронна  везна,  като  се  издават 
кантарни бележки на всички автомобилите извозващи отпадъците от Община Кричим. 

Строителни  отпадъци.    „Строителни  отпадъци”  са  отпадъците,  които  се 
образуват  от  строителството,  ремонта  и  реконструкцията  на  сгради  и  други  обекти. 
Правилното  регулиране  на  дейностите,  свързани  със  строителните  отпадъци  и 
контролът върху тях са регламентирани в ЗУО. На територията на РИОСВ  Пловдив 
има  едно  специализирано  регионално  Депо  за  строителни  отпадъци,  разположено  на 
територията на бивша баластриера в  землището на с. Първенец, общ. Родопи. Депото 
представлява  изчерпана  баластриера.  На  него  се  депонират  строителни  отпадъци  и 
изкопни земни маси от гр. Пловдив и региона. На депото са осигурени охрана, входящ 
контрол и се води отчетност на постъпващите отпадъци. 

Производствени отпадъци.   „Производствени отпадъци” са тези, образувани в 
резултат на промишлената дейност на физически и юридически лица. Изискванията за 
третиране  и  транспортиране  на  производствени  отпадъци  са  регламентирани  в 
Наредбата, приета с ПМС 53/1999 год. (ДВ бр.29 от 1999 год.). 
Фирмите  на  територията  на  община  Кричим,  генериращи  производствени  отпадъци 
сключват договори с фирми които ги обслужват. 

Опасни отпадъци.  ,,Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество 
и свойства създават риск за човешкото здраве и  околната среда, притежават едно или 
повече свойства, които ги определят като опасни и / или съдържат компоненти , които 
ги превръщат в опасни или са определени като такива. Опасни отпадъци се генерират 
както  от  производствената,  така  и  от  комунално  –  битовата  дейност  на  човека.На 
територията на община Кричим не са налице опасни отпадъци.
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При  подмяна  на  двигателни  масла  на  леките  амтомобили,  гражданите  ползват 
услугите на обособените специализирани  пунктове за смяна на масла.Такива пунктове 
се намират на бензиностанции и автомивки. 

Друг вид опасни отпадеци са и излезлите от употреба луминесцентни   и други 
лампи съдържащи живак. Те са обект на наредбата за изискванията за пускане на пазара 
и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни  и други лампи 
съдържащи живак. 

Сравнително  голям дял  сред  опасните  отпадъци имат и  излезлите  от  употреба 
батерии  и  акумулатори,  които  съдържат  тежки  метали  (олово,  цинк,  никел, 
кадмии,манган). Те са обект на Наредбата за изискванията  за производство и пускане 
на пазара и за третиране и транспортиране  на отпадъци от батерии и акумулатори. 

Биоразградими отпадъци. Приблизително две трети от отпадъците, генерирани 
в  домовете  и  офисите,  се  състоят  от  ,,органични”  или  биоразградими  компоненти, 
които след време се разграждат по естествен път. 

Основните  ,,биоразградими”  компоненти  на  битовите  отпадъци,  които  се 
генерират  от  домакинствата  и  от  търговските  обекти  са  хартия  и  картон,  хранителни 
отпадъци и отпадъци от градините. 

Управлението  на  биоразградимите  отпадъци  включва  събиране,  анаеробно 
разлагане    и  компостиране.Основната  цел  е  поетапно намаляване  на  количествата  на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. 

До момента  на  изготвянето  на  програмата    на  територията  на  общината  не  се 
извършва  компостиране  или  друг  тип  оползотворяване  на  отпадъците  от  паркове  и 
градини. 

3.2. Система за събиране и извозване на битовите отпадъци 
На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, 

сметоизвозване  и  депониране  на  битовите  отпадъци.  Всички  дейности  свързани  с 
поддържане  на  чистотата  на  общината,  вкл.  и  метене,  озеленяване,  измиване  на 
териториите  за  обществено  ползване,  се  организират  и  изпълняват  като  общинска 
дейност. 

Общината разполага с четири специализирани сметосъбирачни техники: Исузу, 
Митсубиши,  ГАЗ53 контейнеровоз”, ГАЗ 53  самосвал и контейнерен парк (2500 бр. 
индивидуални кофи, 23 бр. 4м 3 контейнери, и  140 бр. контейнери 1.1 м 3 );Ежегодно до 
30  октомври  Кмета  определя  водачите    на  специализираните  машини  и      ежедневен 
график  за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както и 
транспортирането им до депо за обезвреждане. 

Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две 
специализирани  сметосъбиращи  машини,  един  контейнеровоз  и  един  самосвал,  като 
работния  график  гарантира  всяка  кофа  да  бъде  обработена  веднъж  в  седмицата. 
Контейнерите се обработват при напълването им. 

Към настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си 
на Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в с. Цалапица до изчерпване 
на капацитета му, след което ще се пренасочи към новото съоръжение в Асеновград. 

Общината разполага с четири специализирани сметосъбирачни техники: Исузу, 
Митсубиши,  ГАЗ53 контейнеровоз”, ГАЗ 53  самосвал и контейнерен парк (2500 бр. 
индивидуални кофи, 23 бр. 4м 3 контейнери, и  140 бр. контейнери 1.1 м 3 );Ежегодно до 
30  октомври  Кмета  определя  водачите    на  специализираните  машини  и      ежедневен 
график  за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както и 
транспортирането им до депо за обезвреждане.
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Таблица № 5 Транспортни средства за събиране на битовите отпадъци 

Транспортно средство № Технически 
характеристики  1  2  3  4 

Година на 
производство/регистрация 

Исузу 
РВ4388КМ 

Муцубиши 
РВ6415 МХ 

ГАЗ 53 
РВ4558АХ 

ГАЗ 53 
РВ 3254 НН 

Вид на транспортното 
средство 

сметосъбирачка  сметосъбирачка  самосвал  контейнеровоз 

Брой  1  1  1  1 

Собственост  Община 
Кричим 

Община 
Кричим 

Община 
Кричим 

Община 
Кричим 

3.3. Начини на третиране 
На  територията  на  общината  няма  изградени  съоръжения  за  предварително 

третиране  на  отпадъците.  Отпадъците  се  извозват    и  депонират  съгласно  сключен 
Договор  между  Община    Пловдив  и  Община  Кричим    за  приемане  и  депониране  на 
битови  отпадъци  на  територията  на  „Регионално  депо    за  неопасни  отпадъци,  в 
землището на с.Цалапица” , във връзка с Решение на общото събрание  на Регионално 
сдружение – Цалапица, където отпадъците се обезвреждат. 

3.4. Стари замърсявания с битови и с други отпадъци на територията на 
общината, извън площадките на предприятията 

През  2013  г.  община  Кричим  отново  се  включи  в  кампанията  ,,Да  изчистим 
България  за  един  ден”.  Почистването  се  проведе  на  20.04.2013  година,  като  в 
кампанията  се  включиха  общо  422  доброволци.Почистени  бяха  9  нергламентирани 
сметища,  както  и  дворовете  на:  НУ,,Св.Св.Кирил  и  Методий”,  НУ,,Васил  Левски”, 
СОУ,,П.Р.Славейков”,  ОДЗ,,Ралица”,  ОДЗ,,Незабравка”,  гробищните  паркове, 
стадион,,Христо Ботев” и прилежащите им площи. 

По  време  на  кампанията  до  депото  на  с.  Цалапица  бяха  извозени  54 340  кг. 
отпадъци. 

3.5. Разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
В  общината  е  въведена  организирана  система  за  разделно  събиране  на 

отпадъците  съответстваща  на  всички  изисквания  на  Закона  за  управление  на 
отпадъците  (ЗУО)  –ДВ  бр.  53/  2012г.    и  на  конкретните  изисквания  от  глава  трета  , 
раздел  II  от Наредбата  за  опаковките  и  отпадъците от  опаковки  (НООО) ДВбр.  85  / 
06.11.2012г. на основание сключен Договор с ,,Екобулпак” АД, за отпадъци от стъкло, 
пластмаса  и  хартия  прилагайки  т.нар.  „дву –контейнерен  модел”  –  с жълти  и  зелени 
съдове. Жълтите  са предназначени  за отпадъци  от  хартия  ,  пластмаса и метал    и  , от 
своя страна, също са два вида: „тип бобър” (съд с капак), с обем 1100л. и „кофа” с обем 
360 л.Зелените контейнери са тип ”иглу”, с обем 1400л. и служат за разделно събиране 
на  стъклени опаковки.На  територията на община Кричим има разположени 52 жълти 
контейнера тип  ,,кофа”   330 л, 35 контейнера тип  ,,иглу” и 9 броя жълти контейнера 
тип  ,,бобър”    1100  л,  които  към  настоящия  момент  задоволяват  потребностите  на 
населението.Съдовете за разделно събиране на отпадъци от хартия , пластмаса  и метал 
се обслужват веднъж седмично, а за стъклените отпадъци –веднъж месечно. 

Обслужването на  системата  за  разделно  събиране  в  общината  се извършва от 
фирма „ЕКОБУЛХАРТ”ЕООД , с която „ЕКОБУЛПАК” АД  има съответните договори



26 

за  обслужване    и  за  предварително  третиране  на  разделно  събраните  отпадъци.  След 
сепарирането,балираните материали се транспортират към рециклиращи предприятия. 

Обобщените  резултати  за  сепарираните  количества,  предадени  за  рециклиране 
през периода 20092013г., са представени в следната таблица. 

Таблица № 6 Отпадъци от опаковки , събрани и сепарирани  от Екобулпак  АД от системата за 
разделно събирани в Община Кричим за периода 20092013г. 

Отпадъци  2009  2010  2011  2012  2013 
Постъпили  отпадъци 
от опаковки / тона 

126.460  92.82  70. 460  70.260  205.731 

Отпадъци от хартия и 
картон /тона/ 

19.055  13.880  8.840  9.470  63.149 

Отпадъци  от 
пластмаса /тона / 

5.810  7.050  5.820  9.440  17.643 

Отпадъци от стъкло 
/тона/ 

12.220  12.720  8.590  12.950  70.452 

Общо  рециклируеми 
отпадъциот  опаковки 
/тона/ 

37.080  33.650  23.250  31.860  151.342 

Увеличаването на количеството на разделно събраните отпадъци през 2013 г.  е 
показател за повишаване на екологичната култура на населението. 

Промотирането на ползите от разделното сметосъбиране по отношение опазване 
на  околната  среда  се  извършва  периодично,  чрез  организиране  на  беседи, 
образователни кампании сред подрастващите ученици и брошури. 
3.6.  Риск  за  замърсяване (водоизточници  за  питейно  водоснабдяване,  за  водопой 
на  животни,  на  водни  обекти,  за  замърсяване  на  чувствителни  екосистеми,  за 
замърсяване на почви) 

Около река Въча се появяват нерегламентирани сметища, които  има замърсени 
терени,  превърнати  в  нерегламентирани  сметища,  което  представлява  основен 
екологичен проблем за решаване от общината. 

На  територията  на  общината  няма  предприятиязамърсители,  създаващи 
екологични проблеми. 

3.7. Чистота на територията 

Улиците и обществените места на територията на община Кричим се поддържат 
в  задоволително  състояние по отношение на тяхната  чистота. Системно  се извършва 
почистване  на вътрешнотранспортната мрежа. 

Почистването  на  обществените  места  се  извършва  ежедневно;  почистват  се 
нерегламентираните замърсявания; почиства се коритото на р.”Въча”; Територията на 
общината  е  обхваната  на  100%  от  системата  за  сметосъбиране  и 
сметоизвозване.Издадена е Заповед на Кмета на община Кричим, с която се определя 
ежедневен график за сметосъбиране и сметоизвозване. 

Общинска  администрация работи  с  обществеността по повишаване на нейната 
информираност и ангажираност в поддържането на чистота  като в определена степен 
извършва и контрол.
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4.Почви и нарушени терени 

В  общината  са  разпространени  главно  алувиални  почви.  Този  тип  почви  се 
отличават с лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав 
строеж и малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху 
тях  много  добре  виреят  зеленчуци  и  овощни насаждения.  Това  е природна  даденост, 
която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство. 

В  северните  склонове  на  Родопите  почвите  са  с  тънък  хумусен  слой,  поради 
което не са залесени и нямат съществено икономическо значение. 

Почвите в района на общината са чисти. Няма данни за  замърсени земеделски 
земи от промишлени дейности, за замърсени почви вследствие на напояване. Причини 
за  доброто  екологично  състояние  на  почвите  е  липсата  на  активна  промишлена 
дейност, както и на интензивна селскостопанска дейност. На територията на общината 
няма  складове  за  съхранение  на  негодни  и  забранени  за  употреба  продукти  за 
растителна защита. 

Ерозията не е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях 
са  с  „много  слаб  ерозионен  действителен  риск”,  6%  от  територията  на  общината  е  с 
„умерен действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия. 

Таблица 7 .  Риск от водоплощна ерозия на територията на община Кричим 

Клас на действителен риск от площна 
водна ерозия 

Степен на 
действителна 

ерозия 
(индекс) 

Площ, ха 
Общо 

действителна 
ерозия, т/ха/г 

Населени места, води и земи с н. в. 1200м  0  856  0 
Много  слаб действителен риск  1  3404  15 
Слаб действителен риск  2  364  25 
Слаб до умерен действителен риск  3  408  76 
Умерен действителен риск  4  330  108 
Умерен до висок действителен риск  5  59  118 
Висок действителен риск  6  69  304 
Сума:  5490  646 
Общо почвени загуби, т  13 527 

Вкисляване и  засоляване на почвите също така не са характерни за почвите на 
общината. 

Няма  регистрирани  нарушени  територии  вследствие  на  добив  на  подземни 
богатства. 
При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква 
негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при планиране на 
икономическото  развитие  на  общината    развитие  на  земеделското  и  горското 
стопанство, трябва да се отчита възможността за проявление на подобни процеси. 

5.Защитени територии и биоразнообразие 

Според  зоогеографското  райониране  на  страната  на  територията  на  Община 
Кричим    Държавното  ловно  стопанство  обхваща  част  от  планинския  район  на 
Евросибирската  подобласт  и  част  от  Горнотракийския  район  на  Медитеранската 
подобласт при надморска височина от 200 до 1600 м.
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В  планинския  район  обитават  видове  животни,  характерни  за  северно 
европейските  гори,  а  в Горнотракийския  район  –  топлолюбиви източномедитерански 
видове  от  преходносредиземноморския  фаунистичен  комплекс.  Голямото  различие  в 
надморските  височини,  силно  пресечения  терен,  съчетан  със  скални  образования, 
предопределя и разнообразието в растителния и животинския свят. 

5.1. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване за 
рекреационни цели, за дърводобив, за други цели 

Управлението  на  дейностите,  свързани  с  горите  и  техните  ресурси  на 
територията  на  община  Кричим,  се  осъществяват  от  Южноценрално  държавно 
предприятие  –  Териториално  поделение  ”Държавно  ловно  стопанство”  (ТП”ДЛС”) 
Тракия”.  Функциите  му  обхващат  организацията,  координацията  и  контрола  на 
дейностите по възпроизводството, ползването и опазването на горския фонд и дивеча. 

Горският  фонд  заема  около  65  %  от  територията  на  община  Кричим.  Горите 
представляват около 87 % от горския фонд. 

Горската площ се разпределя както следва: 
∙  Обща  залесена  площ,  включително:  1097  ха  –  иглолистни  гори;  364,8  ха  – 

широколистни  гори;  9,6  ха  –  нискостъблени  гори;  919,6  ха  –  гори  за 
реконструкция; 473,3 ха – издънкови гори; 

∙  Незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35,0 ха – голини и сечища; 
∙  Недървопроизводителна горска площ, включително: 29,4 ха – поляни; 1,7 ха – 

дворни места; 15,8 ха – горски пътища; 10,4 ха – просеки; 3,3 ха – кариери; 96,8 
ха – сметище; 138 ха – скали, сипеи. 

∙  Горски пасища – 77,3 ха. 
На  територията  на  общината  годишно  се  добиват  6362  куб.  м  дървесина  и  се 

залесяват около 4,5 ха. 
Създадените  нови  гори  имат  основни  функции  за  задържането  и 

освобождаването  на  водата  от  планинските  райони  към  земеделските  земи, 
предпазването  от  ерозия,  производство  на  значителни  количества  горски  продукти, 
различни  от  дървесина,  съхраняване  на  биологичното  разнообразие  и  развитието  на 
туризма. 

На 14.12.2011 г. комисия, назначена със Заповед № РД 49 276 / 19.07.2011 г. на 
Министъра  на  Земеделието  и  храните,  се  събра  със  задача:,,да  извърши  проверка  на 
място и по документи и чрез цифрова ортофотокарта.....наличието на поземлени имоти 
в горски територии, притежаващи характеристика на гора, по смисъла на чл. 2, ал.1, т.1 
от Закона за горите, които към влизане в сила на същия не са отразени като такива в 
кадастралната  карта  или  в  картата  на  възстановената  собственост”.  Съгласно 
горецитираната  заповед  за  своята  работа  комисията,  в  чийто  състав  беше  включен  и 
представител на община Кричим, изготви протокол, към който има приложен списък на 
имотите,  съдържещ  техния  размер,  вид  и  произход  на  гората,  с  приложени  скици  на 
имотите  и  таксационни  характеристики.  Съгласно  разпоредбите  на  §  4  Подписания 
протокол се предоставя от Областна дирекция,,Земеделие” – Пловдив, на Министъра на 
земеделието и храните за утвърждаване. В 14 – дневен срок от утвърждаване на същия 
трябва  да  има  издадена  заповед  за  определяне  на  имотите  като  горска  територия. 
Заповедта  се  изпраща  на  общинската  служба  по  земеделие  или  на  службата  по 
геодезия, картография и кадастър, както и се връчва на собствениците на имотите. 

Въпреки,    че  заседанието  на  областната  комисия,  в  която  взе  участие  и 
представител  на  община  Кричим,  се  проведе  на  14.12.2011  година,  към  настоящият 
момент  в  община  Кричим  не  е  постъпил  документ,  от  който  да  става  видно,  че  е 
собственик на имоти по смисъла на § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби 
на закона за горите.
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5.2. Защитени видове растения и животни 

Предмет на опазване в защитена зона «Родопи–Западни» са 5 растителни вида – 
червено  усойниче  (Echium  russicum), Buxbaumia  viridis, Drepanocladus  vernicosus, 
блатно  петльово  перо  (Gladiolus  palustris)  и  карпатска  тоция  (Tozzia  carpathica),  а  в 
защитена  зона  «Бесапарски  възвишения»  се  опазва  обикновената  пърчовка 
(Himantoglossum caprinum). 

От описаните в т. 3 птици (Aves) на «Червената книга на Р. България» е включен 
глухарът. От едрите бозайници, описани в т. 3,  защитени са 3 вида: дива коза, мечка, 
дива котка. Дивата коза, мечката и вълкът също са включени в "Червената книга на Р. 
България”. Девет вида са включени в Приложение ІІ (3 вида) и Приложение ІІІ (6 вида) 
на Бернската конвенция. В Европейския «Червен списък» са включени 2 вида. 

Предмет на опазване в защитена зона «Бесапарски ридове» са 34 вида птици. В 
защитена  зона  «Бесапарски  възвишения»  се  опазват  11  вида  бозайници,  6  вида 
земноводни  и  влечуги,  1  вид  риби  и  8  вида  безгръбначни  животни,  в  защитена  зона 
«Бесапарски ридове» са 34 вида птици, в  защитена зона «Река Въча_Тракия» предмет 
на опазване са 4 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 4 вида 
безгръбначни животни,  а  в  защитена  зона  «Родопи–Западни»  .  18  вида бозайници,  5 
вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 15 вида безгръбначни животни. 

5.2.1. Видове, обект на ловен туризъм 
Обитаващите ловни видове на територията на община Кричим са: 

А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ 
Сем. Еленови 

∙  Благороден елен (Cervus elaphus L.) – малък брой обитава  високопланинската 
част на стопанството. 

∙  Елен лопатар (Cervus dama L.) – развъжда се в парк „Кричим”,стопанисван от 
МС. 

∙  Сърна  (Capreolus  capreolus L.)  –  разпространена  повсеместно  в  района,  с 
неравномерна гъстота и запас. 

Сем. Кухороги 
∙  Дива  коза  (Rupicapra  rupicapra L.)  –  среща  се  по  стръмни  и  урвести  скални 

терени във водосбора на р. Козница, с незначителна численост. 
Сем. Свине 
∙  Дива  свиня  (Sus  scrofa L.)  –  обитава  повсеместно  района,  с  неравномерна 

гъстота. 
Сем. Зайци 
∙  Заек  (Lepus  europaeus Pall.)  –  разпространен  предимно  в  Горнотракийския 

район, със значителна гъстота. 
Сем. Катерици 
∙  Катерица (Sciurus vulgaris L.) – среща се ограничен брой. 
Сем. Кучеподобни 
∙  Вълк (Canis lupus L.) – обитава високопланинската част на стопанството. 
∙  Чакал (Canis aureus L.) – повсеместно разпространен. 
∙  Лисица (Vulpes vulpes L.) – повсеместно разпространена, с малка гъстота. 
Сем. Котки 
∙  Дива котка (Felis silvestris Schreb.) 
Сем. Порови
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∙  Бялка (Martes foina L.) 
∙  Черен пор (Mustela putorius L.) 
∙  Язовец (Meles meles L.) 
Сем. Мечки 
∙  Кафява мечка (Ursus arctos L.) 

Б. КЛАС ПТИЦИ 
Сем. Тетревови 
∙  Глухар (Tetrao urogallus L.) – среща се в ограничен брой 
Сем. Фазанови 
∙  Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.) 
∙  Семиреченски фазан (Phasianus sp.) 
∙  Тракийски кеклик (Alectoris chukar Hartert.) 
∙  Яребица (Perdix perdix L.) 
∙  Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) 
Сем. Гълъбови 
∙  Гривек (Columba palumbus L.) 
∙  Гургулица (Streptopelia turtur L.) 
∙  Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.) 
Сем. Бекасови 
∙  Горски бекас (Scolopax rusticola L.) 
Сем. Патицови 
∙  Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.) 
∙  Зимно бърне (Anas crecca L.) 
∙  Лятно бърне (Anas guerguedula L.) 

Мечката,  дивата  коза  и  дивата  котка  са  защитени  видове  и  са  включени  в 
приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изброените 
обекти на лов – вълк, чакал, черен пор, зеленоглава патица, лятно бърне, зимно бърне, 
тракийски кеклик, яребица, пъдпъдък, глухар, гривяк, гургулица, гугутка, горски бекас, 
са включени в Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от ЗБР и са под режим на опазване и 
регулирано ползване.  За  видовете птици, включени  в Приложение № 4 и  най вече  за 
глухара, е особено важно да се знае, че се забранява ловуването и обезпокояването им в 
сезона на  размножаване и отглеждане на малките,  както и  по  време на  завръщане на 
мигриращите птици в местата на отглеждане на малките. 

5.2.2. Билки с търговско значение, находища, използване 
Във връзка със задълженията за издаване на позволителни за ползване, съгласно чл. 

22  от  Закона  за  лечебните  растения  (ЗЛР),  ежегодно  Директора  на  РИОСВПловдив 
издава  заповед  за  разпределение  на  количества  билки    под  специален  режим    по 
опазване  и  ползване    в  Пловдивския  регион,  както  и  фирмите    регистрирани  като 
билкозаготвителни  пунктове.  При  събиране  и  изкупуване  на  билките  от  лечебни 
растения  е задължително  стриктно спазване на Закона за лечебните растения, Наредба 
№ 2 / 20.01.2004г. и Наредба № 5 от 19.07.2004 на МЗ и МОСВ. Последната Заповед № 
РД  33  /19.02.2014г.  на Директора  на  РИОСВПловдив  са  разпределени  количествата 
билки  както следва: червен божур цвят 100 кг., червен божур грудка 100кг.,зърнастец 
елшовиден кори  100кг., цвят лечебна иглика – 200 кг., корен лечебна иглика  100кг., 
стрък  лазаркиня  1000кг.,  листа  лудо  биле  –  200кг.,  корен  лудо  биле  –  100кг.,  стрък 
лечебен ранилист – 200 кг. , корен решетка – 300 кг.  и тлъстига лютива стрък 50 кг. на
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фирма  „Биопрограма”  ЕООД  гр.София  с  регистриран  билкозаготвителен  пункт  в 
с.Богдан , общ.Карлово , област Пловдив. 

Едни от найчесто срещаните лечебни растения на територията на ТП”Държавно 
ловно  стопанство”  (ТП”ДЛС”)  Тракия”  в  землището  на  община  Кричим  са  бъз, 
сребролистна липа, великденче, глог, гороцвет, лайка, гръмотрън, бяла върба, детелина 
ливадна, див рошков, драка, дрян, живовлек, здравец, иглика, калина, лопен, мащерка, 
мента, млечка, мъждрян, равнец, татул. Информацията за лечебните растения и гъбите 
със стопанско предназначение на територията на община Кричим е крайно оскъдна. 

Има  значителни  пропуски  в  проучеността  на защитените  видове  растения  и 
животни,  ловните  видове,  лечебните  растения  и  гъбите на  територията  на  община 
Кричим. 

5.3 Защитени територии 

На територията на община Кричим се разполагат изцяло или отчасти 2 защитени 
територии, разпределени по категории, както следва: 

5.3.1  Поддържан  резерват  (ПР)  "Изгорялото  гюне”  Обявен  за  резерват  с 
ПМС 5334 от 16.08.1949 г. и Заповед № 2245 от 30.12.1956 г. на Главно управление на 
горите,  актуализирана  със  Заповед №РД169/  22.02.2013г.  на Министъра  на  околната 
среда и водите. Обща площ 325 581 дка.  Разположен е в землището на гр.Кричим. На 
неговата  територия  се  съхранява  едно  от  редките  находища  на  дървовидна  хвойна 
(Juniperus  excelsa  Bieb.).  Характерни  растителни  видове  за  резервата  са  келяв  габър, 
космат дъб, люляк, жасмин и други интересни дървесни и тревни видове. 

Той  представлява  голям  интерес  за  природолюбителите  като  разкрива 
възможности за организиране на екотуризъм. 

Поддържаният  резерват  е изключителна държавна  собственост и  се  разполагат 
изцяло на територията община Кричим. Охранява се от РИОСВ – гр. Пловдив. В него е 
забранена  всякаква  човешка  дейност.  Резерватът  има  ограничен  туристически 
потенциал.  Посещения  в  него  са  разрешени  само  по  маркирани  пътеки,  определени 
съгласно  чл.  17,  ал.  3  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ).  Резерватът  може  да 
служи  като  притегателен  център  за  туристи,  желаещи  да  се  насладят  на  естествена 
съхранена природа. 

С цел изпълнението изискванията на чл.67 от Закона за защитените територии, 
опазването  на  биосферния  резерват  „Червената  стена”  и  поддържан  резерват 
„Изгорялото  гюне”    защитени  територии  изключителна  държавна  собственост,  са 
изготвени противопожарни планове за опазване на резерватите от пожари. Същите са 
утвърдени от регионалните служби по противопожарна и аварийна безопасност. 

Една  от  главните  задачи  на  РИОСВ  –  Пловдив  е  разработване  на  планове  за 
управление на защитените територии – изключителна държавна собственост, които са 
еталони  на  естествени  екосистеми  с  изключително  богато  биологично  разнообразие. 
Това  са  резерват  „Червената  стена” и  поддържан резерват  „Изгорялото  гюне”. В  тази 
връзка, през 2012 г. РИОСВ – Пловдив  e разработил проект „Дейности по опазване и 
устойчиво  управление  на  резерват  „Червената  стена”  и  поддържан  резерват 
„Изгорялото  гюне”,  който  е  получил  финансиране  от  Оперативна  програма  „Околна 
среда”.  Започналите  през  2012  г.  дейности  по  съхраняване  на  биологичното 
разнообразие и устойчивото управление на резерватите ще продължат и през 2014 г.
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5.3.2.Защитена местност (ЗМ) “Козница”  Обявена със Заповед № РД  405 
от  07.07.2008  г.  г.  на Министъра  на  околната  среда  и  водите  с  цел  опазване  на  най 
голямото  в  Родопите  находище  на  дървовидна  хвойна  (Junipers  excelsa  Bieb.),  и 
второто по големина в България. Защитената местност се разполага на територията на 
две  общини:  в  землището  на  с.  Скобелево,  общ. Родопи  и  гр.  Кричим,  общ. Кричим, 
обл. Пловдивска,  с  обща  площ  6501.571  дка. Една  част  (4,230  дка  от  площта  й)  е  на 
територията на община Кричим, а останалата част  (6497,341 дка)   на територията на 
община Родопи. 

В защитената местност се срещат и други растения: родопски силивряк, снежно 
кокиче,  бодлив  залист,  турска леска      и животни:  балканска дива коза,  кафява мечка, 
скален орел,  голям пъстър кълвач ,видра и др.видове растения и животни. 
Дървовидната хвойна е представител на вечно зелената  средиземноморска флора и е 
едно от  най  –  редките  дървета  в  страната.  Расте по  сухи    и  скалисти    склонове. Най 
често  се  среща    под  формата  на  храст  или  ниско  дърво    с  височина  56  метра,  има 
широка конусовидна корона и късо усукано стъбло.Дървовидната хвойна е терциерен 
реликт,  рядък  и  защитен  от  закона  вид.  Забранено  е  отрязването,  изкореняване, 
унищожаване , притежаване на екземпляри  и търговията с тях. 
Родопски силивряк (хабрлеа) е широко разспространен в района. Той е едно от най – 
интересните  растения  в  българската  флора  терциерен  реликт    и  балкански 
ендемит.Запазен  от  времето  на  терциера,  поради  свойството  си  да  изпада  в  анабиоза 
понася  условията  на  засушаване    като  свежда  жизнените  си  функции  до  минимум. 
Изсушените  екземпляри    могат  да  престоят  до  30  месеца,  а    поставени  при 
благоприятни  условия  ,  възстановява  развитието  си.  Расте  по  влажни,  сенчести, 
каменисти места върху варовикова скална основа. 
Снежното  кокиче  е    широко  разпространено  в  района  .Това  е    едно  от  първите 
цъвтящи растения през пролетта.Многодишно тревисто растение със стъбла високи до
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около  20  см.  Листата  са  плоски  и    продълговати,  цветовете  са  бели,  единични  и  са 
съставени  от 6 листчета Цъфти от януари до април Разпространено е  в Средна Европа 
и на Балканския полуостров.Обитава храсталаци  , гори и поляни  до около 1800 м.н.в. 
Бодлив  залист  (див  чемшир)    среща  се  в  района  въпреки  ,  че  в  България    има 
ограничено разпространение. Многогодишно, полухрастовидно , бодливо вечно зелено 
растение.Достига  височина  до  60  см.  ,  плодът  е  червена  сферична  ягода.  Видът 
произхожда  от  Средиземноморието    и    е  в  терциерен  реликт.  Бодливият  залист  е 
лечебно  растение  ,  но  поради  ограниченото  си  разпространение  и  бавен  растеж  е 
забранено за събиране от естествените им находища. 
Турската  леска  е  разпространена  в  района.  В  страната  е  сравнително  рядко  срещан 
вид.Тя е дърво , което може да достигне до 20 м. височина.Кората на стеблото  е мека, 
дебела и тъмносива. Листата й са разположени последователно на дълги дръжки , което 
лесно я отличава от обикновената леска. Плодовете са много специфични  и за разлика 
от  обикновенния    и  цариградски  лешник  са  покрити    с  вълнеста  обвивка    с  дълбоко 
наделени и извити навън дялове. 

Тези растения  в района са защитени видове от  закона. Забранено е  отрязването, 
изкореняване, унищожаване , притежаване на екземпляри  и търговията с тях. 
Балканска дива коза – Дивата коза обитава стръмните и скалисти склонове в района. В 
България  се  среща  в  изолирани  находища  по  Рила,  Пирин,  Централен  балкан  и 
Родопите  от  около  500  до  2900м.н.в.Дивата  коза    е  тревопасен  бозайник,  който  има 
набито  тяло  с  дължина    до  130см.  и  тегло    до  45кг.  И  двата  пола  имат  рога,  които 
израстват през целия им живот. Окраската на дивата коза е тъмно кафява  през зимата и 
червеникаво  –  кафява    през  лятото.Числеността  на  вида  в  страната    е  критично 
ниска.Дивата  коза  е  защитен  животински  вид  от  европейското  и  националното 
законодателство. Забранено е  убиването, улавянето, преследването и обезпокояването 
им. 
Кафява  мечка    Районът  се  обитава  от  кафява  мечка  и  представлява  едно  от 
местообитанията на Рило – Родопската субпопулация  на вида в България. На дължина 
достига до 2 м., а на тегло 150250 кг. И макар че притежава огромна сила, тя е  едно от 
най  –  кротките  животни.  Мечката  е  всеядно  животно.  Храни  се    с  зелени  части  на 
растенията, сочна трева, плодове, корени, насекоми и др. Обитава горските ландшафти. 
Скален орел – Стръмните и недостъпни  скали в района се обитават от скален орел. В 
България той се среща твърде рядко  по  недостъпните места на Стара планина, Рила и 
Родопите.Скалният орел е една от най –едрите дневни грабливи птици. Дължината на 
тялото му  е 8095 см., размахът на крилете до 220см. , а теглото му достига  до 6,5 кг. 
Той  е  хищна  птица,  ловува,  преследвайки  с  летене  плячката  си. Храни  се  с  гризачи, 
птици, дребни хищници и рядко с мърша. 
Голям пъстър кълвач – Големия пъстър кълвач обитава горските масиви в района. Той 
е  постоянна  птица.  Среща  се  в  равнините  и  планините    до  горната  граница  на 
горите.Обитава  стари широколистни,  смесени и    иглолистни  гори. Гнезди  в  хралупи, 
които  издълбава  сам.  Храни  се  с  разнообразна  храна,  насекоми,  растителна  храна  – 
сухи плодове, боровинки, семена  . Често прави дупки по кората на млади  иглолистни 
дървета и пие сок. 
Видра – Района се обитава от видра – рядък и застрашен от изчезване вид. Видрата е 
хищен бозайник. Храни се с риба, жаби, раци, водни плъхове, насекоми и др. Тялото й е 
удължено, гъвкаво  и на дължинта достига до 75 см. Опашката й е сравнително дълга 
до  50  см.  и  масивна.  Гърбът  й  е  шоколадово  кафяв,  а  коремът  по  –  светъл.  Между 
пръстите има плавателна ципа. Размножителния период  е през март – април.Женската 
ражда  от 2 до 5 малки. 
Балканска  дива  коза,  Кафява мечка,  Скален  орел,  Голям пъстър  кълвач и  Видрата  са 
защитени  животински  видове  от  европейското  и  националното  законодателство. 
Забранено е убиването, улавянето, преследването и обезпокояването им.
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Всички  защитени  територии  попадат  в  териториалния  обхват  на  Регионална 
инспекция по околната среда и водите –  Пловдив. 

5.4. Защитени зони 
На територията на община Кричим попадат следните защитени зони по Натура 

2000, а именно: Защитена зона «Бесапарски ридове»,  с код BG0002057 за опазване на 
дивите  птици;  Защитена  зона  «Бесапарски  възвишения»,  с  код  BG0000254  за 
опазване  на  природните  местообитания    и  на  дивата  флора  и  фауна;  Защитена  зона 
«Родопи Западни», с код BG0001030 за опазване на природните местообитания  и на 
дивата  флора  и  фауна  и  Защитена  зона  «Река  Въча  Тракия”,  с  код  BG0000254  за 
опазване на природните местообитания  и на дивата флора и фауна. 

5.4.1. Защитена  зона  „Бесапарски  ридове”  с  код BG0002057 за  опазване  на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД786/29.10.2008г. на Министъра на околната 
среда и водите ( ДВ бр. 106 / 2008г.)   (до 1942 г. Бабабаири) са нисък предпланински 
рид  на Западните  Родопи,  между  долното  течение  на Стара  река и Марица,  на 
територията на области Пазарджик и Пловдив. Ридовете са разположени между река 
Марица на север и долината на десният ѝ приток Стара река на юг която ги отделя от 
северните разклонения на Равногорски рид на Баташка планина. На юг към долината 
на Стара  река ридовете  се  ограничават  със  стръмен  разседен  склон.  Релефът  им  е 
хълмисторидов  със  заравнени  била  и  разчленени  къси  плоски  ридове  на  север. 
Ниските подножия са удобни за селско стопанство — лозя, зърнени култури и овощия. 
Около  90%  от  територията  им  е  заета  от  калцифилни  и  топлолюбиви  тревни 
съобщества  и  обработваемите  площи.  Найразпространените  тревни  съобщества  са 
доминирани  от  белизма  /Dichantium  ischaemum/,  поради  факта  че  видът  е  много 
издържлив на паша, утъпкване и особено на ерозия. Малък процент от територията е 
заета  от  храсти  и  ниски  дървета. Варовитите  хълмове  се  характеризират  със 
специфична растителност,  което определя  тяхното  значение  като  убежище на  редки, 
ендемични  и  реликтни  видове.  На  хълмовете  расте  един  локален  ендемичен 
растителен вид – текирската мишорка /Gypsophila tekirae/. От бозайниците, лалугерът 
/Spermophilus  citellus/  заслужава  особено  внимание,  тъй  като  представлява  основен 
хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици, някои от които много 
редки  и  застрашени.Бесапарски  ридове  са  защитена  зона  (BG0002057)  —  част  от 
българската и  европейска  екологична мрежа  „Натура 2000“,  обявена  със  заповед на 
Министерството  на  околната  среда  и  водите от  2008  година  с  цел  опазване  и 
поддържане  в  благоприятно  състояние  на  защитени  и  застрашени  видове  грабливи 
птици и техните местообитания. От 2005 година е обявена от BirdLife International за 
орнитологично  важно  място.  Тя  обхваща  землищата  на  няколко  населениместа  от 
общините Пазарджик, Брацигово, Пещера, Стамболийски и  Кричим,  ограничена  от 
изток и от север съответно от реките Стара река и Марица. Намира се под контрола на 
РИОСВ — Пазарджик и РИОСВ Пловдив. 

В защитена зона «Бесапарски ридове» са установени 86 гнездящи видове птици, 
от които 15 са включени в «Червената книга на Р. България» (1985). От срещащите се 
видове  43  са  от  европейско  природозащитно  значение.  Като  световно  застрашени  са 
включени 2 вида. Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в 
Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 
мерки  за  защита.  От  тях  22  са  вписани  в Приложение  І  на Директива  79/409  на  ЕС. 
Бесапарските  ридове  са  от  световно  значение  за  опазването  на  застрашения  от 
изчезване  на  планетата  царски  орел  (Aquila  heliaca)  и  е  едно  от  найважните  места  в 
България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица (Anthus 
campestris),  белоопашат  мишелов  (Buteo  rufinus),  ловен  сокол  (Falco  cherrug)  и 
дебелоклюна чучулига  (Melanocorypha  calandra). Тъй  като мястото предоставя  богата

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%B8%D0%B4)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2000
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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хранителна  база,  то  поддържа  значителни  гнездови  популиции  и  на  други  видове 
грабливи  птици  като  малкия  креслив  орел  (Aquila  pomarina),  орела  змияр  (Circaetus 
gallicus),  скалния  орел  (Aquila  chrysaetos),  сокола  скитник  (Falco  peregrinus)  и  др. 
Видове,  характерни  за  откритите  тревни  местообитания,  като  совоокия  дъждосвирец 
(Burchinus oedicnemus), къопръстата чучулига (Calandrella brachydatyla), и други също 
гнездят в района в значителна численост. 
В района са забранени: 

•  премахването на характеристики на ландшафта като синори, единични или 
групи дървета при използването на земеделските площи, 

•  използването на пестициди и минерални торове, 

•  залесяването на ливадите и пасищата или превръщането им в земеделски 
площи,разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства. 

Помалко от 1% от територията на Бесапарските ридове е поставена под законова 
защита  съгласно  националното  природозащитно  законодателство.  Около  35%  от 
територията  е  определена  за  КОРИНЕ  място  през  1998  г.,  поради  европейското  и 
значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. 

5.4.2. Защитена зона «Бесапарски възвишения»,  с код BG0000254 за опазване 
на  природните  местообитания    и  на  дивата  флора  и  фауна,  приет  с  Решение  на 
Министерски  съвет    №  122  от  02.03.2007  г.  (ДВ  бр.  21  /2007г.)    Бесапарските 
възвишения са разположени в югозападната част на Тракийската низина в близост до 
гр. Пазарджик в подножието на Родопите. От север са ограничени от р. Марица, а на 
изток —  от  Стара  река.  На  запад  се  свързват  с  Родопите  посредством  Кочаговският 
баир.  Състоят  от  пет  рида:  Главинишки,  ОгняновоСинитевски,  Триводишки, 
НовоселскоКричимски  и  Капитандимитриевски.  Районът  обхваща  ниски  безлесни 
хълмове и съседните открити пространства. Найвисоката точка е 536 m. Склоновете са 
силно  ерозирани  и  окарстени,  безводни.  Изградени  са  предимно  от  протерозойската 
свита на мраморите. Общо  тук  са известни  568  вида  висши растения,  без мъховете и 
културните  растения.  Защитена  зона  по  Директива  за  местообитанията,  която 
припокрива защитената зона по Директивата за птиците.Предмет за опазване на зоната 
са  природните  местообитания  и  местообитанията  на  животински  видове.  Природни 
местообитания:Полуестествени  сухи  тревни  и  храстови  съобщества  върху 
варовик(FestucoBrometalia)  (*важни местообитания на орхидеи),Псевдостепи с житни 
и  едногодишни  растения  от  клас  TheroBrachypodieteaр,Храсталаци  с  Juniperus  spp. 
Животни:Лалугер (Spermophilus citellus). 
В  потенциална  защитен  зона  “Бесапарски  възвишения”  са  установени  и  следните 
защитени  от  Закона  за  биологичното  разнообразие  растителни  видове:  Игликова 
айважива  (Alkana  primuliflora),  Стрибърнова  айважива  (Alkana  strbrnyi),  Борзеанов 
игловърх  (Alyssum  borzaeanum),  Стрибърнов  игловърх  (Alyssum  stribrnyi),  Скална 
гъшарка (Arabis nova), (!)Мизийска овсига (Bromus moesiacus), (!)Оливиеров минзухар 
(Crocus  olivieri),  Гръцка  ведрица  (Fritilaria  graeca),  Родопско  еньовче  (Galium 
rhodopeum),  (!)Текирска  мишорка  (Gypsophila  tekirae),  Пърчовка  (Himantoglossum 
caprinum),  Скално  секирче  (Lathyrus  saxatilis),  Недоразвит  лимодорум  (Limodorum 
abortivum),  Родопска  люцерна  (Medicago  rhodopea),  Родопска  мерендера  (Merendera 
rhodopaea),  Паяковидна  пчелица  (Ophrys  mammosa),  Седефче  (Ruta  graveolens), 
Тургениопсис  (Turgeniopsis  foeniculacea),  Подземна  глушина  (Vicia  amphicarpa). 
Видовете със знака “!” пред името показват, че видовете са включени в приложение № 
2 на Закона за биологичното разнообразие. 

5.4.3.  Защитена  зона  «Родопи–Западни», с  код  BG0001030  за  опазване  на 
природните  местообитания    и  на  дивата  флора  и  фауна,  приет  с  Решение  на 
Министерски съвет  № 661 от 16.10.2007г. (ДВ бр. 85 / 2007г.)   включва слабо населен 
район с обширни иглолистни и смесени гори. Зоната е ключово място за опазване на

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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мечката  –  без  опазване  на  тази  зона  срещу  фрагментация  и  засилване  на  човешкото 
влияние,  бъдещото  на  цялата  РилоРодопска  популация,  включително  и  гръцката  й 
част, ще бъде застрашено. 

5.4.4.Защитена  зона  «Река  Въча–Тракия»,  с  код  BG0000254  за  опазване  на 
природните  местообитания    и  на  дивата  флора  и  фауна,  приет  с  Решение  на 
Министерски съвет № 122 от 02.03.2007г. (ДВ бр. 21 / 2007г.).  обхваща бреговете на 
едноименната река, която е един от найзначимите притоци на река Марица. Започва от 
гр. Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. Марица. Почвите в прилежащите 
територии  са  хумуснокарбонатни.  Реката  е  относително  пълноводна.  Бреговете  са 
покрити  с  естествена  растителност  и  изкуствени  насаждения  от  хибридна  топола. 
Зоната е място за многобройни видове птици, растения, риби (Leuciscus cephalus, Gobio 
gobio,  Carassius  auratus,  Salmo  irideus, Salmo  trutta),  земноводни  и  влечуги  (Rana 
ridibunda,  Lacerta  viridis,  Coluber jugularis,  Natrix  natrix,  Testudo  graeca,  Emys 
orbicularis др.). 

6. Състоянието на зелените площи в гр. Кричим 

Устройството  на  озеленени  и  залесени  площи  се  регламентира  със  Закона  за 
устройството  на  територията  (ЗУТ).  Устроените  на  територията  на  общината 
озеленени  площи  са  обединени  в  зелена  система,  като  средство  за  подобряване  на 
микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението. 

Съществуващите  зелени  площи  се  поддържат  в  задоволително  състояние. 
Проведени  са  съвместни  озеленителни  кампании  с  включване  на  цялото  население, 
което води до повишаване на културата и съзнанието по отношение на озеленяването 
на града. Зелените площи се поддържат, въпреки недостатъчните финансови средства 
на община Кричим. 

За подобряване състоянието на зелените градски площи в периода 2009  2012 г. 
са изпълнени или се изпълняват редица проекти. 

Таблица 8 Проекти за подобряване на зелените градски площи в Кричим за периода 
2009 – 2012 г. 

Наименова 
ние на 

общината 

Наименование на проекта  Програмата по 
която е 

реализиран 

Стойност 
на 

проекта 

/в лева/ 

Кратко резюме за 
проекта и ползите от 

него 

Община 
Кричим 

Проект  „Населението  на  гр. 
Кричим  обединено  от  идеята  за 
красива  паркова  площ  и  чиста 
околна среда” 

МОСВ  ПУДООС 

Реализиран 

9 979,16  Създаване  на  парк  за 
отдих    поставяне  на 
пейки,  кошчета  и 
фонтан 

Община 
Кричим 

„Рехабилитация  на  пл. 
„Обединение”  част  от  ул. 
„Никола Петков” и прилежащите 
площи  към  сградата  на  Община 
Кричим  и  читалище  „Пробуда”, 
паркоустрояване на УПИ ІV – за 
зеленина,  кв.  57;  УПИ  ІІІ  –  за 
зеленина,  кв.  57  и  УПИ  ІІ  –  за 
зеленина,  кв.  57  по  плана  на  гр. 
Кричим 

ПРСР Мярка 322 „ 
Обновяване  и 
развитие  на 
населените места” 

В  процес  на 
реализация 

896 928  Паркоустрояване  и 
благоустрояване  на 
прилежащите  площи 
към  сградата  на 
Община  Кричим  и  НЧ 
„Пробуда  1912”



37 

Община 
Кричим 

„Рехабилитация, 
паркоустрояване  и 
благоустрояване  на  зелени 
площи в УПИ XІІІ – за зеленина 
и  трафопост  кв.  80; УПИ XІІ  за 
зеленина  кв.  129;  имот  на  ул. 
„Венера”  за  зеленина  кв.  135; 
площад  „Родопи”  –  пред 
църквата  за  зеленина;  имот  за 
зеленина в района на гара Въча” 

ПРСР Мярка 322 „ 
Обновяване  и 
развитие  на 
населените места” 

В  процес  на 
реализация 

644 734  Паркоустрояване  и 
благоустрояване  на 
зелени площи 

Община 
Кричим 

„Рехабилитация на пътна част на 
пешеходен  мост  над  р.  Въча”  – 
гр. Кричим 

ПРСР Мярка 322 „ 
Обновяване  и 
развитие  на 
населените места” 

В  процес  на 
реализация 

143 104 
Рехабилитация на пътна 
част на пешеходен мост 
над р. Въча 

Източник: Община Кричим 

7. Шум 
7.1  Източници  на  шума    Един  от  нарастващите  екологични  проблеми  в 

населените места е шумът в околната среда, причинен от автомобилния и железопътния 
транспорт, от промишлени дейности и от локални източници. Основните източници на 
шум  са  свързани  с  вътрешно  селищния  и  транзитно    преминаващия  автомобилен 
транспорт по направления Кричим  Девин, Кричим – Перущица. 
Автомобилен  транспорт.   Интензивният  автомобилен  трафик  е  основния  фактор, 
който  влияе  върху  акустичната  среда  на  населеното  място.  Община  Кричим  има 
сравнително добре изградена пътна мрежа, осигуряваща транспортни връзки с близките 
общини и оттам за цялата страна. През територията на общината преминават следните 
пътища: 

а) Стамболийски  Кричим  Девин; 
б) Йоаким Груево  Перущица  Кричим; 
в) Перущица  Кричим  Kозарско  Пещера. 

Автомобилният  трафик,  преминаващ  по  тези  пътища,  е  основен  източник  на 
шум  за  община  Кричим.  Автотранспортният  шум  е  в  пряка  зависимост  от 
интензивността  на  движението,  скоростта  и  структурата  на  транспортния  поток, 
пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида 
и качеството на пътната настилка. 

Сравнително доброто състояние на пътищата благоприятства акустичната среда 
в общината. Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което 
автомобилният трафик преминава през населенито място. 
Железопътен  транспорт    Железопътният  транспорт  не  оказва  влияние  върху 
акустичната среда на Общината, тъй като се намира извън урбанизираната територия, в 
района на промишлената зона. През територията на община Кричим преминава 18 та жп 
линия Стамболийски – Пещера , от от жп км 0+000 в гара Стамболийски до км 13+000 
в междугарието Кричим – Брацигово (граница с Област Пазарджик). В тази част от ж.п. 
линията е спирка Куртово Конаре и гара Кричим. Железопътната линия е единична и 
не е електрифицирана. 
Промишлени източници на шум.   Съгласно разпоредбите  на  Закона  за  защита от 
шума в околната среда (ЗЗШОС) (обн., ДВ, бр. 74 от 13.ІХ.2005 г., в сила от 2006 г. доп. 
ДВ.  бр.32  от  24  Април  2012г.),  РИОСВ–Пловдив  е  компетентният  орган  за  оценка, 
управление и контрол на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации
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и  съоръжения.  През  2006  г.  е  изготвен  списък  на  промишлените  източници  на  шум, 
извършващи дейности на територията на община Кричим. Техния брой е сравнително 
малък.  Въпреки  че  67%  от  промишлените  източници  са  разположени  в  жилищните 
зони, поголямата част от тях са от хранителновкусовата и леката промишленост. При 
проведения  мониторинг  на  шума  през  2007  г.,  включващ  част  от  тези  предприятия, 
съгласно  графика  за  провеждане  на  измервания  на  нивата  на  шума  от  промишлени 
източници, не са констатирани наднормени нива на шум. 
Локални източници на шум и шум от битов характер.  Важен по значение фактор, 
който  влияе  върху  акустичната  среда  на  населеното  място,  е  шумът  излъчван  от 
заведенията  за  обществено  хранене,  увеселителните  заведения,  различни  сервизи  и 
авторемонтни работилници, разположени непосредствено до жилищните сгради. 

7.2.  Население,  подложено  на  въздействие    Подложеното  на  шумово 
натоварване население се определя чрез разработване на стратегическа карта за шума. 
На територията й освен град Кричим няма други населени места, в общината живеят  8 
409  души.  Съгласно  ЗЗШОС  агломерациите  с  население  под  100 000  жители  не  са 
задължени  да  разработят  шумова  карта,  но  могат  да  го  направят  при  наличие  на 
необходимост. Към настоящия момент това не се налага, тъй като шумът не може да 
бъде причислен към основните екологични проблеми на общината. 

8. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения 
Естественият  радиационна  гамафон  е  конкретна  физични  характеристика  на 

околната среда,  характерна за всеки пункт, област, регион. Той се формира главно от 
космичното  лъчение,  естествените  радионуклиди,  намиращи  се  в  почвообразуващите 
скали,в  атмосферата  и  водните  басейни. 
Дежурния  на  Общински  съвет  по  сигурност  в  община  Кричим  ежедневно  отчита 
радиационния  фон    от  пост  за  радиационно  наблюдение  №  664,  който  се  нанася  в 
специален дневник. В резултат от системни наблюдения на радиационните параметри в 
основните  компоненти  на  околната  среда  в  община  Кричим  е  установено, 
че стойностите  на  радиационния  гамафон  варират  в  границите  от  0,1  до  0,2  µSv/h, 
който е характерният естествен гамафон за този регион. 

Специфичната  активност  на  естествените  радионуклиди  в  почви  се  сравнява  с 
фонови  стойности,  определени  в  резултат  от  дългогодишни  наблюдения  и 
характеризират  почвите  в  отделните  области  от  страната,  незасегнати  от  стопанска 
дейност. 

За  почвите  в  района  на  общината  са  установени  следните  активности  на 
естествените радионуклиди: 

Уран238  от 41 до 61 Bq/kg; 
Радий226  от 54,38 до 73 Bq/kg; 
Торий232  от 54,60 до 79 Bq/kg; 
Калий40  от 654 до 852 Bq/kg; 
Олово210  от 54 до 92 Bq/kg; 

При оценката на получените данни не са констатирани надфонови стойности на 
специфичната активност на естествените радионуклиди и варират в границите на 
характерните стойности за почвите в региона. 

Широкият  трансграничен  ефект  от  радиоактивното  замърсяване  по  време  на 
ядрената  авария  в  Чернобил  се  наблюдава  и  в  нашата  страна,  като  найзасегната  е 
почвата в Южна България. 

Специфичната  активност  и  динамика  на  техногенния  радионуклид  цезий137, 
отложен  в  почвения  слой  в  резултат  от  аварията  се  контролира  ежегодно  и  за 
необработваемите почви на територията на общината варира от 44,34 до 130 Bq/kg.
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Сравнено  с  данни  от  годините,  непосредствено  след  аварията,  се  наблюдава 
общо  снижаване  на  специфичната  активност  на  техногенния  цезий137,  което  се 
обяснява с глобалното му преразпределение при естествените миграционни процеси. 

Не  са  наблюдавани  радиационни  параметри,  различни  от  естествените, 
характерни  за  посочения  район. На  територията  на  община  Кричим  няма  изградени 
обекти и други антропогенни източници, които са доказани замърсители, допринасящи 
за промяна в радиационната обстановка. 

През 2010г. Община Кричим възложи на Сертифициран Орган за контрол   със 
Сертификат  №  137  ОКА/  15.12.2008г.  измерване  нивото  на  високочестотни 
радиоизлъчвания  от  базовите  станции  на  мобилните  оператори  на  територията  на 
община  Кричим  за  контрол  на  плътността  на  енергийния  поток  (  плътността  на 
мощността)  и  интензитет  на  електромагнитни  полета  за  съответствие  с 
препоръчителните  стойности  на  специфичния  коефициент. Методиката  за  контрол  – 
Методика за измерване  и оценка на електромагнитното поле в населената околност на 
предавателни  антени  към  системи  за  мобилни  връзки.  Измерването  се  осъществи  с 
преобразовател”NARDA”NBM 550    № В 0688 и сонда за електромагнитни полета 
ЕF  0691  /100кHz  –  6GHz/  сер.  №  А0056.  След  замерване  на  4  точки  описани  в 
Протоколи: №  931,932,933,934  неразделна  част  от  Сертификат  за  контрол №  93  / 
28.06.2010г., след измерване на стойностите се установи,че отговарят на   параметрите 
на Плътността  на  енергийния  поток  (плътност  на  мощността  ),  съгласно  БДС  17137, 
Наредба № 9 (ДВ, бр. 35 от 1991, попр. в бр. 38 от 1991г.ДВ, бр.2002г.). 

РАЗДЕЛ IІI. Икономически фактори 

1.  Развитие на  отделните  отрасли –  обем на произведената  продукция 
по отрасли 
1.1.ИкономикаСъществуващият  икономически  производствен  комплекс  на 

територията на Общината не е развит напълно. В него не са изградени предприятия 
от  всички  отрасли  на  икономиката.  Найголям  дял  заема  отрасълът  “Търговия, 
ремонт  и  техническо  обслужване  на  автомобили,  мотоциклети,  на  стоки  за 
домакинството”  –  31,07  на  сто.  Следва  отрасъл  “Транспорт,  складиране  и 
съобщения” – 13,04 на сто. Сравнително висока е стойността в проценти на отрасъл 
“Хотели и ресторанти” – 1,20 на сто. Останалите отрасли на общинската икономика 
имат  незначително  участие  в  отрасловата  структура.Към  2011  г.  по  данни  на 
Териториално статистическо бюро – Пловдив на територията на общината работят 
201 предприятия. 

Икономиката  на  област  Пловдив  е  добре  представена  на  национално  ниво,  по 
редица  показатели.  В  област  Пловдив  през  2011  г.  са  работили  34  214  предприятия, 
чиито  нетни  приходи  от  продажби  възлизат  на  16  500  000  хил.лева.  Като  част  от 
икономиката  на  област  Пловдив  регистрираните  201  в  община  Кричим  предприятия 
имат 0,33 % от тези нетните приходи от продажби. В резултат на негативните влияния 
на  икономическата  криза  е  налице  тенденцията  за  намаляване  на  броя  на 
икономическите  субекти  за  периода  2009    2011  г.,  свиване  на  производствената 
дейност и на персонала. В резултат на това, само за наблюдаваните погоре години, от 
213 бр. през 2009 г. предприятията са намалели до 201 бр. през 2011 г. Потревожното 
е, че през 2009 г. на територията на общината са работили 13 малки, 2 средни и едно 
голямо предприятие, а към 2011 г. техният брой е намалял общо до 4 предприятия и в 
трите категории.
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През 2011 г. произведената продукция в общината достига 39 450 хил. лв., като е 
отчетено увеличение от 5%, спрямо предходната година. Найвисок е делът на микро 
предприятията  /до  9  заети  лица/  –  93% от  общия  брой,  които  са  произвели  33,3% от 
продукцията. Малките предприятия /от 10 до 49 заети/ са 5,5%. Делът на средните /от 
50 до 249 заети/ предприятия и големите (над 250 заети) от общия брой е незначителен 
–  съответно  0,1%,  и  0,5%,  но  произведената  в  тях  продукция  достига  общо  76,7%. 
Фактът, че тези 76,7%, от общо произведената продукция на територията на общината е 
формиран  от  4  предприятия,  показва  състоянието  на  икономиката,  и  налага 
предприемането на мерки за стимулиране на малкия и среден бизнес.
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Таблица9.Основни  икономически  показатели  на  нефинансовите  предприятия  по  групи 
предприятия според броя на заетите в област Пловдив и община Кричим. 

Брой 

единици 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Общини / Групи 

предприятия 

брой  хиляди левове 

2008 година 
Област Пловдив  29 482  9 890 888  17 272 683  15 692 776 
Микро до 9 заети  26 345  1 618 122  3 811 468  3 468 974 
Малки от 10 до 49  2 530  2 096 788  4 225 992  3 849 438 
Средни от 50 до 249  538  2 866 066  5 415 503  4 935 289 
Големи над 250  69  3 309 912  3 819 720  3 439 075 

Кричим  192  26 712  35 446  32 607 
Микро до 9 заети  179  5 019  11 290  10 423 
Малки от 10 до 49  10  4 540  5 448  4 993 
Средни от 50 до 249  3  17 153  18 708  17 191 

2009 година 
Област Пловдив  34 376  9 118 467  15 887 495  14 535 452 
Микро до 9 заети  31 231  1 583 687  3 952 031  3 550 323 
Малки от 10 до 49  2 589  1 934 109  4 695 561  4 370 497 
Средни от 50 до 249  494  2 631 276  3 798 888  3 470 349 
Големи над 250  62  2 969 395  3 441 015  3 144 283 

Кричим  213  31 585  44 667  39 966 
Микро до 9 заети  197  4 131  13 306  10 666 
Малки от 10 до 49  13  8 978  11 803  10 750 
Средни от 50 до 249  ..  ..  ..  .. 
Големи над 250  ..  ..  ..  .. 

2010 година 
Област Пловдив  34 230  9 217 112  16 506 232  15 284 827 
Микро до 9 заети  31 302  1 509 052  4 135 307  3 801 906 
Малки от 10 до 49  2 409  1 887 873  4 810 208  4 499 740 
Средни от 50 до 249  450  2 325 733  3 644 016  3 386 937 
Големи над 250  69  3 494 454  3 916 701  3 596 244 

Кричим  205  37 847  51 943  50 414 
Микро до 9 заети  189  4 451  14 737  14 281 
Малки от 10 до 49  13  13 693  16 248  15 936 
Средни от 50 до 249  ..  ..  ..  .. 
Големи над 250  ..  ..  ..  .. 

2011 година 
Област Пловдив  34 214  10 307 115  17 868 243  16 530 656 
Микро до 9 заети  31 285  1 610 758  4 062 291  3 670 086 
Малки от 10 до 49  2 415  1 988 524  4 845 865  4 511 930 
Средни от 50 до 249  448  3 001 621  5 018 640  4 677 282 
Големи над 250  66  3 706 212  3 941 447  3 671 358 

Кричим  201  39 450  56 673  54 868 
Микро до 9 заети  187  5 547  18 995  18 507 
Малки от 10 до 49  ..  ..  ..  .. 
Средни от 50 до 249  ..  ..  ..  ..
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По показателя „Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия 
сектор  на  икономиката“  се  вижда,  че  икономиката  на  общината  не  е  определяща  за 
икономиката на област Пловдив. Приходите от продажба на предприятията в общината 
за  2011  г.,  съотнесени  към  тези  на  област  Пловдив  са  едва  0,22  %,  като  полош  е 
процента само на икономиката на община Перущица. 

Таблица  10.  Нетни  приходи  от  продажби  на  предприятията  от  нефинансовия  сектор  на 
икономиката и на един жител от населението 

2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Статистически 
райони, области 

и общини  общо/хил. 
лева 

на
 ч
ов
ек
 о
т 

на
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ле
ни
ет
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ле
ва
 

общо/хил. 
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общо/хил. 
лева 

на
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България  209 254 970  27 510  183 203 382  24 221  188 419 152  25 106  208 511 441  28 457 

ЮЦР  24 618 262  16 005  22 154 770  14 497  22 938 039  15 156  24 878 853  16 912 

Област Пловдив  15 692 776  22 289  14 535 452  20 715  15 284 827  21 951  16 530 656  24 278 

Кричим  32 607  3 770  39 966  4 653  50 414  5 957  54 868  6 555 

Източник: Национален статистически институт 

Таблица  11.  Чуждестранни  преки  инвестиции  в  нефинансовите  предприятия  с  натрупване  към 

31.12. /хил. евро/ 

Източник: Национален статистически институт 

По този показател общината е с найниските стойности, спрямо другите общини 
от  област  Пловдив,  което  може  да  се  дължи  на  неконкурентоспособната  икономика, 
малката    площ и планинският характер. 

Структуроопределящи  отрасли  на  местната  икономика  са  “Индустрия”  и 
“Търговия,  ремонт  и  техническо  обслужване  на  автомобили,  мотоциклети,  на  лични 
вещи и на стоки за домакинството”. Насоките за развитие на икономиката в общината 
следва да са преди всичко към използване на местните ресурси. 

Ключови  за  икономиката  на  общината  са  следните  предприятия,  работещи  в 
отраслите: 

Хранителновкусовата  промишленост    представена  от  следните  фирмите  на 
територията на общината: 

Статистически 
райони и области 

2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Област Пловдив  928 811,7  863 319,9  1 118 325,3  1 259 572,0 
Кричим  332,1  733,3  790,7  718,3
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1.  „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с предмет на дейност  производство на сокове; 
2.  „МАВИШ” ООД, с предмет на дейност  хлебни изделия; 
4.  ЕТ  „НИКОЛАЙ  ДИМИТРОВ  –  НИКИ”,  с  предмет  на  дейност    сладкарски 

изделия; 
5.  ЕТ  „ПЛОДОСВЯТ  –  ГЕОРГИ  ЩЕРЕВ”,  с  предмет  на  дейност    сладкарски 

изделия. 

Лека  и  преработваща  промишленост  –  посериозно  място  заемат  следните 
фирми: 

1.  „СОЛВЕКС КП” ООД  производство на козметични продукти; 
2.  „НАГИ” ЕООД  хладилна техника; 
3.  „ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ” ЕООД  горно облекло; 
4.  „ХРАМАР” ЕООД  метални изделия; 
5.  „КАТЦ БМ” ООД – машиностроене; 
6.  ЕТ „МИЛЧО РАНЧЕВ” – дървообработване; 
7.  „ДЕА  2004” ООД  обувно производство; 
8.  „ВОЛОС 05” ООД  дърводобив, дървообработка и търговия; 
9.  „А И Г ГРУП” ООД  дърводобив, дървообработка и търговия; 
10.  „ДАФИ 90” ЕООД  шивашка дейност. 

Транспортна  фирма  с  местно  значение    е  „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС”  ООД,  с 
предмет на дейност  автомобилен транспорт. 

Строителството  е  представено от  фирма  “ДЮЛГЕР” ООД  –  производител  на 
инертни материали. 

1.2. Селско стопанство 
Селското  стопанство  в  община  Кричим  изпълнява  важна  роля  за  цялостното    

развитие. Независимо от  значителното  намаляване  на  произведената  продукция,  през 
последните  няколко  години,  този  отрасъл  остава  главен  източник  на  доходи  за  по 
голяма  част  от  населението  на  града.  Един  от  основните  проблеми  на  сектора  е 
негодността на хидромелиоративната мрежа за експлоатация. Необходими са усилия за 
решаване  на  проблемите,  свързани  с  напояването  и  поточно  на  възстановяване  на 
поливното земеделие. 

В община Кричим е развито и животновъдството – отглеждат се говеда, свине, 
овце, кози. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на кокошки, петли и 
пилета.  Бъдещите  планове  на  общината  са  насочени  към  извеждане  на  отглежданите 
животни извън града, с цел опазване на градската среда от замърсяване и спазване на 
ветеринарномедицинските  изисквания  към  животинските  обекти.  Перспективите  за 
развитието на селското стопанство са в сферата на: 

а)  трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения 
(ябълки и череши); 

б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството; 
в) развитие на пчеларството. 

Броят на земеделските стопанства в община Кричим е 271, което представлява 
под 1% от стопанствата в област Пловдив. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) 
е  12,1  дка,  при  средна  за  областта    68,25  дка  и  101,25  дка  за  страната.  С  близки  до 
стойностите на община Кричим са общините Перущица  9,1 дка, Стамболийски  10,00 
дка) и Куклен  14,1 дка /средна ИЗП.
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Таблица 12. Брой на земеделските стопанства в област Пловдив и по общини към 2010 г. 

Източник: Национален статистически институт 

Малката ИЗП предопределя и  структурата на  селското  стопанство  в общината. 
Земеделските  стопанства,  които  обработват  до  10  дка  са  174  бр.  или  63%  от  всички 
стопанства. Стопанствата, които обработват над 10 до 100 дка са 69 бр. или 25%. Само 
3  земеделски  стопанства  обработват  повече  от  100  дка  земя,  но  липсват  големи 
земеделски стопанства с над 500 дка ИЗП. 

Общини 
Общ брой 

земеделски 
стопанства 

Брой 
земеделски 
стопанства 
с ИЗП 

ИЗП 
/дка/ 

Средна 
ИЗП 
/дка/ 

Брой 
земеделски 
стопанства 
без ИЗП 

Асеновград 
2 741  2 614  183 599,9  70,2  127 

Брезово 
1 011  981  155 486,5  158,5  30 

Калояново 
1 729  1 665  179 626,6  107,9  64 

Карлово 
3 944  3 825  224 463,8  58,7  119 

Лъки 
336  325  8 191,6  25,2  11 

Марица 
3 000  2 883  193 142,4  67,0  117 

Пловдив 
278  257  12 090,6  47,0  21 

Първомай 
3 515  3 344  232 280,0  69,5  171 

Раковски 
2 208  2 137  206 036,4  96,4  71 

Родопи 
3 789  3 720  117 312,1  31,5  69 

Садово 
1 977  1 950  113 907,3  58,4  27 

Съединение 
1 510  1 495  208 812,2  139,7  15 

Хисаря 
1 656  1 611  138 526,8  86,0  45 

Кричим 
277  246  2 971,2  12,1  31 

Перущица 
587  583  5 318,9  9,1  4 

Стамболийски 
952  880  8 808,1  10,0  72 

Куклен 
623  599  8 621,2  14,4  24 

Сопот 
312  265  12 641,9  47,7  47 

Общо за областта 
30 445  29 380  2 011 837,5  68,5  1 065 

Общо за страната  370 222  357 074  36 169 647,30  101,29  13 148
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Таблица 13.  Разпределение на стопанствата в областта и общината по размера на тяхната ИЗП 
към 2010 г. 

Източник: Национален статистически институт 

2.Състояние на инфраструктурата в общината 

2.1. Транспортна инфраструктура 

Пътна  инфраструктура.  Пътната  инфраструктура  на  общината  е  добре 
изградена.  Транспортното  обслужване  на  общината  със  съседните  общини  се 
осъществява,  чрез  републиканска  (третокласна)  и  общинска  (бивша  четвъртокласна) 
пътна мрежа. 

Републиканската  пътната  мрежа  в  община  Кричим  включва  пътища  с  обща 
дължина 23,  460  км,  като общата им дължина  в  границите на гр. Кричим  е  3,088  км. 
Това са: 

-  Трети  клас  път  ІІІ866  Девин  –  Кричим  –  Стамболийски.  В  границите  на 
общината  пътят  е  с  дължина  20,470  км,  а  габаритът  на  пътното  платно  е 
променлив – от 5,60 до 9,20 м извън населеното место и 12,80 м в чертите на гр. 
Кричим. По  този  път  се  осъществява  връзката  със  съседните  общини Девин  и 
Стамболийски. 

-  Трети  клас  път  ІІІ8602  Пловдив  –  Перущица  –  Кричим.  В  границите  на 
общината  пътят  е  с  дължина  2,990  км,  а  габаритът  на  пътното  платно  е 
променлив  от  7  м  до  9,20  м.  Състоянието  на  пътната  настилка  по  данни  на 
Годишния  отчет  на  ОПУ  Пловдив  за  2012  г.  се  променя  от  добро  в  някои 
участъци  до  средно  и  лошо  в  други  участъци.  По  този  път  се  осъществява 
връзката със съседните общини (Родопи и Перущица). 

-  По  данни  от  Централния  институт  по  пътни  технологии,  национални  и 
европейски  норми  и  стандарти  (ЦИПТНЕНС)  към  Агенция  пътна 
инфраструктура за средноденонощна годишна интензивност на автомобилното 
движение  през  2010  г.  на  път  III866  е  3811 МПС  /за  24  часа/,  за  път  III862 
информация няма  няма преброителен пункт. 
За  тях  основно  се  грижи  Агенция  „Пътна  инфраструктура”,  респективно 

Областно пътно управление гр.Пловдив. 

България  Област Пловдив  Кричим 
Брой стопанства 

370 222  30 445  277 
Общо (вкл. 
стопантва без ИЗП) 

Площ (дка)  36 169 647  2 011 837  2 971,2 
Брой стопанства  13 148  1 065  31 ИЗП=0 
Площ (дка)  0  0  0 
Брой стопанства  248 015  19 570  174 ИЗП>0.00 & ИЗП<10.00 

Площ (дка)  816 280  66 695  652,6 
Брой стопанства  46 944  4 301  33 ИЗП>=10.00 & ИЗП<20.00 

Площ (дка)  625 507  57 691,9  427,5 
Брой стопанства  41 124  4 079  36 ИЗП>=20.00 & ИЗП<100.00 

Площ (дка)  1 631 423  159 789  1 150,1 
Брой стопанства  12 828  870  3 ИЗП>=100.00 & ИЗП<500.00 

Площ (дка)  2 786 112  183 097  741 
Брой стопанства  8 163  560  0 ИЗП>=500.00 
Площ (дка)  30 310 325  1 544 564  0
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На територията на община Кричим общинските пътища са с обща дължина 4,003 
км. 

-  път  №  PAZ  1041,  с  наименование  /ІІІ375,  Бяга  –  Исперихово/    Козарско  – 
граница  общ.  (Брацигово  – Кричим)  – Кричим  /ІІІ  –  866/.  Този  път  осигурява 
пътната връзка със съседната област Пазарджик. 

-  път № PDV 1100, с наименование /ІІІ – 866/ Кричим – ж.п. гара Кричим. 
Изградената  общинска  /четвъртокласна/  пътна  мрежа  е  в  лошо  състояние. 

Асфалтовите  настилки  са  силно  деформирани  и  не  отговарят  на  нарасналите 
изисквания за съвременен бърз и безопасен транспорт. Не е извършвано опресняване на 
вертикалната маркировка,  което  създава опасност  за  движението. Много  участъци  от 
общинските пътища са в състояние, което изисква цялостно преасфалтиране, а в други 
дори е необходимо полагане на нова основа и цялостно преизграждане на пътя. 

Общината  не  разполага  с  необходимите  средства  за  текущо  поддържане  на 
общинската  пътна  мрежа.  Ето  защо  с  Решение  №  131,  взето  с  Протокол  №  13  от 
26.02.2013 г. Общински  съвет при община Кричим дава  съгласие Община Кричим да 
кандидатства по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските 
райони”  от  „Програма  за  развитие  на  селските  райони”  20072013  г.  с  проект 
„Подобряване на мобилността в община Кричим чрез ремонт на общински път Кричим 
– ЖПГ Кричим”. 

Дължината на вътрешната улична мрежа на община Кричим е около 31 км, от 
които  с  трайна  настилка  75%  и  25%  са  без  трайна  настилка.  Изградената  вътрешна 
пътна мрежа е с трайна настилка асфалтобетон и паваж. Състоянието на пътната мрежа 
като цяло за града не е добро. Асфалтовата настилка е разбита, няма оформен напречен 
и надлъжен наклон за оттичане на водите от уличните платна. Паважната настилка е в 
подобро  състояние,  като  се изключи липсата на  дъждоприемни шахти и  наклон  към 
тях.  Последното  създава  проблеми  и  води  до  разрушаване  на  пътната  настилка.  То 
създава и затруднения при движението на моторните превозни средства. 

През  2008  година  е  реализиран  проект  „Рехабилитация  на  улиците  „Рила”  и 
„Опълченска”  в  град  Кричим”,  на  стойност  103  374  лв.,  финансиран  по  програма 
„САПАРД”. Реализирани са дейности по полагане на асфалтово покритие и бордюри. 

Ежегодно  се  извършва  изкърпване  на  улична  настилка  в  различни  части  на 
града. 

Планирани  инвестиции  насочени  към  подобряване  на  пътната 
инфраструктура: 
  за  път  III866  „Девин – Кричим   Стамболийски"  от  км 103+791 до  км 104+903    в 
чертите на гр.Кричим, с паважна и асфалтова настилка има изготвен технически проект 
за основен ремонт; 
 Областно  пътно  управление Пловдив  е  предложило  път  III866  „Девин  – Кричим   
Стамболийски",  от  границата  със  Смолянска  област  до  град  Стамболийски,  да  бъде 
включен  в  програми  към  Агенция  „Пътна  инфраструктура"  за  основен  ремонт,  през 
периода 20142020 г. 
 Път III8602 „Пловдив – Перущица  Кричим" е в сравнително добро състояние и за 
него не се предвиждат мащабни ремонти през следващия програмен период 2014  2020 
година. 
  След  реализиране  на  проект  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни  води”  Община  Кричим  ще  търси  възможности  за  осигуряване  на  средства 
извън общинския бюджет за ремонт на уличната мрежа. 

Железопътна  инфраструктура.  През  територията  на  община  Кричим 
преминава  18 та  жп  линия  Стамболийски  –  Пещера,  от  жп  км  0+000  в  гара 
Стамболийски до  км 13+000 в междугарието Кричим – Брацигово  (граница  с Област 
Пазарджик).  В  тази  част  от  ж.п.  линията  е  спирка  Куртово  Конаре  и  гара  Кричим. 
Железопътната линия е единична и не е електрифицирана.
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„Национална  компания  железопътна  инфраструктура”(НКЖИ)  е  извършила 
ремонти на ж.п. гарата. 

На  територията на община Кричим  е  развит главно  автомобилният и помалко 
железопътния  транспорт.  В  този  вид  и  структура  транспортът  удовлетворява 
потребностите на общинската икономика. 

Съществуващият  железопътен  транспорт  не  е  особенно  натоварен,  а  и  не  се 
използва  достатъчно.  Перспективите  пред  ж.п.  гара  „Кричим”  изцяло  са  свързани  с 
бъдещото  развитие  на  ж.п.  линията  „Стамболийски    Пещера”.  Независимо  от 
сегашното  състояние  на  ж.п.  транспорта,  той  се  явява  важен  фактор  за  развитие  на 
общинската икономика и следва да се използва поинтензивно. 

2.2. В и К инфраструктура 
2.2.1Водоснабдяване.  Водоснабдяването  на  град  Кричим  се  осъществява 

гравитачно  и  чрез  сондажни  кладенци.  За  гравитачното  водоснабдяване  се  използват 
местни водоизточници /водоеми/.Те са два броя  и имат  вместимост съответно 130 куб. 
м и 2 000 куб.м. 

Използват се два вида кладенци за водоснабдяване: 
 Каптажни кладенци – два броя – единия е в местността „Синката”, а другия в 

местността „Кошовете”. 
  Шахтови  кладенци  –  два  броя  при  помпената  станция  като  от  2001  година 

състоянието  в  Общината  не  е  променено,  както  е  отбелязано.  Кладенците  са 
разположени  по  терасата  на  десния  бряг  на  река  Въча  и  това  създава  опасност  от 
замърсяване  на  подпочвените  води,  тъй  като  над  тях  е  разположен  града  със  своите 
замърсители. 

Водопроводната мрежа е изградена предимно от етернитови тръби и частично от 
стари  стоманени  тръби.  Частично  се  извършва  подмяна  на  старите  тръби  с 
пластмасови. В градът си остава проблем квартал ,,Крайречен”, където мрежата трябва 
да се модернизира. 

Водопроводната мрежа се поддържа и ремонтира от “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, 
но  въпреки  това  тя  е  в  особено  лошо  състояние.  Получават  се  чести  аварии  по 
остарелите тръбопроводи. 

Недоброто състояние на водопроводната мрежа води до големи загуби на вода. 
Те  надхвърлят  допустимите  норми.  При  всяка  авария  водата  се  спира  от  Помпената 
станция.  Това  създава  възможности  от  засмукване  на  подпочвени  води,  които  са 
замърсени, а по този начин се замърсява и питейната вода. Помалко са проблемите по 
гравитачната  мрежа.  Продължават  и  проблемите  с  възстановяване  на  уличните 
настилки, след честите ремонти по мрежата от страна на “ВиК” ЕООД. 

Водопроводната  мрежа  се  нуждае  от  основен  ремонт,  реконструкция  и 
разширение. 

Авариите във водоснабдяването и тяхното възстановяване водят до разрушаване 
на пътната мрежа в града, което създава проблеми в движението. 

Използваната вода от кладенците на територията на река Въча крие опасност от 
замърсяване  и  в  перспектива  водоснабдяването  на  града  следва  да  премине  на 
водоизточник – язовир „Въча”, който е пригоден за водоснабдяване на град Пловдив и 
южната част на региона. 

Основен проблем за преодоляване на лошото състояние във водоснабдителната 
мрежа  е  липсата  на  финансиране  от  страна  на  Държавата  или  от  алтернативни 
източници  на  финансови  средства.  През  2010  г.  в  кв.,,Бялата  пръст”  се  пусна  в 
експлоатация хидрофорна помпа, чрез която се разреши проблема с водоснабдяването 
на живущите в района. 

2.2.2.Канализация.  Канализацията  на  гр.Кричим  е  частично  изградена,  като 
състоянието и е следното:
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Външен колектор – общата дължина на колектора възлиза на 1439 м, считано 
от края на регулацията на Кричим до заустването му в Стара река. Самото заустване е в 
района  на  ж.п.  гара  Въча,  непосредствено  след  ж.п.  моста  по  посока  течението  на 
реката. 

Главни колектори: 
 част от Главен колектор І  с дължина 2308 м. 
 част от Главен колектор ІІ  с дължина 967м. 
 част от Главен  колектор ІІІ  с дължина 470м. 
 част от Главен колектор ІV  с дължина 537 м. 
  Общата  дължина  на  изградената  второстепенна  мрежа  /  на  левия  бряг  на  р. 

Въча/ възлиза на 2114 м. 
Канализационната  мрежа  е  изградена  от  бетонови  канализационни  тръби  по 

действащия в периода на изграждането   стандарт. 
Със  стартирането  на  дейностите  по  проект  „Доизграждане,  реконструкция  и 

рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и  изграждане  на  ПСОВ  гр.Кричим  се  очаква  да  се 
подобри качеството на услугите в този сектор. 

Таблица 14.  Проекти, насочени към изграждане на ВиК мрежата на територията на община 
Кричим 

Наименова 
ние на 

общината 

Наименование на 
проекта 

Програмата по 
която е 

реализиран 

Стойност 
на 

проекта 

/в лева/ 

Кратко резюме за проекта и 
ползите от него 

Община 
Кричим 

Техническа  помощ 
за  подготовка  на 
инвестиционен 
проект 
„Доизграждане, 
реконструкция  и 
рехабилитация  на 
водоснабдителна  и 
канализационна 
мрежа  и  изграждане 
на  пречиствателна 
станция  за  отпадни 
води” 

Техническа помощ 
за  подготовка  на 
инвестиционни 
проекти  по 
приоритетна  ос  1 
на  Оперативна 
програма  “Околна 
среда  20072013 
г.” 

Реализиран 

931 200  Разработване  на  подробно,  пълно 
предпроектно  проучване,  включител 
но  изготвяне  на  анализ  „ползи   
разходи”; 

разработване на прединвестиционно 
проучване; 

разработване  на  идеен  проект  и 
работен  проект  по  отношение  на 
доизграждане,  реконструкция  и 
рехабилитация  на  ВиК  мрежа  и 
изграждане на ПСОВ. 

Община 
Кричим 

"Доизграждане, 
реконструкция  и 
рехабилитация  на 
ВиК  мрежа  и 
изграждане  на 
ПСОВ, гр.Кричим" 

Оперативна 
програма  “Околна 
среда  2007    2013 
г.” 

В  процес  на 
реализация 

33 852 990  Подобряване  на  съществуващата 
система  за  управление  на  питейните 
и  отпадъчни  води  на  територията  на 
град  Кричим,  посредством 
повишаване  на  качеството  на 
услугите  във  ВиК  сектора,  на 
съответната  територия  и 
ограничаване  на  отрицателното 
въздействие  на  заустваните 
отпадъчни води. 

Източник: Община Кричим
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РАЗДЕЛ IІI. Финансови фактори 

1.Бюджет  на  общината    Бюджет на Община Кричим  за  2014  година  е  съставeн  в 
условията  на  нов  Закон  за  публичните  финанси,  влизащ  в  сила  от  01.01.2014г.  и 
приетата  нова  Наредба  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  тригодишна  бюджетна 
прогноза  за  местните  дейности  и  за  съставяне,  приемане,  изпълнение  и  отчитане  на 
бюджета на община Кричим. Разработването на бюджета на Община Кричим  за 2014 г. 
е съобразено със следните цели: 

•  В условията на продължаващата финансова криза да се запази достигнатото ниво 
на публичните услуги и  да се задоволят  потребностите от бюджетни кредити   в 
мероприятията за нормалното протичане на процесите . 

•  Устойчивост  по  отношение  на  създадени    към  общината  социални  услуги  и 
тяхното развитие 

•  Участие с проекти в три оперативни програми по които общината е бенефициент: 
ОП „Околна среда”, ОП”Административен капацитет”, ОП „Развитие на  човешките 
ресурси” и Програмата за развитие на селските райони на ДФЗ. 

Основни моменти в Закона  за държавния бюджет на Република България 
за 2014 г., касаещи бюджета на община Кричим: 

•  Годишният  размер  на  общата  субсидия  за  делегирани  държавни  дейности  за 
общините, се разпределят по тримесечия, както следва: 30 %, 25 %, 20 %, 25 %, 
на  целевата  субсидия  за  капиталови  разходи:  15  %,  30  %,  30  %,  25  %,  а  на 
изравнителната субсидия: 50% до 31.01.2014 г. и 50% до 30.06.2014 година. 

•  Предоставяне на 95% от общата изравнителна субсидия и целевите средства за 
капиталови разходи, общински пътища и зимно поддържане и снегопочистване, 
а  останалите  5%  ще  бъдат  предоставени  в  случаите  на  непревишение  на 
бюджетния дефицит по държавния бюджет / по чл.55 от ЗДБРБ за 2014 година 

•  Паричните  постъпления  от  продажба  на  нефинансови  активи  /продажба  на 
общинско имущество/ се изразходват само за финансиране, изграждане, основен 
и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура. 

•  Преходният остатък от делегираните държавни дейности остава по бюджета на 
общината и се използва  за финансиране на същите дейности – т.е. остава само 
за държавни дейности,. 
На база на натурални показатели за съответната дейност се формира държавния 

трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности общо и 
по функции. 

Размерът на приходите в проекта за бюджет за 2014 г. е 4 408 510 лева. в т. ч.: 
Ø  приходи за делегирани държавни дейности  2 681 866 лева 
Ø  приходи за местни дейности  1 726 644 лева 

2. Такса битови отпадъци. 

С Решение № 191, взето с Протокол № 21 от 17.12.2013 г.на Общински съвет 
Кричим е определен годишния размер на  такса битови отпадъци на територията на 
община Кричим. 

Средствата  от  определената  такса  битови  отпадъци  за  2013  г.  осигуряват 
покриването  на  материално  –  техническите  и  административни  разходи  по 
предоставяне  на услугите по чл. 62 от ЗМДТ като осигуряване  на съдове за събиране 
на  битовите  отпадъци  –  контейнери  тип  ,,Бобър”,  събиране  на  отпадъците  и 
транспортирането  им  до  сметището  в  Цалапица,  както  и  разходите  за  таксата  за 
депониране на отпадъците в размер на 30,48 лв на тон.
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В  изпълнение  на  Националната  програма  за  управление  на  дейностите  по 
отпадъците,  битовите  отпадъци  събирани  на  територията  на  община  Кричим  се 
извозват и депонират на сметището в Цалапица срещу заплащане  на определената за 
целта такса. С решение на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците – с.Цалапица, за 2013 г. за всеки тон приети и депонирани отпадъци се 
заплаща такса в размер на 30,48 лв, за което имаме   и сключен договор № 160035  / 
05.02.2013  година  с  община  Пловдив  като  собственик  на  регионалното  депо.  В  тази 
цена  освен  разходите  за  тон  депониран отпадък  в  размер на  10,71  лв,  са  включени  и 
задължителните също за всеки тон отпадък отчисления  за 2013 г. по реда на чл. 60 в 
размер  на  4,77  лв.  и  отчисленията  по  реда  на  чл.64  в  размер  на  15  лв.  от  Закона  за 
управление  на  отпадъците.Размера  на  отчисленията  е  определен  с  Постановление № 
207 от16.09.2010 г. на МС, в сила от 01.01.2011 г., и съгласно същото  те прогресивно 
ще нарастват за всяка следваща календарна година като за 2014 г. стават   35 лв/ тон. 
Във  връзка  с проведените преговори между Националното  сдружение на  общините и 
Министъра  на  околната  среда  и  водите,  до  всички  общини  беше  предоставена 
предварителна информация от екипа на НСОРБ, за разработен новпроект на Наредба за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци, с който размера за 2014 година е намален от 35 
на 22 лв. за всеки тон депониран отпадък. Към настоящия момент промяната все още не 
е публикувана, но разчетите на план – сметката и размера на такса битови отпадъци за 
2014  година    са  направени  върху  тази  основа. 
Независимо, че са допълнителна финансова тежест за общините по отношение размера 
на таксата за  битови отпадъци, с отчисленията по смисъла   на чл. 64 от ЗУО се цели 
стимулиране  на  инициативи  за  предприемане  на  своевременни  и  адекватни  мерки  и 
дейности  водещи  до  намаляване  количеството  на  депонираните  отпадъци,  въвеждане 
на  практики  по  рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъците,  което  ще  се  отрази, 
както  на  размера  на  отчисленията  в  посока  намаляване,  така  и  до  ограничаване 
замърсяването  на  околната  среда,  с  което  на  практика  ще  се  изпълни  и  една  от 
основните  директиви  на  ЕС.  Натрупаните  суми  от  отчисленията  по  чл.  60  от  ЗУО, 
които ще се  актуализират на всеки тригодишен период, съгласно постановлението ще 
се разходват за дейности по рекултивация и мониторинг на депото за 30 – годишен срок 
след  закриването  му.  Постъпленията  от  отчисленията  по  чл.64  от  същия  закон  се 
превеждат по сметката на РИОСВ – Пловдив, а оттам по сметката на Предприятието за 
управление  на  дейностите  по  опазване  на  околна  среда  към МОСВ  и  се  предоставят 
единствено  за  дейности  за  рекултивация  на  сметища  и  за  изграждане  на  нови 
съоръжения за третиране на битови отпадъци. 
Съгласно измененията в чл. 71 от ЗМДТ, от 01.01.2014 г. не се събира такса за битови 
отпадъци  за  услугите  сметосъбиране  и  сметоизвозване,  когато  услугата  не  се 
предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена 
декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в 
общината по местонахождението на имота, за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината, за обезвреждане 
на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за 
обезвреждане на  битови  отпадъци  –  когато няма  такива. Създаден  е  и  нов  чл.71а,  по 
смисъла на който не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 
законно  регистрираните  вероизповедания  в  страната.В  случаите  на  освобождаване  от 
такси  по  решение  на  общинския  съвет  разходите  по  предоставяне  на  услугата  са  за 
сметка на общинските приходи. 

Във  връзка  с  гореизложеното    и  при  отчитане  на  увеличението  на  размера  на 
отчислението по чл. 64 от ЗУО за 2014 г., както и промяната на минималната работна 
заплата  в  сила  от  01.01.2014  г.,  след  направениея  анализ  въз  основа  на  годишното 
планирано  количество  отпадъци  за  2013  г.,  се  получава  разлика  в  рамките  на  около 
30 000 лв. разходи в повече за 2014 г. в сравнение с 2013 г. С известна оптимизация в
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организацията    на  дейност  Чистота,  както  и  чрез  провеждане  на  по  –  широка 
разяснителна кампания за ползите от разделно събиране на  отпадъци и поддържане  на 
чистотата  на  обществените  територии,  е  напълно  възможно  услугите  по 
сметопочистване на града да запазят своето качество без да е необходимо завишаване 
размера на таксата за следващата година. 

С Решение № 191,  взето  с Протокол № 21 от  17.12.2013  г.на Общински  съвет 
Кричим  е  приета  план  сметка  за  приходите  и  разходите  за  2014  година  в  размер  на 
317 985 лв., свързани с: 

 осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи; 
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо 

за неопасни отпадъци за приемане и депониране; 
 таксата за приемане и депониране на битовите отпадъци на регионалното депо 

за неопасни отпадъци, в т.ч. отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 
 почистване на уличните платна, площади и други територии, предназначени за 

обществено ползване. 

РАЗДЕЛ IV. Демографска характеристика на общината 

Община Кричим обхваща площ от 54 895 кв.км. На територията освен град Кричим 
няма  други  населени  места.  Този  факт  определя  и  високата  гъстота  на  населението: 
158,44  души/кв.км,  което  е  повече  от  два  пъти  повисоко  от  средните  стойности  за 
страната (66,2 души на кв.км). 

По брой на население община Кричим е една от наймалките в Пловдивска област. 
По данни на Териториално статистическо бюро  Пловдив към 01.02.2011 г. в общината 
живеят 8 409 души. 

Таблица 15  Дял на населението на община Кричим спрямо населението на област Пловдив в % към 
31 декември на съответната година 
Източник: Национален статистически институт 

Таблица.16 Население по местоживеене, област, община и населени места към 01.02.2011 г. 

Област и община  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Област Пловдив  704 057  701 684  696 300  680 884 

Община Кричим  8 650  8 590  8 463  8 370 

Дял на населението на община 
Кричим спрямо населението на 
област Пловдив в % 

1,23 %  1,22 %  1,21 %  1,23 % 

2008  2009  2010  2011 
Статистически райони, 

области и общини  брой 
на 
1000 
души 

брой 
на 
1000 
души 

брой 
на 
1000 
души 

брой 
на 
1000 
души 

България  32 811  4,3  27 112  3,5  34 652  4,6  37 412  5,1 
Южен централен район  5 881  3,8  4 327  2,8  5 764  3,8  6 629  4,5 
Област Пловдив  2 496  3,5  1 711  2,4  2 536  3,6  2 580  3,8 

Община Кричим  9  1,0  22  2,6  29  3,4  16  1,9
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Населени места  Общо  Мъже  Жени 
България  7 364 570  3 586 571  3 777 999 
Пловдив  683 027  329 900  353 127 
Община Кричим  8409  4137  4272 
Източник: Национален статистически институт 

Таблица 17  Естествен прираст на населението 

Община Кричим и община Пловдив са двете общини на територията на област 
Пловдив,  в  които  към  2008  г.  има  положителен  естествен  прираст  на  населението.  В 
резултат  на  неблагоприятните  последствия  от  световната  финансова  и  икономическа 
криза  започнала  в  средата  на  2009г.  е  налице  намаляване  на  раждаемостта  в  цялата 
страна и в частност в община Кричим, което води до отрицателният естествен прираст. 
След пика от 2010г., когато в общината са починали 29 души (повече отколкото са се 
родили през 2011г.), броят им намалява на 16 души или 1,9 на 1000 души, което е едно 
от найниските нива спрямо страната и областта. 

Намаляването на населението  е  един от  основните неблагоприятни фактори  за 
бъдещото  развитие  на  общината  по  отношение  на  възпроизводствения  потенциал. 
Затова следва да се обърне специално внимание на този показател, чието влошаване ще 
доведе до ограничаване на работната сила, а оттам и до намаляване на икономическия 
потенциал на територията на общината. 

Таблица 18.Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, 

Източник: Национален статистически институт 

От таблицата погоре се вижда, че средният брой деца, родени в едно семейство, 
в общината, през последните години е над средното за страната, района за планиране и 
областта.

1.Половата  структура на населението. Динамиката на половата  структура на 
общината може да бъде проследена в долните две таблици: 

Таблица 19.  Полова структура на населението в община Кричим 20082011 г. 

България  1,48  1,57  1,49  1,51 

Южен централен район  1,45  1,55  1,50  1,54 

Област Пловдив  1,44  1,55  1,49  1,54 

Кричим  1,68  1,67  1,74  1,84 

2008  %  2009  %  2010  %  2011  % 

Мъже  4 189  48  4 164  48,5  4 110  49  4 121  49 

Жени  4 461  52  4 426  51,5  4 353  51  4 249  51 

Общо  8 650  100  8 590  100  8 463  100  8 370  100
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Източник: Национален статистически институт 

2.Миграция и естествен прираст.   Общината има положителен естествен прираст 
на  населението.  Броят  на  населението  е  стабилен,  малкото  увеличение  е  резултат  на 
миграция  към  Кричим,  но  не  е  ясен  характерът  и  от  кои  територии  емигрират  (в 
рамките  на  областта,  района  или  от  други  области  на  страната).  Този  тип  миграция 
обикновено  се  осъществява  от  малки  етнически  групи  (основно  ромско  население), 
което  ще  постави  въпросът  за  трудовата  заетост.  Резултатът  е  нарастващо  ромско 
население  при  липса  на  заетост,  липса  на  равни  възможности,  наличие  на  социална 
маргинализация на ромите, и отсъствие на ясна демографска стратегия на национално и 
областно ниво. 

3.Заболеваемост  и  болести. Болестността,  измерена  чрез  регистрираните 
случаи  на  заболяванията  по  обръщаемостта  на  населението  за  здравна  помощ  към 
звената  за  извънболнична  помощ  и  заболеваемостта  /новооткритите  случаи  /,  дава 
представа за честотата и структурата на заболяванията, по повод на които населението 
активно  търси  здравна  помощ.Регистрираните  заболeвания  според  обращаемостта  за 
медицинска  помощ  към  лечебните  заведения  в  Пловдивска  област  през  2012  г.  са  1 
900.5 случая на 1 000 души от населението срещу 1 852.8 през предшестващата година. 
Същият  показател  за  детското  население  е  2  100.1  на  1  000  души  до  17  г.,  а  при 
възрастните  –  1  862.0  на  х.  д.  над  18  години.  В  нозологичната  структура  на 
болестността водещи са болестите на дихателната система, които представляват 461.4 
случая на 1 000 души (24.3%), следвани от болестите на органите на кръвообращението 
– 434.2 случая на х. д. (22.8%). Подобно на данните за болестността, през последните 
години  не  се  наблюдава  динамика  в  регистрираните  новооткрити  заболявания  в 
Пловдивска  област.  Заболеваемостта  от  злокачествени  новообразувания  очертава 
трайна тенденция към повишаване. Темповете на растеж на болестността са побързи 
от  тези  на  заболеваемостта.  За  периода  19712012  г.  показателят  на  болестността  е 
повишен от 1 019.6 на 5 005.5 на 100 000 души. Регистрираните онкоболни в областта 
през разглежданата година са 34 031 души. Честотата на новите случаи на заболявания 
от злокачествени новообразувания също се увеличава и през 2012 г. е 489.5 на 100 000 
души  от  населението  при  486.4  през  2011  г.  Тя  е  над  средната  за  страната. 
Заболеваемостта от злокачествени образувания спрямо 1971 г. е нарастнала почти два 
пъти.  С  найголяма  честота  през  2012  г.  в  Пловдивска  област  са  новооткритите 
злокачествени  заболявания  на  женската  гърда  –  108.3  на  100  000  жени,  следвани 
непосредствено  от  новооткритите  злокачествени  заболявания  на  простатната  жлеза   
108.2 на 100 000 мъже. Болестността от психични заболявания в област Пловдив през 
2012 г. е нарастнала и е 2515.5 случая на 100 000 души при 2463.7 през 2011 г. Общо 
психично болните, които са под наблюдение в ЦПЗ  Пловдив към 31 декември 2012 г., 
са  17  077  души.  Водените  на  учет  психично  болни  на  100  000  души  в  областта  са 
значително над средните стойността за страната  1981.0. Липсата на общ регистър на 
болните с психични заболявания оказва влияние върху диспансерното им наблюдение и 
лечение.  Регистрираните  заболявания  от  активна  туберкулоза  в  областта  намаляват 
през последния тригодишен период. Новооткритите за 2012 г. на 100 000 души са 22.9 и 
са под установените за страната – 26.6. В сравнение с предходната година се наблюдава 
понижение на общата заразна заболеваемост. През 2012 г. тя е 1134.8 случая на 100 000 
души  при  1186.8  през  2011  г.  Заболелите  от  вирусен  хепатит  са  намалели  почти  три 
пъти  в  сравнение  с  2011  г.  и  заболеваемостта  през  2012  г.  е  69.  7  на  100  000  души. 
Значително  са  завишени  случаите  на  ентероколити  и  съответната  заболеваемост  се  е 
увеличила  от  258.5  на  100  000  души  през  2011  г.  на  349.6  през  2012  з  2012  г.  в 
Пловдивска област се наблюдава намаление на венерическите заболявания. Данните за 
регистрираните болни  със  сифилис от  всички форми  са под  средното  за  страната,  но
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новооткритите заболявания от гонорея надвишават над 5 пъти тези за Р България (8.2 
на  100  000  души  в  областта  при  1.4  за  Р  България).Броят  на  освидетелстваните  в 
Пловдивска област лица над 16годишна възраст, на които е призната трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане през 2012 г.,  e 6329, или 10.9 на хиляда 
души  от  населението  над  16  години  при  9.9  за  страната.  Дирекция  „Медицински 
дейности“  10  Найголям  продължава  да  е  относителният  дял  на  лицата  с  трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 71 – 90% (35.3%), следвани от 
лицата  с  50  –  70%  (26.7%),  лицата  с над  90%  (26.0%) и  тези  с  до  50%  (12.0%). Най 
честата причина за инвалидизиране са болестите на органите на кръвообращението, на 
които  се  дължат  40.1%  от  общия  брой  на  освидетелстваните  лица.  Следват 
новообразуванията (21.1%), болестите на костномускулната система и съединителната 
тъкан  (7.9%),  болестите  на  ендокринната  система,  разстройства  на  храненето  и 
обмяната на веществата (6.7%) и т.н. 

Таблица 20 Регистрирани злокачествени заболявания в Област Пловдив 

4.Възрастова  структура  на  населението.  Продължилите  през  последните 
няколко  десетилетия  негативни  тенденции  в  демографските  процеси  водят  до 
задълбочаване  на  процеса  на  застаряване  на  населението,  което  от  своя  страна  се 
отразява негативно и върху формирането на трудовия потенциал и възпроизводството 
на населението в общината.
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Таблица23.  Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. 
Източник: Национален статистически институт 

Възраст  Област Пловдив  Община Кричим 

Брой  %  Брой  % 

04  32435  4,75  444  5,28 

59  29488  4,32  534  6,35 

1014  28784  4,21  449  5,34 

1519  34191  5,01  480  5,71 

2024  45089  6,60  559  6,65 

2529  47336  6,93  568  6,75 

3034  51161  7,49  583  6,93 

3539  50107  7,34  560  6,66 

4044  47867  7,01  603  7,17 

4549  46071  6,75  568  6,75 

5054  48931  7,16  599  7,12 

5559  46128  6,75  544  6,47 

6064  48068  7,04  524  6,23 

65 +  127371  18,65  1394  16,58 

Общо  683 027  100  8 409  100 

От посочените данни е видно, че възрастовата структура на община Кричим има 
поблагоприятна структура от тази в областта и страната. Това е общината с найголям 
относителен дял на младото население  (до  15годишна  възраст)  –  17,0%,  следвана от 
общините  Перущица  и  Садово  –  по  15,2%.  Въпреки  това  найвисок  спрямо  общото 
население  на  общината  е  делът  на  жителите  на  възраст  над  65  год.  –  16,58  %.  За 
сравнение процентът на населението на област Пловдив на възраст над 65 год., спрямо 
общия  брой  е  18,65%.  Важен  за  трудовия  потенциал  на  общината  е  делът  на 
населението  под  20  год.,  който  за  община  Кричим  е  22,68  %,  от  населението  на 
общината. За сравнение, този дял в област Пловдив е само 18,25 %. 

Нарастващият  брой  и  дял  на  старите  хора  (над  65  год.),  в  цялата  страна  и  в 
частност  в  общината,  поставя  сериозни  предизвикателства  пред  социално 
осигурителната система, системата за социално подпомагане и здравеопазването. 

Таблица 22  Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението 

на възраст от 15 до 64 год. /Коефициент на възрастова зависимост/ 

Статистически район, 

област и община 
2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 

Р.България  44,6 %  45,1%  46,0%  47,5% 

Област Пловдив  44,2 %  44,8 %  45,8 %  48,2 % 

Община Кричим %  50,6 %  49,8 %  50,7 %  51,3 %
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Източник: Национален статистически институт 

Като цяло възрастова структура на населението в областта е поблагоприятна от 
тази  в  страната  и  се  характеризира  с  висок  дял  на  населението  във  възрастовия 
диапазон  от  15  до  64  год.,  от  която  основно  се  формира  и  трудовият  потенциал  на 
областта. Община Кричим е със стойности малко над тези на областно ниво. 

РАЗДЕЛ V. Социално – икономически фактори 

1. Средно годишна заплата По показателя „Средна годишна заплата на наетите лица 
по  трудово  и  служебно  правоотношение“  община  Кричим  се  нарежда  на  7мо място 
сред  18  общини,  но  си  остава  със  стойности  под  средните  за  страната,  района  за 
планиране  и  областта. Общините,  които  имат  пониски  стойности  по  този  показател, 
имат  икономика  с  преобладаващ  дял  от  селското  стопанство,  където  традиционно 
заплатите са пониски. 

Таблица 23 Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение. 

Статистически райони, 
области и общини  2008  2009  2010  2011 

България  6 538  7 309  7 777  8 230 
Южен централен район  5 268  5 835  6 197  6 541 

Област Пловдив  5 390  6 054  6 462  6 889 
Кричим  5 111  5 439  5 982  6304 

Източник: Национален статистически институт 

2. Пазар на труда 

По данни на ДБТ – Родопи  се запазва тенденцията достъпът до заетост да е най 
силно ограничен за няколко специфични групи безработни:  хора с основно и пониско 
образование;  безработни младежи на възраст 18 – 29 години;  хора в предпенсионна 
възраст;  хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от етническите 
малцинства. 

Таблица 24.  Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта и община Кричим  за 
периода 2009  2012 г. 

2009 г.  2010г.  2011 г.  2012 г. Община 
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Област Пловдив  22173  6,7 %  27233  8,3%  26319  8,3%  29189  9,6 % 

Община Кричим  596  15%  726  18,3%  631  17,7%  709  22,5% 

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта  Пловдив“ 

От таблицата погоре се вижда, че в резултат на икономическата криза, както в 
световен, така и в национален план, равнището на безработицата в община Кричим е
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22,5%,  при  средно  за  област Пловдив  –  9,6%.  Това  равнище  на  безработица  нарежда 
общината на предпоследно място в област Пловдив (повисоко равнище на безработица 
има  само  в  община  Брезово  –  22,7%).  Причините  са  комплексни,  но  като  водеща  се 
очертава ниската или липсата на  каквато и  да  било  квалификация на  регистрираните 
безработни, които са предимно от малцинствените групи. 

За  да  противодейства  на  тази  негативна  тенденция,  общинксото  ръководство 
ежегодно разработва проекти по различни програми, финансирани със средства от РБ, 
през Националния план за насърчаване на заетостта (НПНЗ). 

Такива  програми  са  Национална  програма  „От  социални  помощи  към 
осигуряване  на  заетост”,  която  създава  реални  предпоставки  за  ангажирането  на 
трайно  безработни  и  неактивни  лица,  получаващи  социални  помощи,  да  започнат 
работа,  да  усъвършенстват  своите  умения  или  да  придобият  такива  и  да  възстановят 
трудовите си навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост, чрез извършване 
на обществено полезни дейности. 

Регионална  програма  за  заетост,  разработена  на  основание  чл.31  от  Закона  за 
насърчаване на заетостта, чрез която през 2012 г. е осигурена заетост на 10 безработни 
лица за период от 6 месеца, на пълно работно време /8 часов работен ден/, в комунални 
дейности. 

Всяка  година  община  Кричим  кандидатства  по  програмата  на  „Старт  в 
кариерата”,  част  от  НПНЗ,  чрез  което  се  създават  възможности  за  млади  хора, 
ненавършили  29  години,  завършили  висше  образование,  регистрирани  в  бюрата  по 
труда  и  без  трудов  стаж  по  специалността,  да  бъдат  ангажирани  в  общинска 
администрация на определени длъжности. Чрез  тази програма,  не  само  се осигуряват 
работни  места  за  начинаещи  специалисти,  но  и  се  повишава  качеството  на 
предлаганите от общинска администрация услуги. 

Възстановеното на община Кричим право на собственост върху земеделски земи 
по чл.19 от ЗСПЗЗ, стана реална предпоставка за предоставяне за ползване на земи от 
малоимотни и  безимотни граждани на община Кричим. Макар и  със  сезонна  трудова 
заетост,  гражданите могат да задоволяват собствените си потребности, регистрирайки 
се по Закона за регистрация и подпомагане на земеделските производители. 

Общинското ръководство е осъзнало, че с осигуряването на временна заетост по 
програмите,  предлагани  от  Агенцията  по  заетостта,  трудно  ще  реши  проблема  с 
безработицата в общината. Затова периодично се провеждат срещи между общинското 
ръководство и Бюро по труда „Родопи”. В резултат на доброто сътрудничество между 
двете  институции  са  проведени  изнесени  обучителни  срещи,  на  които  експертите  на 
ДБТ    „Родопи” представят  възможностите  по ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси”, 
пред представители на местния бизнес. 

Найсигурният начин за намаляване на безработицата си остава създаването на 
предпоставки  на  бизнеса  да  работи  в  една  спокойна  и  стимулирана  от  страна  на 
държавата  и  общината  среда,  за  да  разгърне  своя  потенциал  и  създаде  нови  и  добре 
платени работни места. 

РАЗДЕЛ VI. Управление в областта на околната среда 
1. Комисии, отдели и специалисти в областта на околната среда 
В Общински съвет – Кричим има ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, 

обществен  ред  и  законност  –  европейски  програми  и  проекти,  местно  развитие, 
предотваряване    и  установяване на  конфликт на интереси,  обществен  ред,  законност, 
търговия,  селско    и  горско  стопанство,  екология,  жалбите  и  предложенията  на 
гражданите    и  контрол  на  изпълненията  на  решенията  на  Общински  съвет 
/ПКЕОРЗТСГСЕЖПГКИРОС/,  която  разглежда и  обсъжда  екологичните проблеми на 
общината  и  предлаганите  нормативни  документи,  европейски  програми  и  проекти 
свързани с околната среда.
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В  общинска  администрация  са  назначени  десет  лица,  чиито  задължения  са 
свързани основно с отпадъците, зелените площи и опазването на околната среда. 

2. Общински наредби по опазване на околната среда. 
Нормативните актове приети от Общински съвет  Кричим, свързани с опазване 

на околната среда са: 
1.Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Кричим. 
2. Наредба за регистрация  и стопанисване на кучета на територията на 

Община Кричим. 
3.Наредба за поддържане  и опазване на обществения ред, чистотата  и 

общественото имущество. 
4. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кричим за периода 2012 2015година. 
5. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кричим; 
6. Програма за управление на отпадъците на територията на Община Кричим 

20122015 година. 
7.Програма за енергийна ефективност на община Кричим 20122014г. 

3.Обмен  на  информация  и  сътрудничество  с  регионални  структури  на 
централни ведомства  Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани 
както  обмен  на  информация,  така  и  сътрудничество  с  редица  регионални  органи  на 
централни  ведомства  като  РИОСВ  Пловдив,  РИОКОЗ    Пловдив,  РДГ  –  Пловдив, 
Областна  дирекция  ”Земеделие”,  Областна  дирекция  по  беопасност  на  храните  – 
Пловдив,  Басейнова  дирекция  на Източнобеломорски  район  – Пловдив,  „Напоителни 
системи”  ЕАД  –Пловдив  и  други.  Особено  добро  взаимодействие  и  сътрудничество 
съществуват между общината и РИОСВ Пловдив. В решаването на много екологични 
проблеми се търси съдействието и на РЗИ  Пловдив, учебни заведения и НПО. 

4.  Сътрудничество  с  други  общини  по  опазване  на  околната  среда   
Постоянно  сътрудничество  с  други  общини  по  опазване  на  околната  среда  е 
реализирано. Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Закона за управление на отпадъците е 
разработена  и  утвърдена  Национална  програма  за  управление  на  дейностите  по 
отпадъците.  С  Програмата  са  определени  регионите,  включващи  общините,  които 
ползват  общо  регионално  депо  и  създаване  на  регионална  система  за  управление  на 
отпадъците. Във връзка с чл. 19б.  от Закона за управление на отпадъците с  Решение № 
226,  взето  с  Протокол №  32  от  20.08.2010г.    на  Общински  съвет  –  Кричим Община 
Кричим  участва  в  създаването  на  Регионално  сдружение    за  експлоатиране  на 
регионално  депо  за  неопасни отпадъци    в  землището  на  с.Цалапица.  В  Регионалното 
сдружение  участват  Общините:  Пловдив,  Кричим,  Стамболийски,  Съединение, 
Раковски,  Перущица,  Марица,  Родопи  и  Брезово.С  цел  улесняване  работата  на 
общините при създаване на регионалните сдружения, експертите на МОСВ разработиха 
и Указания за създаване на регионално сдружение на общините по чл. 196, ал. 1 от Закона 
за  управление  на  отпадъците,  които  своевременно  бяха  предоставени  на  общините. 
Регионалното сдружение  е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик 
на  терена,  върху  който  е  изградено  съоръжението  за  третиране  на  отпадъците. 
Регионалното  сдружение  няма  за  цел  да  формира  печалба,  не  придобива 
собственост.Неговата  дейност  се  подпомага  и  осигурява  от  съответните  общински 
администрации. 

Община  Брацигово  с  Решение  №  460  от  29.04.2010г.  с  Протокол  №  35 
предостави за рекултивация в полза на Община Кричим  общински имоти  находящи се 
в землището на с.Козарско, община Брацигово  за реализация на дейности по закриване 
на  депа  /  сметище  за  отпадъци  ,  находящо  се  върху  терените,  и  тяхната  цялостна 
рекултивация.  Със  свое  Решение  №  215  ,  взето  с  Протокол  №  30  от  29.06.2010г. 
Общински  съвет  –Кричим  прие  предоставените  от  Община  Брацигово  имоти  и
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Възложи  на  Кмета  на  Община  Кричим  да  предприеме  всички  правни  и  фактически 
действия за реализирането на дейностите по кандидатстване и изпълнение  на проект за 
закриване  на  сметището  в  община  Кричим    и  рекултивация  на  терените  посочени  в 
решението.  Общински  съвет  –Кричим  с  Решение  №  77,  взето  с  Протокол  №  8  от 
15.06.2012г.  даде съгласието си община Кричим да закрие  и рекултивира общинското 
сметище за битови отпадъци на гр.Кричим, попадащо в местност” Сух дол”,  землище 
на гр.Кричим, община Кричим, област Пловдивска и землище на с.Козарско , община 
Брацигово    област  Пазарджишка  и  да  кандидатства  с  проект  за  „Закриване  и 
рекултивация  на  общинско  сметище  за  битови  отпадъци,  гр.Кричим”  пред 
Министерство  на  околната  среда  и  водите.Ползите  от  реализацията  на  проекта  за 
закриване  и  рекултивация  на  депото  ще  бъдат    и  за  двете  общини.  Във  връзка  с 
изискванията  за Рекултивация  на  съществуващото  депо  за  твърди  битови отпадъци  е 
входирано заявление под № ОТП121481/28.06.2012 г. в Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната  среда  /ПУДООС/ по проект  за обект  „Общинско 
сметище  за битови отпадъци  на община Кричим, подобект ”Закриване и рекултивация 
на  общинско  сметище  за  битови  отпадъци  на  Община  Кричим”,  на  територията  на  : 
област  Пловдив,  община  Кричим  землище  на  гр.Кричим  с  ЕКАТТЕ  39921  и  област 
Пазарджик,  община  Брацигово,  землище  на  с.  Козарско  с  ЕКАТТЕ  37705,  съгласно 
правилата  за  подаване  на  проекти  за  закриване  и  рекултивация  на  общински  депа  за 
битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС 209/20.08.2009 г. Целта на проекта е 
закриване  на  настоящото  сметище  за  битови  отпадъци  на  община  Кричим  и 
извършване  на  техническа  и  биологична  рекултивация  на  терена.  Закриването  на 
нерегламентираното  сметище  ще  доведе  до  подобряване  на  екологичните 
характеристики  на  района  и  предотвратяване  на  отрицателните  въздействия  върху 
компонентите  на  околната  среда.  Ще  се  изпълнят  едни  от  основните  приоритети, 
заложени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, ще се 
стимулира регионалния принцип на сметосъбиране за ефективна и рационална система 
за  управление  на  отпадъците.  Проекта    е  внесен  за  одобрение  и  издаване  на 
Разрешение за строеж от Министъра на регионалното развитие. 

5. Информация  на  обществеността    Основен  партньор  в  информирането  на 
обществеността  за  състоянието  на  околната  среда  в  общината  са  сайта  на  Община 
Кричим,  местния  информационен  бюлетин,  РИОСВ,  НПО  и  медиите.  Чрез  тях 
обществено  достояние  стават  изпълнението  на  програмата  за  отпадъците, 
осъществените  проекти  по  опазване  на  околната  среда,  възникналите  екологични 
проблеми  и  действията  за  тяхното  решаване.  Периодично  се  провеждат 
информационни  кампании,  свързани  с  определени  дати  или  събития  на  национално 
ниво, като „Да изчистим България за един ден”, „Ден на земята”, „Ден без автомобили”, 
„Седмица  на  гората”  и  др.Организират  се  обществени  обсъждания  на  доклади  по 
оценка на въздействието върху околната среда на обекти, намиращи се на територията 
на  общината.  Осигурена  е  постоянна  телефонна  връзка  с  общината  за  сигнали, 
засягащи състоянието на околната среда. 

РАЗДЕЛ  VIІ.  АНАЛИЗ  НА  СИЛНИТЕ  И  СЛАБИТЕ  СТРАНИ,  НА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT) 

Анализът  на  силните  и  слабите  страни,  на  възможностите  и  заплахите  е 
извършен  в  сътрудничество  с широк  кръг  заинтересовани  представители  на  местната 
общност  в  процес,  организиран  от  изпълнителя  и  реализиран  на  територията  на 
общината.  Знанията  и  опита  на  отделните  секторни  експерти,  въвлечени  в 
разработването  на  програмата,  са  били  важни  и  са  осигурявали  външния 
безпристрастен поглед при оценката на отделните фактори на средата. В тази част са 
описани  силните  страни  (конкурентните предимства) на общината,  като потенциал  за 
бъдещо  развитие,  слабите  страни,  като  негативни  процеси,  дефицити  и  тенденции, 
възможностите на външната среда, от които общината може да се възползва в бъдеще и
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заплахите,  които могат  да бъдат  пречка  за  развитието,  или  да  се превърнат в  риск  за 
реализация на програмата. На тази основа са идентифицирани и изведени посочените 
подолу фактори на развитието в общината. 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ 

• Важно географско разположение; 

• Добро качество на въздуха; 

• Благоприятни климатични условия; 

• Богати горски ресурси; 

• Подходящи за земеделие почви; 

• Наличие на минерални извори; 

• Висок процент на слънчеви дни; 

• Богата флора и фауна; 

• Няма  химически  замърсена  земя,  което 
позволява  производство  но  екологично 
чиста продукция; 

• Опит  и  традиции  в  растениевъдството  и 
животновъдството; 

• Богато  културно  историческо  наследство, 
подходящо за развитие на туризма; 

• Капацитет  за  усвояване  на  средства  и 
управление  на  проекти  от  Оперативните 
програми  и  Програмата  за  развитие  на 
селските райони; 

• Добри  параметри  на  основните  компоненти 
на околната среда; 

• Липса  на  сериозни  източници  на 
замърсяване; 

• Газифициране  на  общински  сгради  и 
домакинства с природен газ; 

• Обслужване  на  цялото  население  на 
общината от система за сметосъбиране; 

• Въведена  система  за  разделно  събиране  на 
отпадъците; 

• Повишена  култура  и  познания  по  разделно 
събиране  и  предварително  третиране  на 
отпадъците преди депониране; 

•  Проведена  е  кампания  по  разделно 
събиране  сред  учениците,  която  включва 
провеждане  на  ден  на  разделното  събиране 
и обучения; 

•  Добре съхранена природа, с потенциал 
за  екотуризъм;  богато  биологично 
разнообразие, 2 защитени територии и части 
от четири ЗЗ от НАТУРА 2000; 

•  Богатство  от  възобновими  природни 
биологични ресурси; 

•  Възраждат  се  западнали  през 

•  Ниски доходи на населението и 
съответно невъзможност да се ползват по 
ефективно възможностите за газификация; 

•  Слаба  диверсификация  на 
икономическите  дейности  и  респективно 
висока  зависимост  от  селскостопанските 
дейности; 

•  Неясна  структура,  количество  и 
третиране  на  отпадъците  формирани  на 
територията  на  общината,  особено  по 
отношение  на  строителни,  производствени 
и опасни отпадъци; 

•  Липса на компостиране и познания в 
това направление; 

•  Органично  замърсяване  от 
отглежданите  животните  в  рамките  на 
града,  неспазване  на 
ветеринарномедицинските  изисквания  към 
животинските обекти; 

•  Неизползвани възможности на 
наличния каптиран минерален извор с 
доказано лечебни качества на водата; 

•  Недобро  състояние  на 
водопроводната мрежа; 

•  Частично  изградена  канализация, 
проблеми  със  септични  ями,  риск  от 
замърсяване на питейни води; 

•  Лошо  техническо  състояние  на 
вътрешната водоснабдителна мрежа; 

•  Липса  на  изградени  пречиствателни 
станции  за  отпадъчни  води  и  довеждащи 
колектори;  замърсяване  на  водите  на  р. 
Въча и Стара река; 

•  Слабости  в  координацията  и 
връзката между институциите, отговорни за 
опазване  на  защитените  територии  и 
биологичното разнообразие; 

•  Недостатъчна  информираност  на 
местното  население  за  видовото 
биоразнообразие и неговата значимост 
� Неравномерни валежи; 
� Бедни полезни изкопаеми /само инертни 
материали; 
� Разпокъсаност на собствеността върху 
земята; 
� Неразработени туристически ресурси; 
� Ограничени възможности за трудова 
реализация; 

•  Висока  миграция  към  гр.Пловдив,



61 

годините  занаяти:  вече  има  регистриран 
винопроизводител,  производители  на 
плодове (овошки) и зеленчуци. 

•  Изготвен  проект  за  рекултивация  на 
Общинско сметище 

•  Сдружаване    с  другите  общини  от 
регион Пловдив 

•  Реализиране  на  проект  за 
водоснабдяване  и  канализация  на  община 
Кричим  и  Пречиствателна  станция  за 
отпадни води; 

•  Организирано  събиране  на 
отпадъците; 

столицата и чужбина; 

� Недоизградена улична мрежа и лошо 
състояние на съществуващата; 
� Разрушени и амортизирани 
хидромелиоративни съоръжения; 
� Липса на система за контрол на състоянието 

на компонентите на околната среда; 
�  Недостиг  на  финансови  средства  за 
екологични дейности; 

•  Изхвърляне  на  отпадъци  на 
нерегламентирани места; 

•  Повреждане на съдове за смет: за ТБО 
и за Разделно събиране на отпадъци; 

Възможности 
•  Финансов  ресурс  на  секторните 

оперативни програми и ПРСР 
•  Достъп до нови технологии, ноухау и 

други ресурси; 
•  Прилагането  на 

европейските/националните  политики  по 
опазването  на  околната  среда  на  местно 
ниво. 

Заплахи 
∙  Забавяне  на  икономическия  растеж 
вследствие  на  глобалната  финансова 
криза; 

∙  Забавяне  на  процеса  на  децентрализация 
на управлението в страната; 

∙  Разрастващо  се  ромско  население  при 
липса на заетост.
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VIII. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА 

Община  Кричим  –  привлекателна  за  обитаване  локация  със  запазена  околна 
среда,  с  екологична  култура  на  населението,  осигуряваща  щадящото  ползване  на 
природните ресурси и грижа за бъдещето. 

IX. ЦЕЛИ 
На основата на тенденциите, очертани при анализа на средата и резултатите от 

SWOT  анализа,  са  формулирани  две  генерални  стратегически  цели  на  общинската 
програма. Тези цели са резултат и на желаното състояние, което жителите на общината 
определят във визията за бъдещето. На основата на генералните стратегически цели са 
формулирани осем специфични стратегически цели (пет по цел 1 и три по цел 2), които 
са основата на плана за действие към програмата. 

1. ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Генерална стратегическа цел 1 
Запазване на състоянието на компонентите на околната среда  в общината 

Община Кричим е специфична община, с концентрация на населението само в 
една  урбанизирана  територия  –  гр.  Кричим.  Съсредоточаването  на  населението  в 
градския  център  ограничава  вредните  въздействия  на  човешката  дейност  върху 
околната среда и създава предпоставки за концентрирани интервенции за запазване на 
доброто  качество  на  компонентите  на  средата  и  найвече  за  преодоляване  на 
последиците от нарушения, където те съществуват. Същевременно съсредоточаването 
на  население  само  в  един  градски  център  носи  и  своите  рискове,  свързани  с 
претоварването  на  територията  с  функции  от  различно  естество  –  индустриални  и 
аграрни, градски и селски и т. н. Община Кричим няма сериозни екологични проблеми. 
Тя  разполага  със  съхранена  природна  среда,  богато  биологично  разнообразие  и 
сравнително слабо развита икономическа база, която не няма вредни въздействия върху 
околната среда. 

Стратегическата цел на програмата е да се запазят на компонентите на околната 
среда  в  състояние,  което  да  гарантира  стойности  на  показателите  близки  до 
настоящите,  осигуряващи  добро  качество  на  средата  за  обитаване.  Запазването  на 
състоянието на средата ще се осигури, чрез реализацията на поредица от специфични 
цели,  които  да  минимизират  щетите  върху  природата  вследствие  на  стопанската 
дейност и  урбанизирането на територията, като същевременно се търси преодоляване 
на  допуснатите  слабости,  довели  до  временни  промени  в  средата,  които  са  резултат 
найвече на недобра организация и планиране на урбанизацията на територията. 

Генерална стратегическа цел 2 
Изграждане  на  институционален  капацитет  на  местно  ниво  за  качествено 
управление  на  компонентите  на  околната  среда  и  въвличане  на  местните 
общности в нейното опазване и възстановяване 

Опазването  и  подобряването  на  състоянието  на  околната  среда  не  е  грижа  на 
една  отделна  институция.  Изпълнението  на  тези  задачите  зависи  от  дейността  и 
активността  на  всички  субекти  в  обществото  –  овластени,  или  не.  Интегрираното
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управление на околната среда е подход, който се прилага не само на национално, но и 
на местно ниво. 

Интегриране  на  политиката  по  опазването  на  околната  среда  в  секторните 
политики, чрез отчитане на екологичните изисквания при планирането на общинските 
инициативи, свързани с развитието на икономиката и средата за обитаване,  е разбиране 
от  ключова  важност.  За  реализацията  на  подобра  политика  са  необходими  местен 
институционален  капацитет,  воля  и  широко  въвличане  на  местните  общности,  както 
във етапа на формулиране на политики, така и при тяхната реализация. 

2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Специфични  стратегически  цели  към  първа  генерална  стратегическа 
цел Запазване на състоянието на компонентите на околната среда  в общината. 

2.1.  Постигане  на  поефективно  управление  на  водните  ресурси,  чрез 
рехабилитация  на  съществуващата  водопреносна  и  канализационна  мрежа  и 
изграждане  на  нова,  с  цел  намаляване  на  загубите  от  вода,  разумно  ползване  и 
опазване на водите 

Остарялата  водопреносна  мрежа,  както  и  в  много  други  населени  места  на 
страната,  води  до  големи  загуби  на  вода  и  неефективно  ползване  на  ограничен 
природен ресурс, какъвто е водата. От съществена важност за осигуряването в бъдеще 
на  добро  качество  за  живот  на  местните  обитатели  е  наличието  на  достатъчно  по 
количество  и  качество  вода  за  питейни  и  технологични  нужди.  Изграждането  на 
канализационни  мрежи,  рехабилитация  на  съществуващите  и  изграждането  на 
пречиствателни станции за отпадъчни води ще доведе до намаляване на замърсяването 
на повърхностните и на подпочвените води, на почвите и ще намали вредните емисии. 
Постигането на тази специфична цел, налага комплекс от мерки и дейности, насочени 
към осигуряването на проектна готовност, на капацитет за управление на проекти и  на 
необходимото  финансиране,  основно  от  външни  източници,  поради  сравнително 
ограничените  местни  ресурси  за  изграждане  на  помащабна  инфраструктура. 
Ефективното използване на  водните  ресурси  (включително на минералните извори) в 
бъдеще може да бъде източник на немалко приходи за местната власт, които да бъдат 
насочени за природозащитни дейности. 

2.2.  Подобряване  на  качеството  на  въздуха  и  минимизиране  на  влиянието  на 
фактора шум върху качеството на средата за обитаване 

Въпреки  че  няма  регистрирани  концентрации  на  замърсявания  на  въздуха  със 
стойности  над  пределнодопустимите,  опазването  на  въздуха  трябва  да  бъде  една  от 
целите  на  програмата  предвид  важността  на  този  фактор  на  средата  за  опазване  на 
здравето  на  хората  и  използването  на  природния  потенциал  на  територията  за 
стопанско  оживление  и  просперитет.  Дейностите  в  тази  посока  са  насочени  към 
намаляване  на  използването  на  енергоносители  (основно  в  бита),  които  замърсяват 
атмосферата  с  ФПЧ.  Необходимо  е  да  се  премине  към  пошироко  използване  на 
възобновяеми източници на енергия, както и пестеливото им използване. 

Факторът  шум  също  не  може  да  бъде  причислен  към  основните  екологични 
проблеми на общината. Въпреки това, трябва да се отчита влиянието му, като фактор на 
градската  околна  среда,  при  градоустройственото  планиране.  Осъществяването  на 
мерки  за  намаляване  на  шума  са  свързани  найвече  с  цялостно  подобряване  на 
инфраструктурата  и  жизнената  среда  в  общината.  Липсата  на  обходни  пътища  при 
нарастващ транспортен поток и недобра организация на движението, води до
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претоварване на  улиците  в населеното място,  съпътствани  с  емисии на прах и 
шум. Мерките  за  намаляване  на  шума,  трябва  да  са  адресирани  и  към  планиране  на 
изграждането  на  зелените  системи  в  общината.  При  определяне  на  зоните  за 
залесяване  на  първо  място  трябва  да  се  избират  тези,  разположени  покрай 
транспортните улици с поголям трафик. Реализацията на тази мярка и разпределението 
на  дейностите  във  времето  следва  да  е  обвързано  с  дейности  на  общината  за 
увеличаване на зелените площи и засаждането на дървета на територията й. При избора 
на участъците от пътната инфраструктура, подлежащи на ремонт, да се започва с тези, 
разположени в близост или преминаващи през населените места. 

2.3. Опазване на почвите от замърсяване вследствие на земеделски дейности 
Независимо,  че  населението  на  общината  е  само  градско,  в  структурата  на 

местната  икономика  добавена  стойност  се  формира  и  от  упражняването  на  дребни 
земеделски  дейности,  найчесто  за  задоволяване  на  потребностите  на  домакинството. 
Упражняването на тези дейности, често се извършва в рамките на населеното място при 
условия,  които  затрудняват  обичайния  стопански  цикъл.  Отпадъците  (найчесто  от 
животински произход) се изхвърлят на места, които могат да замърсят както почвите, 
така и подпочвените води. Мерките за постигане на тази цел са главно организационни 
и  са  свързани  с подобряване на местните  регулации  за  упражняване на  тази дейност, 
изнасянето на дребните фамилни стопанства извън населеното място и строг контрол 
по  изхвърлянето  на  отпадъците.  Повишаването  на  информираността  на  местните 
земеделски  стопани,  чрез изпълнение на пилотни проекти и  на  други инициативи ще 
стимулира прилагането биологично земеделие в района. 

2.4.  Подобряване  на  управлението  на  отпадъците,  чрез  въвеждане  на  нови 
технологии за обработка и нова организация на управление 

Количествата  генерирани  отпадъци  в  малки  общини,  като  Кричим,  са 
сравнително малки  и  ефектът  от  тяхното  рециклиране  не  е  значим,  за  да  се  каже,  че 
рециклирането и оползотворяването дават значим принос за съхраняване на природни 
ресурси.  Затова  акцентът  е  върху подобряване на  организацията на  сметосъбирането, 
сметоизвозването и на уличната чистота  за недопускане на замърсяване  и опазването 
на качествения облик на територията. Очакванията в тази насока са особено високи в 
територии  с  богато  природно  наследство,  ограничен  индустриален  интерес  и 
възможност  за  развитие,  основно  в  сектора  на  туризма,  базиран  на  природните 
дадености. 

2.5. Опазване на богатото биологично разнообразие на района и разумно и щадящо 
ползване 

Богатото биологично разнообразие е един от значимите активи на територията, 
чието  разумно  ползване,  трябва  да  бъде  обект  на  целенасочена  местна  политика. 
Извличането  на  стопанска  изгода  в  краткосрочен  план  следва  да  се  осуети,  чрез 
поредица  от  мерки  и  дейности,  гарантиращи  неговото  опазване  и  предаване  на 
следващите поколения. Без запазена природа и съхранено биологично разнообразие, не 
е  възможно  да  бъде  постигнато  оптималното  състояние  на  околната  среда  в  община 
Кричим. Липсата към момента на достатъчна и добре систематизирана и структурирана 
информация  за  територията  на  общината,  може  да  доведе  до  грешни  решения  и 
негативни последици, не само за  защитените територии и биоразнообразието, но и  за 
цялостното  развитие  на  общината.  Поради  тази  причина  в  програмата  ще  намерят 
място  мерки  за  цялостна  инвентаризация  на  природните  дадености  и  активи  на
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територията.  Дейностите  за  тази  специфична  цел  трябва  да  осигурят  запазването  за 
бъдещите поколения на този ресурс и неговото разумно използване. 

2.6. Подобряване на състоянието на зелените площи в гр. Кричим 
Изграждането на  вътрешноградски паркове и зелени  зони  в общината,  както и 

провеждането  на  кампании  за  озеленяване,  ще  оказват  благотворно  влияние  върху 
качеството на атмосферния въздух, нивото на шума, ландшафта и води до подобряване 
на средата за живот и бизнес. 

Специфични стратегически цели към втора генерална стратегическа цел 

Изграждане  на  институционален  капацитет на местно  ниво  за  качествено 
управление на компонентите на околната среда, въвличане на местните общности 
в нейното опазване и възстановяване. 

1.  Осигуряване  с  подготвени  служители  на  местната  администрация  и  на 
деконцентрираните  звена  на  централната  власт  със  знания  и  умения  за 
планиране, реализация и  контрол на факторите на околната среда в региона 

Капацитетът  на  администрацията  от  различните  нива  на  управление  е  ключов 
фактор  за  прилагането  на  успешни  политики  за  опазването  на  околната  среда. 
Създаването на мотивация  в  служителите  за  непрекъснато повишаване на  знанията и 
възможността за тяхното прилагане ще намали текучеството в администрациите и ще 
осигури  капацитет  на  институциите,  за  прилагане  на  политики  и  мониторинг  на 
дейностите по опазване на околната среда. 

Разработването и прилагането на годишни програми за обучение на служителите 
в публичната администрация ще осигурят информираност и нови компетенции, обмен 
на знания и опит, за подобро управление на процесите по опазване на околната среда. 
Осигуряването и използването на нова и модерна апаратура за измерване и контрол на 
показателите на отделните фактори ще повишат качеството на тяхната работа. 
2. Широко информиране и въвличане на местната общност при осъществяване на 
мерки и дейности по опазване на природната среда 

Широкото  участие  на  обществеността  и  на  местните  заинтересовани  страни  в 
процеса  на  опазване  и  възстановяване  на  компонентите  на  околната  среда  е  важно 
условия  за  постигане  на  целите  на  програмата.  От  една  страна,  хората,  живеещи  в 
общината  и  институциите  и  организациите,  са  заинтересовани  и  са  ползватели  на 
ресурсите  на  природата,  но  от  друга  страна,  те  са  основният  източник  на  заплахи  за 
състоянието  на  околната  среда.  Затова  тяхната  информираност,  образованост, 
разбиране  за  причините  и  начините  на  опазване  и  мотивирането  им  за  участие  са  от 
изключително  значение  за  постигане  на  целите  на  програмата.  Предприемането  на 
планирани  и  целенасочени  дейности  за  осигуряване  на  това  разбиране  и  участие  е 
необходимо за самия процес на прилагане на програмата. Този подход е наложителен в 
общини с относително недобра образователна структура на населението (основно сред 
малцинствени  групи)  като  Кричим,  където  липсата  на  информираност  е  дефинирана 
като една от слабите страни. 

Дейностите  в  тази  насока  трябва  да  включат  както  информационни  кампании 
така и обучение за НПО и активни граждански групи, които да бъдат въвличани чрез 
различни форми на участие.
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3. Подобряване координацията в дейността на местните власти и териториалните 
звена на централната власт 

Прилагането на общинската програма за опазване на околната среда не може да 
се  осъществи  изолирано,  без  координация  и  партньорство  с  централните  и 
регионалните  институции  и  съседните  общини.  Поради  това  е  необходимо  да  се 
предвидят конкретни мерки за поддържането на контакти, общи планове за действие в 
кризисни ситуации, механизми за информираност и сътрудничество. Тази координация 
е особено наложителна при дейности като опазване на биологичното разнообразие и на 
защитените територии. 

3. ПРИОРИТЕТИ 
За определяне на приоритетите на програмата са идентифицирани три основни 

критерия, които имат пряка връзка с аспектите на устойчивото развитие: 
1. Висока степен на застрашеност или риск за компонентите на околната среда. 

Този критерий се прилага, когато има риск, че невземането на мерки може да доведе до 
безвъзвратна загуба на определени качества или елементи на природната среда. 

2.  Висока  степен  на  застрашеност  или  риск  за  здравето  на  населението.  Този 
критерий се отнася до въздействия върху водата или въздуха, които пряко или косвено 
в  краткосрочен  или  дългосрочен  план,  могат  да  застрашават  здравето  или живота  на 
населението от общината. 

3.  Осигуряване  на  икономически  ползи  за  местните  хора.  Този  критерий  е 
свързан  с  възможността  планираните  дейности  да  допринесат  за  подобряване  на 
икономическото  положение  на  местните  хора.  Като  приоритетни  се  избират  такива 
дейности  в  плана,  които  могат  да  осигурят  и  допълнителни  ползи  за  местната 
икономика. 

Към тези три основни критерия се добавя и четвърти  ресурсна осигуреност на 
дейностите. Когато се планират като приоритетни определени дейности, необходимо е 
да се вземе предвид и тяхната реалистичност. Ако общината няма собствени ресурси и 
не  могат  да  бъдат  идентифицирани  реалистични  източници  на  финансиране, 
дейностите  не  могат  да  попаднат  сред  приоритетните.  Това  се  отнася  не  само  за 
финансовите,  но  и  за  човешките  и  институционалните  ресурси,  необходими  за 
изпълнението на определените дейности.
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X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ДЕЙНОСТ  ЗАДАЧА  ОТГОВОРНИК  СРОК 

ФИНАНСИРАНЕ 
Възможни 
източници/ 
необходими 
средства 

ИНДИКАТОР  ЕФЕКТ 

ГСЦ 1. 
Запазване състоянието на компонентите на околната среда  в общината 

1.1. Постигане на поефективно управление на водните ресурси, чрез рехабилитация на съществуващата водопреносна и канализационна мрежа и 
изграждане на нова, с цел намаляване на загубите от вода, разумно ползване и опазване на водите 

1.1.1. Доизграждане, 
реконструкция и 
рехабилитация на 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа и 
изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води 

1. Изпълнение на 
строителство 

Община  2014  г.  – 
2015 г. 

ОП,,Околна 
среда” 

1.изпълнение  на 
строителство 

Намалени  загуби  на 
вода,  подобрено 
качество  на 
водоподаването 

1.1.2. Доставка и монтаж на 
водопроводи – подмяна на 
съществуващи 

1. Строителство  Община  2014  г.  – 
2020 г. 

. 

ОП,,Околна 
среда” 

1.изпълнение  на 
строителство 

Повишено  качество  на 
питейната вода, намален 
риск  за  здравето  на 
населението 

1.1.3. Възстановяване на 
напоителни системи 

1. Анализ на 
необходимостта от 
възстановяване на 
напоителните системи 

Община, 
Напоителни 
системи 

2014   
2015 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

1.Изготвен анализ  Повишени  добиви  на 
земеделска  продукция, 
повишени  доходи  на 
населението
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2. Осигуряване на 
средства за изпълнение 
на дейностите 

Община, 
Напоителни 
системи 

2015   
2016 г. 

Външно 
финансиране  2. Спечелен  проект 

1.1.4.  Предоставяне  на 
концесия  за  ползване  на 
минералния  извор  на 
Общината 

Община  2014   
2020г. 

Външно 
финансиране 

Създадени нови 
източници на доходи на 
база минерална вода. 
Подобрено състояние и 
управление на водните 
ресурси на общината 

1.2. Подобряване качеството на въздуха и минимизиране  влиянието на фактора шум върху качеството на средата за обитаване 
1.2.1. Въвеждане на мерки за 
Енергийна ефективност на 
сгради общинска 
собственост 

1. Изпълнение на 
програма за Енергийна 
ефективност 

Община  2014 г. 
2020 

В  рамките  на 
бюджета 

Изготвен проект  Санирани сгради 

1.2.2. Използване наенергия 
от възобновяеми 
източници (соларна 
инсталация за топла вода за 
БГБ) 

1.  Община  2014г. 
2020 

В  рамките  на 
бюджета 

Използвана енергия от 
възобновяеми 
източници, съобразно 
стратегията за 
енергийна ефективност 

1.3. Подобряване на управлението на отпадъците, чрез въвеждане на нови технологии за обработка и 
нова организация на  управление 

1.3.1. Практическо прилагане 
на въведенатасхема за 
разделно събиране на 
отпадъците ирегламентиране 
на събиране / третиране на 
опасните и строителните 
отпадъци 

1. Провеждане на 
периодична 
информационна 
кампания 

2. Обучение на 
подрастващи, местен 

1.Община; 

2.Община,НПО, 
училища, 

2014 
2020 г. 

2014 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

В  рамките  на 
бюджета 

1. Проведени 4 
информационни 
кампании 

2.  Сезонно 
провеждане  на 

Разделно  събиране  на 
отпадъците
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бизнес и граждани  читалище  обучение 

1.3.2. Въвеждане на система 
за разделно събиране на 
излезли от употреба батерии, 
луминисцентни и други 
лампи съдържещи  живак и 
други опасни отпадъци от 
бита. 

1.Сключване  на  договор 
за  оползотворяване  на 
отпадъци 

Лицензирана 
фирма за 
оползотворяване 
на отпадъци 

2014  г. 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

1Сключен договор  Рециклиране и повторна 
употреба на отпадъците 

1.3.3. Поетапно въвежданена 
фамилно компостиране на 
биоразградими отпадъци 

1. Запознаване на 
общността с ползите от 
компостиране 

Община  2014– 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

Проведени  4 
информационни 
кампании 

Поетапно въвеждане на 
фамилно компостиране 
на биоразградими 
отпадъци 

1.3.4.Предприемане на мерки 
за почистване на 
нерегламентирани сметища и 
замърсявания. 

1. Включване в 
регионални инициативи 
или подписване на 
договор с фирма 

Община  2014 – 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

1. Участие в 
регионална 
инициатива 

Рециклиране и повторна 
употреба на отпадъците 

1.3.5 Изграждане на площадка 
за биоразградими отпадъци 

Община  2014  – 
2020 г. 

1.4. Опазване на почвите от замърсяване вследствие на земеделски дейности 
1.4.1. Регулиране на 
пашата от страна на общината 

1. Регулярен контрол и 
спазване на приетата 
наредба 

Община  2014– 
2020г. 

Ежемесечен контрол  Регулиране на пашата 

1.4.2. Превенция на пожари, 
наводнения и ерозия на 
почвената покривка 

1. почистване на 
коритото на р. Въча; 
2. Разяснителни 
кампании за вредата от 
палене на стърнищата и 
санкциониране на 
нарушителите 

Община,  НЕК, 
Напоителни 
системи,  ДЛС, 
Гражданска 
защита  и 
заинтересовани 
страни 

2014   
2020 г. 

2014   
2020 г. 

Външни 
източници 

1.  Ежегодно 
почистване на р. Въча 

2.  Проведени  по  не 
три  кампании  на 
година 

Превенция  на  пожари, 
наводнения и ерозия 

1.4.3. Оптимално 
устройствено планиране на 
територията с оглед опазване 
на плодородните земи 

1.Изготвяне на общ 
устройствен план 

Община  2015  г.  – 
2016 г. 

Общински 
бюджет 

Изготвен  нов 
устройствен план 

Изготвен  общ 

Устройствено 
планиране
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Външни 
източници 

устройствен план 

1.4.4. Стимулиране на 
биологичното земеделиесред 
местното население 

1. Разработване и 
изпълнение проекти 

Община  2014г. 
2020 г. 

Външни 
източници 

Разработен  поне 
един проект 

Стимулирано 
биологично земеделие 

1.5. Опазване на богатото биологично разнообразие на района и  разумно и щадящо ползване 

1.5.1. Съхраняване, укрепване 
и възстановяване наключови 
екосистеми, местообитания, 
видове и на генетичните им 
ресурси 

1. Информиране на 
обществеността за 
ключови екосистеми, 
местообитания, видове и 
на генетичните им 
ресурси 

2. Подпомагане на 
дейността на екоклуба 

Община,  НПО, 
ДЛС 

2014– 
2020 г. 

2014   
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

1.  Проведени  поне  3 
информационни 
кампании 

2.  Отчитане  на 
съвместни дейности с 
екоклуба 

Съхраняване и 
укрепване на ключови 
екосистеми, 
местообитания, видове 
и на генетичните им 
ресурси 

1.5.2. Поддържане в добро 
състояние на пътната 
инфраструктура, прилежаща 
към важни природни обекти 
с цел опазването им 

Навременно 
комуникиране с 
отговорните институции 

ОПУ Пловдив, 
ДЛС, Община 
Кричим 

2014 
2020 г. 

Външни 
източници 

Съвместни дейности  Поддържана  пътната 
инфраструктура 

1.5.3. Осигуряване наместни 
структури –информационни 
центрове и/или други за 
администриране и 
интегрирано управление на 

Включване в 
туристически пакети от 
допълнителни 
туристически услуги на 
съседни общини 

Местни 
предприемачи 

2014 
2020 г. 

НПРСР 
Външно 
финансиране 

Участие  в 
туристически пакети 

Положено начало на 
туристическа дейност в 
общината
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туристическите услуги с оглед 
опазване на околната среда 
1.5.4. Попълване на 
значителните пропуски в 
базата данни за горските 
ресурси, биоразнообразието, 
ЗТ и ЗЗ на територията на 
общината 

Община,  НПО, 
научни  институти, 
ДЛС,  РИОСВ  – 
Пловдив  и 
заинтересовани 
страни 

2014  – 
2020 г. 

Външно 
финансиране 

Управление и устойчиво 
ползване на гори, 
защитените територии и 
защитените зони 

ГСЦ 2. 
Изграждане на институционален капацитет на местно ниво за ефективно управление на околната среда,  въвличане на местните общности за нейното 

опазване и възстановяване 
2.1. Създаване на подготвени служители в местната администрация и в деконцентрираните звена на централната власт със знания и умения за планиране, 

реализация на  дейности и компетенции по  контрол на екологичната обстановка в региона 
2.1.1.Обучение на местната 
администрация и екипи по 
въпросите, свързани с 
усвояването на средства по 
фондовете на ЕС, 
управлението и опазването на 
околната среда, 
многофункционалното 
управление на горите и 
горските ресурси, развитието 
на екологосъобразни 
земеделски производства и 
услуги. 

1. Обучение по 
използване на ГИС 

2. Обучение за начините 
на управление на 
отпадъците 

3.Обучение  за  добри 
земеделски практики 

Общинска 
администрация 

2014  – 
2020 г. 

Външно 
финансиране 

1.  Обучени  поне  2 
специалисти 

2.  проведени  поне  2 
обучения  на 
служителите  на 
общинска 
администрация 

3.  Проведени  поне  2 
обучения  на 
служителите  на 
общинска 
администрация 

Обучена местната 
администрация и екипи 

2.1.2.  Концентрация  и 
мобилизиране  на 
финансовите  ресурси от 
вътрешни и външни източници 
за финансиране на екологични 
проекти 

1. Обучение на 
специалисти по 
разработване на проекти 
и кандидатстване по ОП 

Общинска 
администрация 

2014  – 
2015  г. 

ОПАК,  външни 
източници 

Обучени поне  3 
специалисти 

Концентрация  и 
мобилизиране  на 
финансовите ресурси 

2.1.3. Подобряване на  1. Координация между  Общинска  2014–  1.  Съвместни  срещи  Подобрена  контролна
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контролната дейност на 
общината за спазване на 
екологичното законодателство 
в три аспекта: превантивен 
контрол (планиране, 
информиране и 
профилактика); текущ контрол 
(постоянно или периодично 
наблюдение както на 
състоянието на компонентите 
на околната среда, така и на 
потенциалните източници на 
замърсяване и увреждане на 
околната среда); последващ 
контрол (за спазване на 
изпълнението на издадените 
разрешителни, предписания, 
решения по ОВОС, мерки от 
различни планове за 
управление и т.н.). 

контролните органи и 
периодична отчетност; 

2. Създаване на рубрика 
„Зелен телефон” за 
подаване на сигнали 

администрация 

Общинска 
администрация 

2020 г. 

2014  – 
2020 г. 

за  отчитане  на 
контролната  дейност 
на  различните 
контролни органи 

2. Създадена рубрика 

дейност на общината 

2.1.4. Устойчиво ползване на 
възобновимите природни 
биологични ресурси на 
територията на общината 

1.  Информиране  на 
обществеността 

2. Въвеждане на планово 
управление 
3.Контролиране 
изпълнението  на 
дейностите по плана 

Общинска 
администрация  и 
заинтересовани 
страни 

2014– 
2020 г. 

ОПОС,  ОПАК,  в 
рамките  на 
бюджета 

1.  Проведени  по  не 
2  информационни 
кампании 

2.Разработен план 
3.  Създадена  и 
функционираща 
комисия по контрол 

Устойчиво  ползване  на 
възобновимите 
природни  биологични 
ресурси 

2.2. Въвличане на обществеността при осъществяване на дейности по мониторинг и активното им сътрудничество в реализацията на мерки, насочени към 
опазване на природната среда и биоразнообразието 

2.2.1.  Подобряване  и 
разширяване  на условията 
за участие на НПО в  процеса 
на  вземане  на  решения  за 
опазване  на  околната  среда 
съгласно  изискванията  на 
нормативната уредба 

1. Организиране на 
срещи с представители 
на НПО за дискутиране 
на актуални проблеми 

Община, НПО  2014 
2020 г. 

в  рамките  на 
бюджета 

Проведени поне 3 
срещи с 
представители на 
НПО и местен бизнес 

Подобряване и 
разширяване на 
условията за участие на 
НПО
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2.2.2. Популяризиране 
дейностите за опазване на 
околната среда, и найвече 
на биоразнообразието, сред 
местните жители 

1.  Провеждане  на 
информационни 
кампании 
1.1 Отбелязване на денят 
на гората 
1.2 Отбелязване на денят 
на земята 
1.3 Отбелязване на денят 
на мобилността 
1.4..Включване  в 
кампанията  ,,Да 
изчистим  България  за 
един ден” 

2. Издаване на 
подходящи печатни 
материали 

Община, НПО  2014 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

1. Проведени сезонни 
кампании 

2.  Издадени  и 
разпространени 
материали 

Популяризиране 
дейностите за опазване 
на околна среда 

2.2.3. Принос към прилагането 
наНационалната система за 
мониторинг на 
биоразнообразието (НСМБР) 

1. Теренна работа 

2. Изпращане на 
попълнени полеви 
формуляри в ИАОС 

НПО  и  отделни 
граждани, 
съвместно  с  ДЛС, 
и  РИОСВ 
Пловдив 

2014  г.   
2020г. 

Външни 
източници. 

1. Извършена теренна 
работа 

2. Изпратени 
попълнени полеви 
формуляри в ИАОС 

Опазване и  управление 
на биологичното 
разнообразие 

2.2.4.Информиране 
чрезмедиите за  политиката  на 
общината,  за  конкретни 
резултати  от  реализираните 
мерки, за предстоящи събития, 
включително провеждане и на 
регулярни  пресконференции  с 
журналисти и срещи с НПО. 

1. Публикации в местния 
информационен бюлетин 

2.  Информация  по 
местната  кабелна 
телевизия 

3.  Поддържане  на 
рубриката  в  сайта  на 
общината 

4.  Разпространение  на 

Община, НПО  2014 
2020 г.. 

В  рамките  на 
бюджета 

1.  Ежемесечни 
публикации 

2.  Регулярна  (след 
всяка  сесия  на 
Общинския  съвет  и 
събитие) 

3.  Поддържана 
рубрика 

Информирана 
общественост
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специализирани 
информационни 
материали,  бюлетини  и 
ръководства 

4.  Разпространен 
поне 1 специализиран 
материал 

2.2.5. Укрепване на 
капацитета на общноститепо 
отношение на източниците на 
замърсявания, събирането и 
рециклирането на отпадъци и 
опаковките, 
предотвратяването на 
промишлените аварии, 
контрола върху 
замърсяванията, защита на 
природата, биоразнообразието 
и др. 

Провеждане на програми 
за обучение 

Община  и 
заинтересовани 
страни 

2014 
2020 г. 

Външно 
финансиране 

Проведени  поне  5 
обучения 

Укрепен капацитет 

2.3. Координация на усилията между местните власти и контролните органи, отчитащи екологичните параметри на околната среда, намиращи се на 
различно подчинение 

2.3.1. Подобряване на 
сътрудничеството и 
изграждане на устойчиви 
партньорски връзки  с 
компетентните власти на 
съседните общини с оглед 
координация и обединяване на 
усилията за мониторинг и 
контрол 

1. Обмен на добри 
практики със съседни 
общини 

2. Участие в съвместни 
срещи 

Община  и 
заинтересовани 
страни 

2014 
2020 г. 

В  рамките  на 
бюджета 

Проведени  поне  3 
срещи 

Изградени  партньорски 
връзки 

2.3.2. Координация на 
действията по прилагане на 
заложените в настоящия План 
за Действие мерки с РИОСВ и 
с БДУВИзточнобеломорски 
Район 

1. Изпълнение на 
предписанията на 
РИОСВ 
2. Изпълнение на 
мерките, заложени в ПУ 
за речните басейни в 
Източнобеломорския 
Район 

1.  Община  и 
заинтересовани 
страни 

2.  Община  и 
заинтересовани 
страни 

1. 2014 – 
2020 г. 

2. 2014  
2020 г. 

1. В рамките на 
бюджета 

2. В рамките на 
бюджета 

1. Изпълнени 
предписанията на 
РИОСВ 
2. Изпълнени 
мерките, заложени в 
ПУ за речните 
басейни в ИБР 

Изградени  партньорски 
връзки
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XI. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Програмата  за  опазване  на  околната  среда  на  община  Кричим  има 
продължителност пет години. 
Началото на реализацията на програмата е април 2014г., а краят е декември 2020 г. 

Програмата  за  опазване  на  околната  среда  има  отворен  характер.  Тя  може  да 
бъде допълвана и актуализирана, когато това е необходимо. 

Програмата  за  опазване на  околната  среда  на  община Кричим  е  съгласувана  с 
РИОСВ–  Пловдив  за  необходимостта  от  подлагането  й  на  екологична  оценка.  Тя  е 
приета с Решение ..........  /......... на Общинския съвет. 

За изпълнението на програмата се сформира комисия, чиято основна функция е 
да отговаря за организацията и мониторинг на изпълнението на ОПООС. Членовете на 
комисията са представители на заинтересованите страни, участвали в работната група 
по  разработване  на  програмата,  като  броят  на  членовете  и  начина  на  назначаване  и 
оттегляне  на  членство ще  бъдат  отразени  във  вътрешния  правилник  за  дейността  на 
комисията. 

Комисията  заседава  минимум  три  пъти  годишно  –  в  началото  на  годината  за 
определянето на годишния план за действие, в средата на годината за междинен отчет 
на изпълнението и в края на годината за финален годишен отчет. 

Кметът  на  община  Кричим  ежегодно  внася  в  Общинския  съвет  отчет  за 
изпълнението  на  програмата  за  околна  среда,  а  при  необходимост  и  предложения  за 
нейното допълване и актуализиране. 

Отчетите  за  изпълнението  на  Програмата  за  опазване  на  околната  среда  се 
представят за информация в РИОСВ Пловдив. 

Ежегодно се информира обществеността за изпълнението на програмата. 
При  изготвянето  на  дългосрочната  бюджетна  прогноза  на  общината  се  вземат 

предвид  целите  и  дейностите,  заложени  в  програмата  и  плана  за  действие.  По 
предложение на  кмета на общината  ежегодно  с приемането на общинския  бюджет  се 
определят средствата за изпълнение на приоритетните екологични проекти и дейности, 
включени в общинската програма за околна среда. 

Координатор по изпълнението на програмата е ст. спец. “ Екология”,  в община 
Кричим.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АВ  Атмосферен въздух 
ВиК  Водоснабдяване и канализация 
ГК  Газоотвеждащи кладенци 
ГОП  Горни оценъчни прагове 
ДБТ  Дирекци бюро по труда 
ДВ  Държавен вестник 
ДДС  Данък добавена стойност 
ДЛС  Държавно ловно стопанство 
ДФЗ  Държавен фонд земеделие 
ГИС  Географска информационна система 
ЖПГ  ЖП Гара 
ЗЗ  Защитена зона 
ЗБР  Закон за биологичното разнообразие 
ЗДБРБ  Закон за държавния бюджет на Република България 
ЗЛР  Закон за лечебните растения 
ЗЗТ  Закон за защитените територии 
ЗЗШОС  Закон за защита от шума в околната среда 
ЗМ  Защитени местности 
ЗМСМА  Закон за местното самоуправление и местната администрация 
ЗООС  Закон за опазване на околната среда 
ЗСПЗЗ  Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи 
ЗТ  Защитена територия 
ЗУО  Закон за управление на отпадъците 
ЗУТ  Закон за устройство на територията 
ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 
ИБР  Източно беломорски район 
ИЗП  Използвана земеделска площ 
ИП  Инвестиционен проект 
КАВ  Качество на атмосферния въздух 
МАС  Мобилна автоматична станция 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МПС  Моторно превозно средство 
НКЖИ  Национална компания железопътна инфраструктура 
НООО  Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки 
НПНЗ  Национален план за насърчаване на заетостта 
НПО  Неправителствена организация 
НСМБР  Национална система за мониторинг на биоразнообразието 
НСМОС  Националната система за мониторинг на околната среда 
ОбА  Общинска администрация 
ООН  Организация на обединените нации 
ООС  Опазване на околната среда
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ОП  Оперативна програма 
ОПАК  Оперативна програма административен капацитет 
ОПОС  Оперативна програма околна среда 
ОПООС  Общинска програма за опазване на околната среда 
ОПР  Общински план за развитие 
ОПУ  Областно пътно управление 
ОПУДО  Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 
ОС  Околна среда 
ОУП  Общ устройствен план 
ПД  План за действие 
ПЗ  Природна забележителност 
ПИП 
ПМС  Постановление на министерски съвет 
ПР  Поддържан резерват 
ПРСР  Програма за развитие на селските райони 
ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПУП  ПРЗ  Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване 
ПУДООС  Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда 
РДГ  Регионална дирекция по горите 
РЗИ  Регионална здравна инспекция 
РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и води 
РОУКАВ  Район за оценка и управление на качеството на атм. въздух 
СПИ  Собствени периодични измервания 
ТБО  Твърди битови отпадъци 
ТП 
ТП ДЛС  Териториално поделение Държавно ловно стопанство 
УО  Управление на отпадъците 
ЦИПТНЕНС  Централен институт по пътни технологии, национални  и европейски 

норми и стандарти
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XII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА 

1.  Карта на община Кричим
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