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Използвани съкращения
БД ИБР

Басейнова дирекция Източно-беломорски район

ВТ

Водно тяло

ЗЗ

Защитена зона

ЗТ

Защитена територия

ОУП

Общ устройствен план

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейска комисия

КАВ

Качество на атмосферния въздух

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НПР

Националната програма за развитие

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие

НКПР

Националната концепция за пространствено развитие

НСИ

Национален статистически институт

ОСР

Областна стратегия за развитие

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда

ОПМ

Общинска пътна мрежа

НКЖИ

Национална компания железопътна инфраструктура

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПС

Подстанция

СОЗ

Санитарно-охранителна зона

ТК

Тръбен кладенец

ШК

Шахтов кладенец
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ВЪВЕДЕНИЕ
Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на „Общ
устройствен план на Община Кричим” е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата
за ЕО) (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 67 от
23 Август 2019 г.). Заданието е съобразено с изискванията на Становище с изх. № ОВОС702/30.06.2016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.
Заданието е изготвено на база опита на независимите експерти, на които е възложено
извършването на екологичната оценка на плана, както и в съответствие с нормативните изисквания за
извършване на екологична оценка в Закона за опазване на околната среда и водите и Наредбата за ЕО.
Съгласно тези изисквания:
• Докладът за екологична оценка се оформя като единен документ, който включва
съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък на експертите и
ръководителя на екипа, изготвили доклада за екологична оценка; декларации на всеки от експертите
(по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО); справка за проведени консултации и изразените при
консултациите мнения, предложения, както начина на отразяването им; приложения;
• Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка се изготвя нетехническо
резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето съдържа необходимите
нагледни материали - карти, снимки, схеми.
Информация за възложителя на плана
Възложител: Община Кричим, гр. Кричим 4220, пл. „Обединение” № 3
Телефон, факс и е-mail: тел.: 03145/22-50, факс: 03145/23-51; е-mail: kmet_krichim@abv.bg,
www.krichim.bg
Лице за контакти: инж. Светлана Рангелова, Директор дирекция „УТГРМДТХД” при

община Кричим, тел. 0887 602 420, e-mail: utip.krichim@abv.bg
І. Описание съдържанието на основните цели на плана и връзка с други планове и програми
1. Анотация на плана
ОУП на Община Кричим се изготвя въз основа на Планово задание и опорен план за
изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим, приет с Решение № 224, Протокол
№ 25 от 16.10.2017 г. на Общински съвет при Община Кричим (виж Приложение).
Необходимостта от изготвяне на актуален ОУПО Кричим е продиктувана от няколко
обстоятелства:
1) Настъпили съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се
развиват икономиката, социалната сфера, техническата инфраструктура. Тези промени дават
отражение върху процесите, свързани с развитието на основните функционални системи на гр.
Кричим и Общината (“Обитаване”, “Труд”, “Обществено обслужване”, „Образование“,
„Здравеопазване“, „Инженерна инфраструктура“, „Транспорт и комуникации“, „Екология“,
„Културно историческо наследство“, “Отдих”, „Спорт и рекреации“ и т.н.), които имат
определени изисквания и към устройственото планиране на територията на Община Кричим;
2) Устройствените последици, произтичащи от промените в законодателството, свързано със
собствеността на гражданите, реституционните закони, закона за земята, закона за горите,
новото социално-икономическо развитие и др.;
3) Необходимостта от устройствени действия за определяне на устройствения статут и
допустимото застрояване в отделните местности със земи по §4 на ЗСПЗЗ.
4) Практическата неприложимост на съществуващия ПУП на гр. Кричим, чиято актуалност на
действие е изтекла, то извършените частични устройствени актуализации на действащия в
момента ПУП, също не са в състояние да отговорят на евентуалните бъдещи изисквания за
инвестиционна активност на бизнеса и реципрочно на икономиката.
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5) Промените в количествените параметри на фактори, отчитани при прогнозните разчети,
използвани за целите на Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Кричим от 1982 г. и 1987 г.,
днес са с други измерения. Определени различия има и в прогнозните разчети за развитието на
различните видове инфраструктури – социална, техническа, бизнес, туризъм и др.
6) Целите и приоритетите в развитието на Община Кричим като общински център, заложени в
приетите и действащи стратегически и планови документи за периода 1982 г.-1985 г.-1987 г.1996 г., налагат промени в строителните граници на града. Разширяването на урбанизираната
територия се обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални
системи и устройствена среда – например за степента на жилищната задоволеност, на
озеленените площи, за транспортно-комуникационната инфраструктура, благоустрояването,
екологичната среда и т.н. Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с проучвания,
свързани с изработването на нов Общ устройствен план на община Кричим;
7) Потребността от ОУП на Община Кричим се налага и от функциите й в регионален, а в
отделни случаи в национален аспект /в сферата на един от центровете за развитие като
прилежаща територия на хидроенергийния комплекс ХЕК „Доспат-Въча“. Тези функции също
имат своите устройствени изменения;
8) Необходимо е проучване на възможността на гр. Кричим да отговори с проектни-предложения
за обособяването му като център за Еко-туризъм и развитието на прилежащите културноисторически паметници на територията на землището на общината.
ОУП се изготвя при спазване разпоредбите на:


Закона за устройство на територията;



Наредба № 7/22.12.2005 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони;



Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;



Закона за опазване на околната среда и водите;



Закона за биологичното разнообразие;



Други нормативни документи, имащи отношение по териториално-устройствените проблеми
на ОУП на общината.
Етапите за изготвяне на „ОУП на Община Кричим” са:



Изготвяне на Предварителен проект (ПП) на ОУП на община Кричим;



Изработване на Окончателен проект на ОУП на община Кричим.

Съгласно ЗУТ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържание на устройствените
планове, ОУПО Кричим се изработва с прогнозен период от 15 – 20 години.
2. Описание на основните цели и задачи на ОУП на Община Кричим
Основната цел на ОУПО Кричим е да предложи оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично
единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни дадености и
специфични социално-икономически условия за възпроизводство на обществото и за предлагане на
възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите
на област Пловдив.
Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Кричим е свързано с решаване
на следните основни задачи:
-

определяне структурата на територията на общината при отчитане на комплексните
социално-икономически, пространствени и инфраструктурни предвиждания, както и на
политиките за опазване на околната среда;
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-

функционално зониране на територията;

-

пространствено структуриране на различните видове територии
предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;

-

определяне на допустимите и забранените дейности в различните функционални зони;

-

съставяне на специфични правила и норми за определени територии с основно
предназначение в землището на общината;

-

предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и
техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално и регионално значение;

-

развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните
характеристики на общината и наличните обекти на културно-историческото
наследство;

-

определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и
мерките за устройствена защита;

-

определяне на границите на териториите за природна защита и културно-историческа
защита и начините на тяхното използване;

-

определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване;

-

определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена
защита, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ.

в зависимост от

3. Концепция за устройствено развитие на Община Кричим
Общият устройствен план се изготвя за територията на Община Кричим, Област Пловдив.
Общината е разположена в югозападната част на Пловдивско-Пазарджишкото поле и
непосредствено в подножието на северните склонове на планината Родопи. Тя граничи с общините
Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. Общата й площ възлиза на 5489,45 ха.
Община Кричим има само едно селище – самият град Кричим с обща площ от 124.99 ха или
2,27 % от територията на цялата община. (Съществуващото село Черешeво, разположено в планината е
изоставено от обитателите му и заличено с държавен указ). Общината е сред малките общини в
Пловдивска област. Тя е четиринадесета по големина (от общо 18 общини) според броя на населението
в рамките на област Пловдив. Според категоризацията на общините и населените места община
Кричим с нейното землище е от 4-та категория, град Кричим - от 3-та категория.
На фиг. 1 е показано местоположението на община Кричим сред общините на Пловдивска
област.
В община Кричим по данни на НСИ, към 31.12.2017 г. живеят 7991 души (1.2% от населението
на област Пловдив). Средната гъстота на населението -145.6 души/кв.км (2017 г.) е сред високите в
областта, поради обстоятелството, че общината е със специфична структура (едно населено място).
Обективните оценки за мястото на община Кричим в пространствената структура на Южния
централен район за планиране и на област Пловдив (местоположение, отдалеченост от големи
селищни центрове с развита икономика, пазари, обслужващи функции и др.) я определят като
периферна територия.
Транспортната обвързаност на общината с националната и регионална транспортнокомуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия не преминават пътища от висок
клас (автомагистрали първокласни и второкласни републикански пътища).
Пътната инфраструктура включва два третокласни републикански пътя (път III-866 “Граница
Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8» и път III-8602 «Пловдив-Перущица-Кричим») и
общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни връзки със съседните общини.

Възложител: Община Кричим
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През територията на общината преминава 18 ж. п. линия „Стамболийски – Пещера“ със спирка
в гр. Кричим.

Фигура 1: Разположение на Община Кричим
Икономическият потенциал и степента на развитие на социалните функции и свързаната с тях
социална инфраструктура на община Кричим също определят мястото и на периферна, с ограничени
възможности община в областния социално-икономически комплекс. Мястото на общината по
отношение на основните икономически показатели показва, че нейния социално-икономически
комплекс участва със символичните 1-3% в областната икономика. Това я дефинира като община със
слабо развита икономика, в която доминира първичния сектор.
Позиционирането на община Кричим към комплексните обслужващи селищни центрове също
я поставя в позицията на периферна. Това се дължи на слабата развитост на обслужващите функции на
общинския център – за пълно ежедневно и частично периодично обслужване. Част от потребностите
от периодичното обслужване се реализират в гр. Стамболийски, а от частично периодично и
епизодично обслужване – в гр. Пловдив.
Вторият аспект на регионалното позициониране на община Кричим е свързан с възможностите
за ефективното интегриране на общината със съседните общини с цел решаване на между общински
проблеми, които са от общ интерес. Факторът “териториална интеграция” – със съседните общини
показва обективните възможности за осъществяване на външните (изходящи и входящи) връзки на
община Кричим със съседните общини.
Разположението на община Кричим на границата между планината Родопи и тракийското поле,
както и преминаването на река Въча през нейната територия, богатото КИН и защитени територии са
предпоставка за значим туристически интерес във всичките му разновидности (културен,
познавателен, религиозен, ловен и риболовен), който обаче не е реализиран.
Възможностите за коопериране със съседните общини, в това отношение, са също много
големи, но и те не са използвани напълно.

Възложител: Община Кричим
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На територията на община Кричим са разположени три ВЕЦ („Въча 1“, „Кричим“ и „Въча II“)
и една ПАВЕЦ „Орфей“. Те са изключително държавна собственост и не носят доходи на общината.
Диагнозата показва и значими недостатъци в развитието на общината:
-

ограничени възможности за трудова реализация,

-

висока миграция към големите градове в страната и чужбина,

-

наличие на рискови социални групи,

-

неразвит масов спорт и отдих.

Урбанизираната територия на общината се изчерпва само с град Кричим. Диагнозата показва
редица съществени недостатъци в неговото устройство :
-

липса на улична настилка по някои от улиците в периферията на града;

-

преобладаващо нискоетажен и остарял жилищен фонд;

-

неподменената водопроводна и канализационна мрежа има недостатъци, които е
предвидено да се отстранят поетапно в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
програми за подобряване на В и К мрежата на гр. Кричим. Необходимо е да се въведе строг
контрол на заустването на отпадните води от производствата в канализацията за да не се
превишават допустимите емисионните норми и затруднява пречистването на отпадните
води от ПСОВ;

-

разрушени и амортизирани хидромелиоративни съоръжения;

-

относително малка по площ и амортизирана производствена зона;

-

недостатъчна по площ и устройство зелена система и спортно-развлекателни съоръжения.

Диагнозата показва и ниско ниво на устройствената дейност, която се изчерпва с един ЗРП от
80–те години на миналия век и ограничен брой ПУП след 1989 г.
Основните насоки за развитие на община „Кричим“ са:
-

увеличаване и модернизиране на производствените зони и тяхното удобно свързване със
съществуващата комуникационно-транспортната мрежа;

-

запазване на предвиждания в ЗРП мост над река Въча и свързването му по улица „Кирил и
Методи“ с ул. „ Никола Петков“ при бул. „Ал. Стамболийски“;

-

от голямо значение за развитието на гр. Кричим и съседните общини би била
модернизация и електрификация на съществуващата жп линия скромно разширяване на
жилищната зона с парцелно нискоетажно застрояване;

-

увеличаване на зелените площи в града и терените за спорт и отдих и тяхното поравномерно разполагане в териториите за обитаване и труд, както и с поречието на река
Въча;

-

проектиране на курортна зона върху територията на изоставеното село Черешево и
предвиждане на съответното и обслужване с техническа инфраструктура;

-

описание и локализиране на НПК, предвиждане на мерки за тяхното опазване и
социализиране;

-

проектиране на вилна зона върху т.н. терени по „параграф 4“, разположени южно от
съществуващия воден канал за „Изравнител Устина“;

-

свързване на НПК с подходящи опознавателни туристически маршрути;

-

разработване на концепция за развитие на туризма в сътрудничество със съседните
общини;

-

създаване на туристически информационен център;
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-

подобряване и модернизация на техническата инфраструктура на града;

-

проектиране на нов гробищен парк (Разработване на ПУП за избрания терен).

3.1. Основни устройствени елементи, зони и територии, определени с проекта за ОУП на
Община Кричим – баланс на територията
Таблица 1. Баланс на територията на прогнозата за социално-икономическо и пространствено
развитие, съгласно предварителния проект за ОУП на Община Кричим

Възложител: Община Кричим
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Изхождайки от целта и основните задачи на ОУПО–Кричим, плановото задание и възприетите
решения на ПП са обосновани промени в поземлените ресурси на общината, както следва:
1. Най-значимо увеличение има на производствената зона от 7,00 ха или 0,13 % на 19,09 ха.,
съответно 0,35% - увеличение с 0,22%, с оглед подобряване на трудовата заетост на
населението на общината и намаляване на емиграцията;
2. Значимо увеличение в плана се предвижда и на зелените площи за паркове и градини от 2.85
ха или 0,05% на 5,51 ха, съответно 0,10% - увеличение с 0,05%, с оглед подобряване на
градската среда;
3. Скромно увеличение се предвижда на зоната за обитаване от 102,64 ха, или 1,87% на 116,39
ха, съответно 2,11 % - увеличение от 0,24%, с желание за нейното подобряване в бъдеще.
4. Предварителния проект предвижда и скромно увеличаване на терените за спорт и атракции от
4,03 ха, или 0, 07% на 6,81 ха и съответно 0,12% - увеличение с 0,05%;
5. Увеличени са терените за гробищни паркове от 2,08 ха или 0,04 % на 3,14 ха или 0,06% увеличение с 0,02%;
6. Скромно увеличение има и по отношение на терените за транспорт и комуникации от 160,48 ха
или 2,92% на 161,65 ха или 2,94% - увеличение с 0,02%;
7. Съществуващите терени по т.н. параграф „4“, разположени южно от водния канал към
„Изравнител Устина“, са трансформирани във вилна зона с обща площ от 71,08 ха.
8. Предварителният проект предлага увеличение на територията на изоставеното село Черешово
и трансформирането и в курортна зона с общо 16,07 ха;
Всички увеличения на площите, са направени чрез намаление на земеделска земя от ниска
категория и с право на промяна.
Основни предложения за подобряване устройството на град и община Кричим


Увеличаване на терените за производство (общо с 11,39 ха) в следните направления:

-

на север от града, свързано с главния път за гр. Стамболийски и автомагистрала „Тракия“, като
са включват и новите имоти за изграждане на оранжерии;

-

на североизток и в близост до река Въча;

-

на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив)



Увеличаване на терените за обитаване ( общо с 10,19 ха) в направления:

-

на север и северозападно от града в добра връзка със съществуващата ж.п. спирка,
съществуващи и нови производствени терени;

-

на североизток, непосредствено до левия бряг на река Въча, като се предвижда неговото
укрепване;

-

на изток от града в непосредствена връзка с пътя за село Устина;

-

на юг от града за оползотворяване на отделни имоти, разположени на границата с планината;



Увеличаване на зелените площи, разположени в урбанизираната територия на града за
подобряване на микроклимата в новите производствени територии и в централната градска
зона на мястото на изоставени производствени имоти (общо с 2, 66 ха);



Предвиждане на терен за спорт в северната част на града до реката



Проектиране на директна пътна връзка на производствените терени при ж. п. спирка“ Кричим“
със съществуващия път за гр. Стамболийски и магистрала „Тракия“ По този начин се избягва
преминаване през града за връзка с главния път към магистралата.

Възложител: Община Кричим
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Разширяване на урбанизираната територия на бившето село Черешево за изграждане на
курортна зона с обща площ от 16, 07ха Подобряване на пътните връзки на селото с града и
язовира;



Трансформиране на част от терените по параграф 4 във вилна зона „Гергевец“ със запазване на
площите за пасища чрез последващ ПУП.

4. Връзка на плана с други планове и програми
От програмните и стратегическите документи тясна връзка с предмета на плана имат
Националната програма за развитие „България 2020“, Националната стратегия за регионално развитие
на Република България за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие
за периода 2013 - 2025 г., Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България
за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020), Стратегическият план за развитие на горския сектор
2014 - 2023 г., Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 - 2027 г.,
Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г., Областната
стратегия за развитие на област Пловдив 2014 - 2020 г., Общинският план за развитие на Община
Кричим за периода 2014-2020 г., Общинска програма за опазване на околната среда на Община
Кричим за периода 2014-2020 г., Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на Община
Кричим и др.
Националната програма за развитие „България 2020” (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на
страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на
изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на получените становища в рамките на
публичните дискусии на всеки един етап от изработването на документа. Формулираните цели на
правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване
на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с
ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на
държавата за избор на национален Път за напредък.
НПР БГ2020 е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до
2020 г, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020“ и
националните приоритети на България. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в
областта на социално-икономическото развитие, като същевременно определя мястото на мерките за
постигане на националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за реформи,
Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни документи. Поради това
НПР БГ2020 осигурява и основа за програмния документ по Кохезионната политика на ЕС за периода
2014-2020 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано
и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която
има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и
съдейства за тяхното синхронизиране.
Главната стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално
развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и териториален аспект”. ОУП следва да допринесе за реализацията на някой от
стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022 г., като някои от тях са: „Балансирано
териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в
районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално сближаване и намаляване на
регионалните диспропорции в социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал“;
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Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, определящ
пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите на националната
територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за осъществяване не само на
регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво, в
контекста на общоевропейското пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на
различните секторни политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР
дава визия за бъдещото пространствено развитие на територията през 2025 г.;
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода
2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020) е интегриран документ за развитие на горския сектор до 2020 г.,
формулиращ националните приоритети в съответствие с европейската рамка за планиране в сектора.
НСРГСРБ 2013 – 2020 г. е съобразена и с националните стратегически документи.
В резултат от прилагането на НСРГСРБ 2013 - 2020 се очаква да се запазят и обогатят
екологичните, социалните и икономическите функции на горите. Устойчивото развитие на горския
сектор ще стимулира икономическото развитие на страната като цяло, ще допринесе за повишаване
качеството на живот и за подобряване състоянието на околната среда.
Стратегическият план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г. е от особено значение и
се очаква да бъде мост между стратегическата визия за сектора и конкретните действия за нейното
постигане. Мисията на Стратегическия план за развитие на горския сектор е да определи конкретните
действия за изпълнение на стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в Националната
стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г., осигурявайки условия за
постигане на заложената в нея Визия.
Стратегическият план за развитие на горския сектор идентифицира оперативни цели и
дейности, групирани в съответствие със заложените в Стратегията стратегически цели, приоритети и
мерки. В допълнение Планът включва оценка на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните
и ангажирани институции, комуникационна и медийна политика и индикатори и правила за
извършване на мониторинг на изпълнението.
Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 – 2027 година има за цел
да очертае насоките за развитие на ловното стопанство в условията на пазарна икономика и да
отговори на предизвикателствата на новите виждания за устойчиво развитие и опазване на всички
възобновими природни ресурси. Нейната мисия е в дългосрочен план да даде основните насоки за
устойчивото развитие и ползване на дивечовите запаси, да защити и опази биологичното разнообразие
и местообитанията и възстанови изчезнали видове, както и да намали, а в някои случаи и да елиминира
влиянието на факторите, които влияят негативно върху дивечовите популации. Очакванията са към
2027 година в България да има устойчиво развитие и ползване на дивечовите ресурси, запазено
биологично разнообразие и ценни и редки видове и повишена производителност на местообитанията и
на добитите в тях продукти.
Националната стратегията за развитие на ловното стопанство гарантира прилагането на
Европейското и международно природозащитно законодателство в Българското законодателство и е
естествено продължение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие в
България и на Стратегията за развитие на горите 2013 - 2020 година. Тя определя целите на
ловностопанската дейност у нас, насочени преди всичко в защита на биоразнообразието и генофонда
на страната ни и на месните видове дивеч при съвместяване интересите на държавата и на
собствениците на земи и гори със стопанисващите дивеча.
Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) като един от шестте
плана за развитие на ниво 2 за периода 2014-2020 г. е съществен елемент в йерархичната система от
документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели
и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района,
отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.
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РПР на ЮЦР е разработен на основата на интегриран подход и като планов документ от
междинно
йерархично
ниво,
осъществява
връзката
и
координацията
между
стратегическите документи за регионално развитие от другите териториални нива –
Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие и
Общинските планове за развитие. Важна задача на РПР е да следва зададената в
Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР) обща стратегическа
платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.
Съгласно плана Визията за развитие на района е „ЮЦР – привлекателно място за живеене,
бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно, и културно наследство”.
В така формулираната визия е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на РПР на ЮЦР ще
се подобри икономическото и социално състояние на района на основата на устойчиво и балансирано
развитие посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на района. За
реализирането на визията се разчита на конкурентоспособността на регионалната
икономика и на местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС и
национални средства ще се превърнат в конкурентни предимства. Инвестициите в човешкия капитал и
социална инфраструктура ще допринесат за социалното сближаване. Териториално балансираният
растеж ще се постигне чрез укрепване на градовете центрове и подобряване на свързаността в района и
качеството на средата в населените места. При такова съчетание ЮЦР може да се превърне в
привлекателно място за живот и бизнес и да осигури висок жизнен стандарт на
населението.
Съобразявайки се с НСРР, РПР на ЮЦР поставя идеята за икономическо, социално и
териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво във фокуса на
стратегическите си цели:
 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план
базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени ресурси;
 Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства
чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура;
 Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в
принос на икономическото и социалното развитие и сближаване;
 Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градоветецентрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в
населените места.
Областната стратегия за развитие /ОСР/ на област Пловдив 2014 - 2020 г. е средносрочен
документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се
разработва в съответствие регионалния план за развитие на район от ниво 2. С областната стратегия
за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано региорално развитие, като
се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.
Определената Визия с ОСР е Област Пловдив е регион с балансирана и устойчива
икономика , с висок жизнен стандарт на населението и с възстановена, съхранена и здравословна
жизнена и околната среда.
Визията за развитието на област Пловдив се фокусира върху дългосрочните стратегии, а не
върху дейностите в краткосрочен план, и върху решаването на основните проблеми на териториалното
развитие, като обобщава очакванията на заинтересованите страни за очакваните резултати към
Стратегическите цели и приоритетни области са насочени към:


Развитието на територията на областта като интегрирана система, състояща се от отделни, но
взаимосвързани и взаимообусловени функционално-пространствени компоненти;



Усвояването на наличните стратегически предимства на територията;



Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на отделните
пространствени подсистеми в рамките на урбанизираната територия.

Възложител: Община Кричим
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Определената Визия на областта през периода 2014-2020 г. ще се осъществява в пет основни
стратегически направления, конкретизирани в една Главна стратегическа цел и 5 стратегически цели:
Главна стратегическа цел – Повишаване на качеството на живот на населението в Област
Пловдив чрез изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна жизнена среда.
Стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на областта чрез
подкрепа на иновациите и модернизацията на икономическата структура.
Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа атрактивност.
Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на територията.
Стратегическа цел 4: Стимулиране на интегрирано градско развитие и подобряване на
свързаността на градовете с околните територии.
Стратегическа цел 5: Социално сближаване и намаляване на междуобщинските диспаритети
чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура.
Общинският план за развитие на Община Кричим за периода 2014-2020 г. определя
средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и
потенциала на общината, от една страна, и насоките съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие за периода до 2020 г., от друга.
Визията за развитието на общината е: „Община Кричим – екологично чиста територия,
атрактивна за развитие на туризъм, с добре устроена и привлекателна жизнена, инфраструктурна,
културна, икономическа и бизнес среда, подобрен стандарт на живот и повишен ръст на заетост и
доходи“.
Главната цел на общинския план е „Устойчиво местно развитие, преодоляване на
демографската криза и бедността, основани на потенциала за постигане на общ икономически
напредък, подобрено качество на живот, с високи равнища на заетост и обновена техническа
инфраструктура“. За постигането на главната цел са формулирани следните стратегически цели:
Цел 1: Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез ефективно
използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, съпътстващи дейности и
услуги за намаляване на безработицата и повишаване на доходите;
Цел 2: Повишаване и развитие на човешките ресурси , подобряване качеството и стандарта на
живот, насърчаване на образованието и социалното включване;
Цел 3: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на
техническата и социална инфраструктура, съхраняване и опазване на природното богатство;
Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим за периода 2014-2020 г.
Визията за околна среда на общината е: „Община Кричим – привлекателна за обитаване
локация със запазена околна среда, с екологична култура на населението, осигуряващи щадящото
ползване на природните ресурси и грижа за бъдещето“.
На основата на тенденциите, очертани при анализа на среда и резултатите от SWOT анализа, са
формулирани две генерални стратегически цели на общинската програма, както и специфични цели,
които са основата на плана за действие към програмата.
Генерална стратегическа цел 1 – Запазване на състоянието на компонентите на околната среда
в общината.
Специфична цел 1 – Постигане на по-ефективно управление на водните ресурси, чрез
рехабилитация на съществуващата водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на нова, с цел
намаляване на загубите на вода, разумно ползване и опазване на водите.
Специфична цел 2 – Подобряване на качеството на въздуха и минимизиране на влиянието на
фактора шум върху качеството на средата за обитаване.
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Специфична цел 3 – Опазване на почвите от замърсяване вследствие на земеделски дейности.
Специфична цел 4 – Подобряване управлението на отпадъците, чрез въвеждане на нови
технологии за обработка и нова организация на управление.
Специфична цел 5 – Опазване на богатото биологично разнообразие на района и разумно и
щадящо ползване.
Специфична цел 6 – Подобряване на състоянието на зелените площи в гр. Кричим.
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.
Специфична цел 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.
Специфична цел 2 – Широко информиране и въвличане на местната общност при
осъществяване на мерки и дейности по опазване на природната среда.
Специфична цел 3 – Подобряване координацията в дейността на местните власти и
териториалните звена на централната власт.
Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на Община Кричим
Генералната дългосрочна цел на програмата е: „Ефективно използване на отпадъците като
ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им“.
Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за
изпълнението на генералната стратегическа цел, са:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

отпадъците чрез

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците.
Тези цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014 2020
г.
Връзката на плана с други планове и програми ще бъде по-подробно разгледана в Доклада за
екологичната оценка на предварителния проект за ОУП на Община Кричим.
ІІ. Текущо състояние на компонентите на околната среда и факторите, които замърсяват
околната среда и евентуално развитие без прилагане на плана
1. Атмосферен въздух
Характеристика на климатичните и метеорологични характеристики
Община Кричим попада в преходноконтиненталната климатична област, разположена на север
от Родопския масив, характерна със значително по-мека зима и сравнително сухо лято. Снежната
покривка се задържа средно около 25-30 дни през годината. В целия район пролетта настъпва рано.
Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на април средната денонощна температура
надвишава 10-12 г. Средната продължителност на слънчевото греене е около 2260 часа
средногодишно. Това оформя итермичния режим – средногодишната температура е около 12ºС, като
юлската температура е около 23ºС, а януарската – 0,5ºС.
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Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на община Кричим са
ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча.
За проследяването на климатичните особености в района в доклада за ЕО ще се използват
данни от метеорологични станции. Ще бъде направена кратка климатична характеристика на района.
Качество на атмосферния въздух
Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на замърсяващите
вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост от редица фактори, оказващи
влияние върху разсейването или задържането на замърсителите, като местоположение, интензивност,
честота, продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като посока
и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н.
Качеството на атмосферния въздух в РБългария се следи от Националната система за контрол
на качеството на атмосферния въздух (НСККАВ). На територията на Община Кричим няма
разположени станции за контрол на КАВ, не са извършвани измервания нивата на основните
показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ.
На територията на общината няма големи източници на вредни вещества в атмосферния
въздух, както и интензивен автомобилен транспорт. Основният източник на емисии на вредни
вещества е от битовото отопление с твърди горива през зимния сезон.
Независимо че на територията на община Кричим няма разположени станции за контрол на
КАВ, на база оценката на съществуващите източници на замърсяване чрез моделиране в Доклада за
екологична оценка ще се направи прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух в района на
общината.
2. Повърхностни и подпочвени води
Главен воден ресурс и водоприемник в землището на Община Кричим е река Въча.
Въча е река в Южна България – Област Смолян, общини Борино и Девин, област Пазарджик,
общини Батак и Брацигово и област Пловдив, общини Кричим, Стамболийски и Родопи, десен приток
на река Марица. Дължината ѝ е 112 км, която ѝ отрежда 23-то място сред реките на България. Въча е
втората по големина река в Родопите след Арда. Отводнява големи части от Баташка планина,
Велийшко-Виденишки дял, Переликско-Преспански дял и рида Чернатица на Западните Родопи.
Река Въча се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска река (лява съставяща)
и Чаирдере (дясна съставяща) на 847 м н.в., на 41°40′19″ с.ш 24°21′12″ и.д. в село Тешел, община
Девин. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща от Каинчалския дял на Западните
Родопи от 1558 м н.в., на 3,4 км югоизточно от село Кожари, община Борино, в непосредствена
близост до българо-гръцката граница.
В най-горното си течение долината на Буйновска река е в посока северозапад и е широка, заета
от ливади и малки обработваеми земи. След село Буйново реката завива на север и чак до излизането
си от Родопите при град Кричим протича в дълбока каньоновидна долина, която се приема за граница
между западната и източната част на Западните Родопи. Изключение от това правило са малките
долинни разширения около Тешел, Грохотно, Девин и Михалково. При град Кричим Въча навлиза в
Горнотракийската низина, където течението ѝ е бавно и спокойно в широко песъчливо корито,
укрепено във водозащитни диги.
Влива се отдясно в река Марица на 168 м н.в., на 1,3 км североизточно от село Кадиево,
община Родопи.
Площта на водосборният басейн на реката е 1645 км2, което представлява 3,1% от водосборния
басейн на Марица.
На река Въча, южно от град Кричим е изграден язовир Кричим, който изцяло попада на
територията на община Кричим. В крайния югозападен ъгъл на общината се намира преградната стена
и най-долната част на големия язовир Въча.
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В северната част на община Кричим, на протежение около 5 км преминава и част от долното
течение на Стара река (десен приток на Марица), която заобикаля от юг крайните югоизточни
разклонения на Бесапарските ридове.
Съгласно номенклатурата на БД ИБР и МОСВ за водните тела и ПУРБ 2016-2021, в района, в
който е ситуирана община Кричим попадат следните повърхностни водни тела:

Повърхностно водно тяло, категория река, с име Тъмръшка, с код BG3MA500R127,
поречие Марица, с географско описание: р. Тъмръшка до с. Храбрино и притоци - р. Дормушевска и р.
Пепелаша;

Повърхностно водно тяло, категория река с име Въча, с код BG3MA600R130, поречие
Марица, с географско описание: р. Въча от гр. Кричим до устие и притоци;

Повърхностно водно тяло, категория река с име Въча, с код BG3MA600R131, поречие
Марица, с географско описание: р. Въча от яз. Кричим до гр. Кричим;

Повърхностно водно тяло, категория река с име Стара река с код BG3MA700R144,
поречие Марица, с географско описание: р. Стара река от гр. Пещера до устие.

Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Въча, с код BG3MA6000L133, поречие
Марица, с географско описание : язовир Въча;

Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Кричим, с код BG3MA600L132,
поречие Марица, с географско описание : язовир Кричим;
Подземните водни тела, върху част от които е разположена община Кричим, съгласно
номенклатурата на БД ИБР и МОСВ и ПУРБ 2016-2021 са следните:

Водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, с
обща площ 2818,07 км2.
Естествените ресурси на ВТ са 8677,77 л/сек, разполагаеми ресурси 7941,50 л/сек, разрешеното
водни количества 5728,91 л/сек, експлоатационен индекс 72%.

Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район, с обща площ 4013,81 км2.
Естествените ресурси на ВТ са 3415,96 л/сек, разполагаеми ресурси 3116,79 л/сек, разрешеното
водни количества 3797,23 л/сек, експлоатационен индекс 122%.

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски масив, с
обща площ 552,77 км2.
Естествените ресурси на ВТ са 3275,62 л/сек, разполагаеми ресурси 3120,93 л/сек, разрешеното
водни количества 916,16 л/сек, експлоатационен индекс 25%.

Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно Родопски
комплекс, с обща площ 1658,61 км2.
Естествените ресурси на ВТ са 3485,51 л/сек, разполагаеми ресурси 2694,64 л/сек, разрешеното
водни количества 65,64 л/сек, експлоатационен индекс 2%.
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“.
На територията на община Кричим около подземните водоизточници има следните санитарноохранителни зони (СОЗ) :

СОЗ-61/2009-СОЗ около 2 бр. ТК за ПБВ на обект: "Предприятие за козметични
продукти Солвекс - КП" гр. Кричим


СОЗ-20-04/2004-Помпена станция "Кричим" - ШК - 1, ШК – 2
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СОЗ-37-05/2005Помпена станция "Перущица 2" за питейно-битово водоснабдяване на
гр. Перущица

СОЗ-64/2006-СОЗ около ТК за водоснабдяване на "Предприятие за преработка и
съхранение на плод. и зеленчуци "Кричимфрукт" ООД - гр. Кричим

СОЗ-106/2007-СОЗ на 2 броя каптирани извора за питейно-битово водоснабдяване на
гр. Кричим, обл. Кричим, обл. Пловдив
Опасни хидроложки явления. Риск от наводнения
Съгласно Приложение №1 към Заповед №РД-03-152/08.08.2013 г. община Кричим попада в
обхвата на РЗПРН BG3_APSFR_MA_11 със степен на риск среден и в обхвата на РЗПРН
BG3_APSFR_MA_13 със степен на риск - висок.
В доклада за ЕО ще бъдат подробно разгледани и оценени хидрогеоложките условия,
състоянието на повърхностните и подземните води в района по предоставени и налични данни,
състоянието на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./, както и въздействието в
резултат на предвижданията на ОУП.
3. Почви
В общината са разпространени основно алувиални почви. Този тип почви се отличат с лек
механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав строеж и малко съпротивление
при обработка и благоприятен въздушен режим. 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 на са
залесени и нямат съществено икономическо значение.
Почвите в района са чисти. Няма данни за замърсени земеделски земи от промишлени
дейности, за замърсени почви вследствие на напояване. Причини за това 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.
Почвените разновидности и състоянието на почвите в района на Община Кричим ще бъдат
разгледани подробно в Доклада за екологична оценка и ще се направи обобщаваща преценка за
съществуващото състояние на този компонент.
4. Геоложка основа
Община Кричим е разположена в подножието на Родопите, в крайната югозападна част на
област Пловдив. Попада в т.н. Северна Родопска яка, на границата между Горнотракийската низина и
северните склонове на Западните Родопи. Граничи с общините Стамболийски, Перущица, Родопи,
Девин и Брацигово.
Релефът на общината е равнинен в северната част и среднопланински в южната. Най-ниската
точка е в коритото на р. Въча, на границата с община Стамболийски и е с кота 206м. Най-високата
точка е 1657м и се намира източно от заличеното село Черешово, на границата с община Родопи –
връх Кадиева варница.
В стратиграфско отношение най-старите скали, в района на общината са с възраст Долен
протерозой.
Територията на община Кричим предлага добри инженерно-геоложки условия за
строителството на сгради и съоръжения. Условно на територията на общината могат да бъдат отделени
три инженерно-геоложки района:
І-ви Инженерно-геоложки район - заема северната част от община Кричим. Преобладават
скални и полускални строителни почви, които са добри като земна основа за различните категории
сгради и съоръжения. Същите са покрити с различна по мощност кватернерна /делувиално-елувиална/
покривка. Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,15 – 0,20 – 0,30 МРа. Почвените води са на
дълбочина по-голяма от 5,0 м.
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ІІ-ри Инженерно-геоложки район - обхваща териториите около реките, където се разкриват
алувиални отложения – чакъли, пясъци и глини. Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,10 –
0,15 - 0,25 МРа. Почвените води са на дълбочина 0,30 – 3,0 м, като при водообилни сезони са
възможно временни заблатявания.
ІІІ-ти Инженерно-геоложки район - обхваща северните части на общината със планински
терен. Строителство от всякакъв характер може да бъде изпълнено само след детайлно проучване,
съобразяване с наклоните и тектониката на отделните територии.
Сеизмичност
Територията на община Кричим попада в район с максимален интензитет на сеизмичните
процеси от IX степен по скалата на Медвед-Шпонхиер-Карник с коефициент на земетръс Кс = 0,27 и
максимално референтно ускорение на земната основа q = 0,11/95 годишен период на повторяемост и q
= 0,23/475 годишен период на повторяемост.
В Доклада за ЕО ще бъде направено подробно описание на геоложката основа на терена, за
който се изготвя Общият устройствен план на община Кричим. От съществено значение тук е
възможността на земната основа да приеме евентуална бъдеща намеса, инженерно-геоложките
условия, наличието на подземни богатства, наличие на физикогеоложки процеси и явления,
сеизмичност.
5. Ландшафт
Ландшафтите се състоят от веществени компоненти, образувани от вещества с различни
физически свойства. Релефът и климатът имат водещо ландшафто-образуващо влияние. Водата,
почвата, растителният и животински свят са съществени компоненти на ландшафта и са важни
индикатори на състоянието му.
Абиогенните компоненти на ландшафта (климат, релеф, води) са устойчиви и бавно изменящи
се, докато биогенните (растителен и животински свят) са динамични и бързо променящи се и в
значителна степен повлияни от човешката дейност. Повечето от ландшафтите са устойчиви, а
същевременно могат да се променят и при определено въздействие да преминават от едно в друго
състояние.
Според комплексното физико-географско райониране на България Община Кричим се отнася
към две области Рило-Родопска област, Западнородопска подобласт и Преходна област,
Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт (по Гълъбов, 1975).
Според ландшафтното райониране на страната, района на Община Кричим, област Пловдив
спада към две области - Южнобългарска планинско-котловинна област, Западнородопска подобласт
и Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини, Горнотракийска
подобласт (Петров, 1997 г.).
Релефът на община Кричим е равнинен и в северната част и средно планински в южната.
Северният район на общината попада в южната част на Горнотракийската низина, като тук на
границата с община Стамболийски, в коритото на река Въча се намира най-ниската ѝ точка - 206 m
н.в., а на границата с община Родопи, източно от заличеното село Черешово се издига връх Кадиева
варница 1657 m, най-високата точка на община Кричим.
Ландшафтното разнообразие на община Кричим се изразява в множеството взаимовръзки на
структура от основни типове природни и антропогенни ландшафти, преобладаващи на територията ѝ.
Основна част от площта на общината заемат земеделските земи - 35.99%, като делът на
горските територии е 51.75%, а урбанизираните територии съответно 34.87% определящи и
типологията на ландшафта в границите ѝ.
В Доклада за ЕО ще се извърши подробна характеристика и анализ на принадлежността на
територията към основните типове ландшафт, ландшафтообразуващи фактори, определяне на
структурата и устойчивостта им към антропогенно натоварване, като представянето на
съществуващото състояние ще завърши с обобщена оценка на състоянието на компонент ландшафт.
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6. Природни обекти
Защитени територии по смисъла на ЗЗТ
На територията на община Кричим попадат две защитени територии по смисъла на ЗЗТ -

Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и Защитена местност „Козница“.
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Фигура 2: Местоположение на защитените територии съгласно ЗЗТ, на територията на Община Кричим
Възложител: Община Кричим
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1) Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ е обявен с постановление на Министерски съвет №
5334/16.08.1949 г., бр. Държавен вестник.
Резерватът е обявен с цел опазване на естествено находище на дървовидната хвойна (Juniperus
excelsa), вид включен в ЗБР, Приложение № 3. Прекатегоризиран е като поддържан резерват със
заповед № РД-363/15.10.1999 година на Министерството на околната среда и водите. Площта на
резервата е 29.30 хектара. Намира се в Централната част на Западни Родопи. Разположен е южно от гр.
Кричим, по левия бряг на р. Въча при надморска височина 200-400 м. Източната му граница е
шосейният път за гр. Девин, движещ се успоредно на реката; на запад границата му се очертава от
черен път; на север от покрайнините на гр. Кричим, а на юг от дълбоко дере. Дължината му е около
1 700 м, а средната широчина 200 м. Релефът е силно пресечен със стръмни склонове и долове.
Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ има акт за изключителна държавна собственост – Акт
№ 1451 от 18.07.2014 г. на Министерството на регионалното развитие. По-голямата част от резервата е
заета от горскостопанска територия, която заема 315,35 дка площ. Селскостопанските територии са
11,23 дка.
В поддържан резерват „Изгорялото гюне“ се срещат два основни типа екосистеми – „Горски“ и
„Площи с разпокъсана растителност или без растителност“, като вторият тип обхваща части от
резервата със скални излази с различен размер, където дървесната растителност отстъпва място на
тревисти сухолюбиви и слънцелюбиви растения. Природните местообитания, представени според
Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС с посочени кореспондиращите кодове с Класификацията на
Палеарктичните местообитания (Clasification of Palearctic habitats; CE; Nature and environment No
78/96) са: 91АА – Източни гори от космат дъб, 9560 – * Ендимични гори от Juniperus spp., 8210 –
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове.
Територията на „Изгорялото гюне“ е изключителна държавна собственост. Трудно достъпният
терен ограничава възможностите за разнообразна човешка намеса. Основните проблеми на
територията могат да се сведат до следното:


Антропогенно влияние: наличие на останки от инфраструктурни обекти и битови отпадъци,
събиране на дърва за огрев, повишена пожароопасност;



Промени в растителността: настъпление на инвазивни и рудерални видове, изместващи или
угнетяващи популациите на естествената флора;



Естествени причини: бавно семенно размножаване на дървовидната хвойна, повишаване на
покритието на други дървесни и храстови видове (конкуренция за територия.

Резерватът има изготвен и утвърден със Заповед № 106 от 29.02.2016 г. ДВ, бр. 21 от 18.03.2016
г. на министъра на околната среда и водите План за управление.
2) Защитена местност „Козница“ с площ 650,16 хектара в землището на гр. Кричим, Община
Кричим и с. Скобелево, Община Родопи. Обявена е със Заповед № РД-405 от 07.07.2008 г., ДВ,
бр. 73/2008 г. с цел опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна
(Juniperus excelsa Bieb).
Територия на защитената местност обхваща част от Средни (Централни) Родопи. Намира се на
юг от гр. Кричим и включва скалистите планинските склонове, разположени източно от поречието на
река Въча. Територията се отличава с богато биологично разнообразие, тук се намират находища на
застрашени от изчезване растителни видове и местообитания на редки и защитени животински видове.
Средиземноморското климатично влияние, което навлиза по р. Въча е силно изразено и е причина за
широко застъпения средиземноморски характер на флората и фауната и предпоставка за богато
биологичното разнообразие. В този район се намира второто по-големина в България и най-голямото в
Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.) - рядък и защитен от закона вид,
терциерен реликт, представител на вечнозелената средиземноморска флора в България. Стръмните
скалисти склонове се обитават от дива коза (Rupicarpa rupicarpa) и кафява мечка (Ursus arctos). Районът
е място за гнездене на малък креслив орел (Aquila pomarina), сокол скитник (Falco peregrinus) и др.
дневни и нощни грабливи птици, а река Въча и притоците й – р.Кознишка и р.Малка Въча се обитават
от видра (Lutra lutra).

Възложител: Община Кричим
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Режим на дейности:
1. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
2. Забранява се разрушаването и изземването на скални маси;
3. Забранява се строителство, с изключение на обекти за ловностопански дейности;
4. Забранява се изграждане на нови пътища;
5. Забранява се промяна предназначението и начина на трайно ползване на земите, горите и
водните течения;
6. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности през периода 1 март - 15 юли;
7. Забраняват се всякакви сечи, с изключение на санитарни и отгледни;
8. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
9. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
10. Забранява се скалното катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и
мотоделтапланеризъм;
11. Забранява се бивакуването на хора;
12. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
13. Забранява се паленето на огън;
14. Забранява се събирането на лечебни растения и гъби.
Съгласно Регистъра на Вековните дървета в България на ИАОС, на територията на Община
Кричим няма регистрирани вековни дървета.
Защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000
В териториалния обхват на Община Кричим попадат четири защитени зони, част от
екологичната мрежа Натура 2000: BG0000424 „Река Въча Тракия“, BG0000254 „Бесапарски
възвишения“ и BG0001030 „Родопи Западни“, обявени по Директивата за опазване на природните
местообитания 92/43/ЕИО и BG0002057 „Бесапарски ридове“ обявена по Директивата за птиците
2009/147/ЕИО.
Местоположението на защитените зони, спрямо предвижданията на предварителният проект за
ОУП на община Кричим е показано на следващата фигура.

Възложител: Община Кричим
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Фигура 3: Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на територията на Община Кричим
Възложител: Община Кричим
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Кратка характеристика на защитените зони
1) BG0000424 „Река Въча Тракия“
Защитената зона е приета с Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г., ДВ, бр.
21/2007 г. Обхваща бреговете на едноименната река, която е един от най-значимите притоци на река
Марица. Започва от гр. Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. Марица. Почвите в
прилежащите територии са хумусно-карбонатни. Реката е относително пълноводна. Бреговете са
покрити с естествена растителност и изкуствени насаждения от хибридна топола.
Площта на зоната е 550.32 хектара.
Предмет на опазване в зоната
Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC:
92A0

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
Salix alba and Populus alba galleries

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra),
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela
peregusna).
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermani).
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Маришка мряна (Barbus cyclolepis),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia), Бръмбар рогач
(Lacanus cervus).
2) BG0000254 „Бесапарски възвишения“
Защитена зона „Бесапарски възвишения“ е разположена в югозападната част на Тракийската
низина в близост до гр. Пазарджик в подножието на Родопите. От север е ограничена от р. Марица, а
на изток — от Стара река. На запад се свързва с Родопите посредством Кочаговският баир.
Бесапарските възвишения се състоят от пет рида: Главинишки, Огняново-Синитевски, Триводишки,
Новоселско-Кричимски и Капитандимитриевски. Районът обхваща ниски безлесни хълмове и
съседните открити пространства. Най-високата точка е 536 m. Склоновете са силно ерозирани и
окарстени, безводни. Общо тук са известни 568 вида висши растения, без мъховете и културните
растения.
Част от територията е определена за CORINE място през 1998 г. През 2005 година е обявена от
BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 86 гнездящи видове птици, от
които 15 са включени в Червената книга на България.
Защитената зона e е приета с Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. , ДВ, бр.
21/2007 г.
Площ на зоната: 6743.06 хектара.
Предмет на опазване в зоната
Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC:
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)

Възложител: Община Кричим
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Semi-natural dry grasslands and
Brometalia)(*important orchid sites)

scrubland

facies

on

calcareous

substrates

(Festuco

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
62A0

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

91AA* Източни гори от космат дъб
Eastern white oak forests
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests
91ZO Мизийски гори от сребролистна липа
Moesian silver lime woods
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), Видра (Lutra lutra), *Европейски вълк (Canis lupus), Дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор
(Vormela peregusna).
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermani), Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Маришка мряна (Barbus cyclolepis).
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: *Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium), Бисерна мида (Unio crassus), *Callimorpha quadripunctaria, Лицена
(Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lacanus cervus), Буков сечко
(Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina).
Растения включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
Защита и заплахи: Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави
района лесно достъпен и подложен на натиск от човешки дейности. Най-сериозният проблем водещ до
загуба на местообитания, е постепенното превръщане на ливадите в лозови масиви. Експлоатацията на
кариери за инертни материали е ключов за района фактор, водещ до унищожаване на тревни
местообитания. Други заплахи, влияещи отрицателно на местообитанията са употребата на пестициди,
и опожаряването на стърнищата. Основен източник на енергия за отопление и за домакински нужди е
горенето на дърва, добити при изсичането на гори, в резултат на което районът вече е почти напълно
обезлесен. Като мерки за опазване на естествените гори препоръчваме да се стимулира финансово
сечта на салкъма за дърва за огрев.
3) BG0001030 „Родопи Западни“
Защитената зона e приета с Решение на Министерски съвет № 611 от 16.10.2007 г., ДВ, бр.
85/2007 г. Включва слабо населен район с обширни иглолистни и смесени гори. Зоната е ключово
място за опазване на мечката – без опазване на тази зона срещу фрагментация и засилване на
човешкото влияние, бъдещето на цялата Рило-Родопска популация, включително и гръцката й част, ще
бъде застрашено.
Площта на зоната е 272851.4 хектара.

Възложител: Община Кричим
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Предмет на опазване в зоната
Типове местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
3260

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion
vegetation
4060

Алпийски и бореални ерикоидни съобщества Alpine and Boreal heaths

5130

Съобщества на Juniperus communis върху варовик
Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

5210

Храсталаци с Juniperus spp. Arborescent matorral with Juniperus spp.

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни
местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and
Brometalia)(*important orchid sites)

scrubland

facies

on

calcareous

substrates

(Festuco

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea
Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in
Continental Europe)
6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

6510

Низинни сенокосни ливади
Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Планински сенокосни ливади
Mountain hay meadows

7140

Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Transition mires and quaking bogs

8210

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8220

Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi
Veronicion dillenii Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo
albi-Veronicion dillenii

Възложител: Община Кричим
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8310

Неблагоустроени пещери
Caves not open to the public

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Luzulo-Fagetum beech forests

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Asperulo-Fagetum beech forests

9150

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
Hellenic beech forests with Abies borisii-regis

9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines
9560* Ендемични гори от Juniperus spp.
Endemic forests with Juniperus spp.
40B0

Родопски съобщества на Potentilla fruticosa
Rhodope Potentilla fruticosa thickets

62A0

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
Oro-Moesian acidophilous grasslands
91AA* Източни гори от космат дъб
Eastern white oak forests
91BA Мизийски гори от обикновена ела
Moesian silver fir forests
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
Rhodopide and Balkan range Scots pine forests
91D0* Мочурни гори
Bog woodland
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests
91W0 Мизийски букови гори
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Moesian beech forests
91Z0

Мизийски гори от сребролистна липа
Moesian silver lime woods

92A0

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
Salix alba and Populus alba galleries

92C0

Гори от Platanus orientalis
Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)

95A0

Гори от бяла и черна мура
High oro-Mediterranean pine forests

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), *Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersi), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Остроух нощник (Myotis blythii),
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis
myotis), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер
(Spermophilus citellus), *Кафява мечка (Ursus arctos), Пъстър пор (Vormela peregusna).
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC:
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermani), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Голям
гребенест тритон (Triturus karelinii).
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Маришка мряна (Barbus cyclolepis),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптерус (Paracaloptenus
caloptenoides), Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes), Кордулегастер (Cordulegaster heros),
Dioszeghyana schmidtii, Торбогнезница (Eriganster catax), Еуфидриас (Euphydryas aurinia),
*Callimorpha quadripunctaria, Полиоматус (Polyommatus eroides), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lacanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), *Осмодерма (Osmoderma eremita),
*Алпийска розалия (Rosalia alpina).
Растения включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Червено усойниче (Echium
russicum), Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus, Блатно петльово перо (Gladiolus palustris),
Карпатска тоция (Tozzia carpathica).
4) BG0002057 „Бесапарски ридове” - обявена е със Заповед № РД786/29.10.2008 година на
МОСВ (ДВ, бр. 106/2008 г.).
„Бесапарски ридове” са разположени в югозападната част на Тракийската низина като северна
граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и
достига до град Кричим. В Бесапарските ридове са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15
са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от европейско
природозащитно значение. Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения
от изчезване на планетата царски орел и са едно от най-важните места в България от значение за
Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица, белоопашат мишелов, ловен сокол и
дебелоклюна чучулига.
Площ на зоната: 14765.05 хектара.
Предмет на опазване (видове и местообитания):
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Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Царски орел (Aquila heliaca), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик
(Burhinus oedicnemus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста
чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter
gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius),
Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).
Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с изключение на
такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или
проучване; издадено разрешение за търсене и/или проучване; регистрирано търговско откритие;
стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава.
5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското
стопанство;
6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли.
В Доклада за ЕО ще се извърши подробна характеристика и анализ на защитените територии и
защитените зони на територията на Община Кричим, като представянето на съществуващото
състояние ще завърши с обобщена оценка на състоянието по този компонент.
7. Биологично разнообразие
Растителен свят /Флора/
Според геоботаническото райониране на растителната покривка на Република България (по
Бондев И., 1997 г.), територията на община Кричим, предмет на настоящата оценка попада в една
ботанико-географска област - Европейска широколистна горска област, Илирийска и МакедоноТракийска провинция.
В изграждането на растителната покривка на Илирийската (Балканска) провинция освен
характерните растения с европейско и евроазиатско разпространение участват и над 100 български
ендемични растения, които заедно с балканските ендемични растения обуславят автентичния й
характер. Специфичните за Македоно-Тракийската провинция диагностични видове растения са
главно македоно-тракийски флорни елементи, като Quercus thracica, Q. mestensis, Herinaria olympica и
др. балкански и български ендемити.
Съгласно горско растителното райониране на България, територията на община Кричим попада
в Тракийска горско растителна област, подобласт Родопи, а според вертикалното зониране в Долния
равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори и Среден планински пояс на
горите от бук и иглолистни и др.
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Съгласно геоботаническото райониране по Бондев /1997/, на територията на община Кричим се
срещат следните типове растителност:
-

Гори от бял бор (Pineta sylvestris);

-

Гори от ела (Albieta albae);

-

Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae);

-

Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp moesiaca) и обикновен габър
(Carpinus betulus);

-

Гори от горун (Querceta dalechampii);

-

Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и воден габър (Ostrya acrpinifolia), на
места с планински ясен, мъждрян, габър и др;

-

Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis), на
места възникнали вторично;

-

Гори и храсталаци от воден габър (Ostryеa carpinifoliaе), на места възникнали вторично;

-

Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, Festuceta
stojanovii), на мястото на гори, предимно от горун;

-

Смесени гори от граница (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и
мъждрян (Fraxinus ornus L.);

-

Смесени гори от граница (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и
келяв габър, на места възникнали вторично;

-

Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemii),
луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta)

-

Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун
(Quercus frainetto);

-

Селскостопански площи на мястото на гори от граница (Quercus pubescens) и виргилиев
дъб (Quercus virgiliana);

-

Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor), полски ясен
(Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб и др.

Горските територии разположени в границите на Община Кричим, се стопанисват изцяло от
ТП „ДГС-Кричим” (Южноцентрално държавно предприятие – Смолян), в чийто административни
граници попада и общината.
Животински свят /Фауна/
Според зоогеографското райониране на България (Груев, Б. и Б. Кузманов 1994), територията
на община Кричим попада в два зоографски района:
-

Среднобългарски район, Подрайон на Горнотракийската низина;

Бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите пространства и
агроландшафти видове. Целият клас бозайници (Mammalia) в териториалният обхват на
инвестиционното предложение, е представен само от представители на дребните бозайници.
От хищните видове по-разпространени са язовец (Meles meles), черен пор (Putorius putorius),
лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis mesomelas), невестулка (Mustela nivalis) и пъстър пор.
Представителите на копитните дива свиня (Sus scrofa) и сърна (Capreolus capreolus) са по-редки и
обитават заетите с естествени гори и храсталаци площи.
От влечугите в Тракийския район най-чести са гущерите (Sauria) от семейство (Lacertidae)
ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и зеления гущер (Lacerta viridis),
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Храсталаците и сухите тревисти пространства са естествени обитания на влечугите: смок
мишкар (Elaphe longissima), смокът стрелец (Coluber caspius), шипобедрената (Testudo graeca) и
шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), а в поречието на р. Марица сивата водна змия (Natrix
tessellata), жълтоухата водна змия (Natrix natrix).
Безгръбначните видове в района са представени от множество субмедитерански и
източносредиземноморски, както и предноазиатски видове. От този клас се срещат От клас Incecta се
срещат следните разреди - еднодневки (Ephemeroptera), дървеници (Hеmiptera), богомолки
(Manthodea), скакалци (Orthoptera), пчели и оси (Hymenoptera). По-голям брой представители са
представени разредите Coleoptera (майски бръмбар, торни бръмбари, златки, калинки и др),
Lepidoptera (пеперуди) и Diptera (мухи).
В орнитологично отношение, много видове птици срещащи се тук са от европейско
природозащитно значение. В района се срещат бял щъркел (Ciconia ciconia), обикновен мишелов
(Buteo buteo), осояд (Pemis apivorus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), орел змияр (Cicaetus
gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), малък креслив орел (Aquila pomarina), вечерна
ветрушка (Falco vespertinus), и др.
-

Планински район, Рило-родопски район

В него попадат планините Рила, Западни Родопи, Източни Родопи. В района евросибирските и
европейските видове преобладават значително над средиземно-морските. Рило-Родопският район е с
най-много реликтни безгръбначни. Районът се характеризира с висок ендемизъм. Докато при
пеперудите той е на ниво подвид, то при охлювите и бръмбарите е на подродово и родово ниво.
Обширната територия, голямата залесеност, разнообразието на релефа и климатичните условия
създават предпоставки за голямото видово богатство на животните в Западните Родопи. Някои групи
от насекомите са доста богато представени с видове от северен тип на разпространение и произход.
По най-високите места се срещат алпийските видове трипръст кълвач (Picoides tridactylus) и белогуш
дрозд (Turdus torquatus).
В останалата част на високопланинския пояс преобладават европейски видове. От горските
бозайници се срещат сърна (Capreolus capreolus), благороден елен, дива свиня (Sus scrofa), дива котка
(Felis silvestris) и обикновена полевка (Microtus arvalis) и др. Представители на земноводните тук са
дъждовникът (Salamandra salamandra) и горската жаба (Rana dalmatina), а на птиците – балкански
кеклик, сойка, кълвач, дрозд и др. От птиците включени в Червената книга на България в района се
срещат редкият за България черен кълвач, а от защитените видове - черен щъркел (Ciconia nigra),
осояд ((Pemis apivorus), черна каня (Milvus migrans), орел змияр (Cicaetus gallicus), белоопашат
мишелов, малък креслив
орел (Aquila pomarina), лещарка (Tetrastes bonasia), глухар (Tetrao
urogallus), бухал (Bubo bubo) и др.
В този район са концентрирани големи дивечовъдни станции, опазващи и поддържащи
стабилни популации на някои ценни ловни обекти: дива коза (Rupicapra rupicapra), елен (Cervus
elaphus), глухар (Tetrao urogallus) и др.
В Доклада за ЕО подробно ще се разгледат представителите на растителния и животински свят
на територията на община Кричим.
8. Културно-историческо наследство
Община Кричим е разположена в уникална природна среда. Формирана е исторически около
течението на р. Въча и около древно селище от ранно византийската епоха.
Общината заема важно място във връзката „Централни Родопи“ и вътрешността на страната.
През нейната територия протича река Въча, която е формирала естествен пролом за изграждане на
пътна артерия за родопския град Девин. В началото на р. Въча, на високи и естествено защитени скали
на бреговете ѝ се намират останките от две средновековни крепости с важна роля в охраната на
планинския проход. Значима е Асенова крепост, от която са останали запазени крепостна стена,
водохранилище и част от жилищни постройки. Тук е и „Асеновия камък“ с изсечен исторически
надпис, запазен и до днес: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим“. Счита се, че се
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отнася до царуването на Цар Иван-Асен ІІ, завладял крепостта Кричим през 1230г. След победата от
1235г., Царят дарява монашеските обители на „Света Гора“, за което има свидетелства от патриарх
Евтимий. От златопечатните грамоти издадени от името на Иван-Асен ІІ за тези манастири, е запазена
само този за Ватопед („Ватопедска грамота“).
Съхранена е и грамотата даваща право на „Дубровнишките търговци за свободна търговия в
пределите на българското Царство. През 1298г., Кричимската крепост е завладяна от Иванко
(„Иванково кале“). Същата година по-късно крепостта е превзета от византийския севастократор
Георги Палеолог, загинал при превземането на крепостта. Кричим през ранното Възраждане (13961762г.), е имал килийно училище. Манастирите „Св. Богородица“ и „Св. Врач“, в подножието на
родопския връх Клисура, са поддържали църковно-славянското и българското книжовно предание,
като същевременно са били книжовно-просветителски средища (училища). По този начин те са
допринесли за съхранението на българската писменост, духовност, вяра и народност.
През 1451 г. Кричим е вписан в регистрите на „Филибе-санджак“ (Пловдив) като село. По
заповед на Султан Мехмед ІІ-ри, Хайретин паша и внукът му Халил паша, са очертали границите на
селището-КРИЧИМ, като за това свидетелства документ, записан от Хасковския Кадия-Мустафа Бени
Али. В покрайнините югозападно от града, по протежение на западния край на прохода, започва
територията на резервата „Изгорялото гюне“, в чиято близост се намират археологически останки от
древната крепост „Кричим“. Местността е известна под името „Калето“. След Освобождението от
турско робство, до 1994 г. Кричим е силно развито търговско-занаятчийско селище и активен център
за производство на селскостопанска продукция.
В Доклада за екологична оценка ще се направи подробен анализ на регистрираните обекти на
културата /археологически, исторически, архитектурни/ и тяхното отношение към устройството на
територията от позициите на опазването на околната среда.
9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
9.1. Опасни вещества
На територията на Община Кричим няма действащи обекти с висок или нисък рисков
потенциал, както и складове за пестициди.
9.2. Отпадъци
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 / 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за изпълнение на изискванията на Закона
за управление на отпадъците.
Общината участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците и Регионална
система за управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски,
Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състояща се от:
-

Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и

-

Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с.
Шишманци.

На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, сметоизвозване
и депониране на битовите отпадъци. Дейностите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци на територията на Община Кричим се извършват от работниците в дейност „Чистота“ и
наличната техника и контейнери. Населението на общината е обхванато на 100% от системата за
сметосъбиране и сметоизвозване.
В Доклада за ЕО подробно ще се разгледа цялостната дейност по третиране и транспортиране
на генерираните на територията на общината отпадъци по вид и количества: битови, строителни,
производствени, опасни, начин на събиране и третиране в т.ч. и на специфични отпадъчни потоци,
третиране, оползотворяване, обезвреждане /в т.ч. депониране/ и др.
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9.3. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации
Източници на шум от транспорт
Основни източници на шум в населените места са транспортните средства. 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, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на
терена встрани от него.
През територията на община Кричим не преминават пътища от висок клас (автомагистрали,
първокласни и второкласни пътища от РПМ). Пътната инфраструктура включва два третокласни
републикански пътя: III 866 “Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8” и път III-8602
“Пловдив-Перущица-Кричим”), както и общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни
връзки със съседните общини.
Интензивнoстта на автомобилния трафик е основният фактор, който влияе върху акустичната
среда в дадено населено място. При извършеното от ЦИПТНЕНС към Агенция пътна инфраструктура
преброяване през 2015 г. на път III 866 (при км 107.580 на територията на община Кричим) е
установена средноденонощна годишна интензивност на автомобилния трафик от 2793 МПС (за 24
часа); за път III 8602 няма преброителен пункт. Автомобилният трафик е с ниска интензивност и не
създава съществени акустични натоварвания. Сравнително доброто състояние на пътищата
благоприятства акустичната среда в общината.
През територията на общината преминава участък с дължина 4,337 км от 18-та второстепенна
отклонителна жп линия „Стамболийски - Пещера“ със спирка при гара Кричим. Движението по тази
линия не е натоварено, поради което не се отразява на акустичната среда в района.
Източници на шум от битов характер
На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и
ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца (училища, детски
градини, детски площадки), както и шумове, излъчвани от заведения за обществено хранене,
различните сервизи и авторемонтни работилници, разположени в непосредствена близост до
жилищните сгради и др.
Индустриален шум
Шумът от дейности с промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. засега е на
трето место по принос към акустичната среда на общината. Промишлеността е представена от
предприятия на преработващата промишленост – хранително-вкусова, лека и др.
Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) РИОСВ–
Пловдив е компетентният орган за оценка, управление и контрол на шума, излъчван в околната среда
от промишлени инсталации и съоръжения. През 2006 г. е изготвен списък на промишлените източници
на шум, извършващи дейности на територията на община Кричим. Техният брой е сравнително малък.
При проведения мониторинг на шума през 2007 г., включващ част от тези предприятия, не са
констатирани наднормени нива на шум. През последните години РИОСВ-Пловдив не е провеждала
контролни измервания на територията на Общината.
Йонизиращите лъчения обуславят радиационната обстановка в даден район. Радиационното
състояние на околната среда се контролира чрез измервания на естествения радиационен (наречен
„гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието на естествените радионуклиди Уран-238,
Радий-226, Торий-232, Калий-40 и други в различните компоненти на околната среда.
В резултат от системни собствени наблюдения на радиационните параметри в основните
компоненти на околната среда в община Кричим е установено, че стойностите на радиационния гама
фон варират в границите от 0,10 до 0,20 μSv/h, който е характерният естествен гама фон за този
регион. Специфичните активности на естествените радионуклиди в почвите в района на общината
също варират в границите на характерните стойности за региона.
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Пунктът при град Кричим е включен в мрежата за радиологичен мониторинг за област
Пловдив към националната мрежа за радиологичен мониторинг на ИАОС -МОСВ. Извършените от
Регионална лаборатория Пловдив измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от през
последните години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона. На
територията на община Кричим не е констатирано радиационно замърсяване на околната среда.
Нейонизиращи лъчения: През последните години се наблюдава неимоверно нарастване на
броя и видовете източници на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани в бита, за
производствени, медицински, търговски и др. цели. Такива са радиото, телевизията, мобилните
телефони, компютрите, различните видове електродомакински уреди, в т.ч. микровълновите печки,
радари и др.
На територията на община Кричим телекомуникационната мрежа се обслужва от „БТК" ЕАД,
„А1 България" ЕАД (с един обект от наземната мобилна мрежа) и „Теленор България“ ЕАД (с 3 броя
базови станции). Мобилните оператори не разполагат със собствени подземни трасета.
Мониторинг на електромагнитните полета в жилищни територии в региона се осъществява от
РЗИ-Пловдив. През последните години не са провеждани измервания на ЕМП в района на община
Кричим.
През 2010 г. Община Кричим е възложила на Сертифициран Орган за контрол измерване
нивото на високочестотни радиоизлъчвания от базовите станции на мобилните оператори на
територията на общината. Измерванията са били проведени в 4 пункта, като отчетените стойности са
съответствали на пределно допустимите нива на ЕМП в населени територии, регламентирани с
Наредба № 9 (ДВ, бр. 35 от 1991, попр. в бр. 38 от 1991г.ДВ, бр.2002г.).
В Доклада за ЕО ще се анализира съществуващото състояние по отношение на източниците на
шум, вибрации и радиации, местоположение, характер и степен на въздействие на различните
източници, гранични стойности на шумови нива за различните територии, оценка на доминиращите за
общината видове вредни физични фактори.
10. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
В точката ще се направи оценка на здравния риск, която следва да отразява аспектите на
човешкото здраве от въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно
въздействие от реализацията на Общ устройствен план на община Кричим. Съществуващото
състояние ще се използва за анализ и оценка на здравните социално-икономически въздействия от
плана, който от своя страна е база за определяне на ефективността на прогнозните мерки за
профилактика на възможното неблагоприятно влияние на околната среда върху здравето на
населението.
При изготвянето на предварителния проект за ОУП на Община Кричим е направен подробен
анализ на статистическите данни за броя и динамиката на населението, полово-възрастовата структура
на населението, образователна и етническа структура, в резултат на което са направени следните
основни изводи:
 Демографското развитие на общината е подобно на повечето общини, разположени в
полупланинските и планинските райони на страната.
 Броят на населението на общината е с тенденция на намаление, с по-нисък интензитет
през последните години.
 Очертаните тенденции в естественото движение на населението бележат
възпроизводство с отрицателен естествен прираст.
 Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната възрастова
група от тях (15-34 г.) (обща тенденция за страната и областта).
 Нето-миграцията е с неголямо отрицателно салдо, по-изявена е временната трудова
миграция, свързана с пазара на труда.
 Структурата на населението по пол е сравнително балансирана.
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Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на общината
(характерна и за областта, ЮЦР и страната).
 Възпроизводството на трудоспособното население е по-благоприятно от средното ниво
за областта – 100 лица излизащи от трудоспособна възраст в община Кричим се
заместват от 90 д. (средно за област Пловдив – 67 д., за ЮЦР – 62, за страната – 64 д.).
 Броят на лицата с висше и средно образование нараства, а намалява този на лицата с
ниско образование за периода между последните преброявания (1992-2001-2011 г.), но
образователният ценз на населението на общината е под средното ниво за областта и
страната.
 В етническата структура на населението (според доброволното самоопределение на
населението) основни етнически групи в общината са българската, турската и ромската
(циганската), като българският етнос е доминиращ. Не се очертават съществени
изменения в етническата структура на населението на общината за периода между
последните две преброявания, различията са в резултат на общото намаление на
населението.
За определяне на съществуващото състояние в Доклада за ЕО ще се разгледат по-подробно
здравно-демографските показатели в общината, като брой на населението, структура на населението
по пол и възраст, етническа структура, образование и други, както и заболеваемост на населението и
изграденост на елементите на социалната инфраструктура, касаещи здравното състояние на
населението. Ще бъде направена характеристика на рисковите фактори, въздействащи върху
човешкото здраве, а именно:
- Рискови фактори, свързани със стила и начина на живот;
- Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда;
- Рискови фактори, свързани с околната среда – замърсяване на компонентите на
околната среда: атмосферен въздух, води и т.н., природни бедствия, фактори,
замърсяващи околната среда: шум, вибрации, радиации.
11. Материални активи
Ще бъде направена оценка на съществуващите обекти и дейности в сферата на образованието и
здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта, туристическата инфраструктура и др.,
представляващи материалните активи на общината. Акцентът се поставя върху наличието на
екологичната инфраструктура – ВиК мрежа, ПСПВ, ПСОВ, депата за отпадъци и др., свързани с
въздействие/опазване на компонентите на околната среда.
12. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на
плана
Оценката ще бъде представена за всички компоненти и фактори на околната среда по отделно.
ІІІ. Характеристика на околната среда за територии и обекти, които могат значително да бъдат
засегнати
В точката ще бъдат идентифицирани вероятните засегнати територии и зони в резултат от
прилагането на плана. Специално внимание ще се обърне на зони и територии с особен статут защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, зони за защита на водите, обекти, подлежащи
на здравна защита, обекти на културно историческото наследство и др.
ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към
плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение
Ще бъде извършен анализ и оценка на съществуващите екологични проблеми, установени на
различно ниво. В резултат на анализа, ще бъдат направени и основни изводи за екологичните
проблеми, за чието разрешаване ще допринесе прилагането на новия ОУП на община Кричим. Също
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така ще бъдат направени изводи за възможността определени съществуващи екологични проблеми да
се задълбочат в резултат от прилагането на плана.
V. Цели на опазване на околната среда на национално равнище, имащи отношение към плана и
начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време
на разработването на плана
Ще се опишат целите по опазване на околната среда, залегнали в различни програми, планове и
стратегии и начинът, по който те са взети предвид при разработването на плана. Като основен
критерий ще се ползват целите по опазване на околната среда, залегнали в Националната стратегия за
околна среда. Ще се отчете степента да която планът влияе върху други
VІ. Възможни значителни въздействия върху околната среда и факторите, които я увреждат и
връзките между тях
В тази част ще бъдат анализирани възможните значителни въздействия върху околната среда в
резултат от предвижданията на ОУП. При оценката на евентуалното въздействие върху околната среда
ще се направят подробни анализи и оценка на въздействието върху отделните компоненти; ще се
отчетат и вторичните, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни,
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяването на
предвижданията по плана. Ще се извърши прогнозна оценка за степента на здравния риск и
възможността от възникване на неблагоприятно въздействие върху здравето на хората или околната
среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията
/географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/, ценност и уязвимост
на засегнатата територия /вследствие на особени естествени характеристики или културноисторическото наследство, превишаване на стандарти за качество на околната среда или пределни
стойности, интензивно земеползване/, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат
национален, общностен или международен статут на защита. Ще се предложат реални мерки за
предотвратяване и редуциране на тези въздействия. При оценката на евентуалното въздействие от
реализацията на предвидените с плана дейности върху околната среда, ще се отчете и реалното
въздействие на изградените обекти върху компонентите и факторите на околната среда.
Предполагаемото въздействие ще бъде разгледано, анализирано и оценено в Доклада за ЕО
по компоненти и фактори на околната среда.
В подточката, отнасяща се за човешкото здраве, ще бъдат подробно разгледани изискванията за
здравна защита.
VІІ. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната
среда
Ще бъдат представени таблично мерките, за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана за околната среда
и човешкото здраве. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от
прилагането им и ще бъдат представени като: мерки за отразяване в окончателния вариант на плана и
мерки при прилагане на плана.
VІІІ. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите за извършване на
екологична оценка, включително трудностите по събиране на необходимата за това информация
В точката ще бъдат подробно разгледани алтернативите, като задължително ще бъде
разгледана и „нулевата алтернатива”. Ще бъдат посочени съответните мотиви, които са довели до
избора на разгледаните алтернативи.
Ще бъдат описани методите, използвани за разработване на ЕО, както и трудностите при
събиране на необходимата за ЕО информация.

Възложител: Община Кричим
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ІХ. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на
плана - срокове, отговорници, санкции
В точката ще бъде направено предложение за мерките и индикаторите по наблюдение и
контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на плана, в т. ч. срокове,
отговорници, санкции. Мерките ще бъдат предвидени като част от общата система за наблюдение и
контрол на програмата.
Х. Източници на информация
В точката ще бъдат включени всички използвани източници на информация за изготвяне на
доклада за екологична оценка.
ХІ. Приложения към доклада за екологична оценка
Под формата на приложения към доклада ще бъдат представени:
1. Справка за проведените консултации (съгласно утвърдена от Възложителя и компетентния
орган по околна среда схема за провеждането им). Ще се използва следната таблична форма:

№
по
ред

Ведомство,
организация, с
които са
проведени
консултации

Дата на
получаване
на
становище

Изразени бележки,
препоръки в
становището

Приемане/неприемане
на бележките,
препоръките от
възложителя на плана
и експертите по ЕО и
начин на
отстраняването им в
доклада

Мотиви за
приемане/неприемане
на бележките,
препоръките

2. Копия на всички постъпили становища в резултат на консултациите. При изготвяне на
доклада за екологична оценка може да бъдат приложени и други документи, свързани с доклада за
екологична оценка на плана.
3. Под формата на самостоятелно приложение ще бъде изготвено и представено нетехническо
резюме на доклада за екологична оценка, изготвено на достъпен за обществеността език, в обем не помалък от 10 на сто от обема на доклада.
4. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО - с подписи на съответния
експерт срещу раздела, който е подготвил.
5. Декларации
ал. 1 от Наредбата
планове и програми.

за независимост и компетентност на експертите по чл. 16,
за условията и реда за извършване на екологична оценка на

Приложения:
1. Решение № 224, Протокол № 25 от 16.10.2017 г. на Общински съвет при Община Кричим;
2. Становище с изх. № ОВОС-702/30.06.2016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив;
3. Схема на Предварителен проект на ОУП на Община Кричим.

Дата: ………………… г.

Възложител:.....................................

ЗЛАТКА МАРИНОВА
Заместник-кмет на община Кричим,
изпълняваща функциите на Кмет, съгласно
заповед № РД-02-09-319 от 20.09.2019 г.
на Кмета на община Кричим
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