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Използвани съкращения в Екологичната оценка
АИС

Автоматична измервателна система

БД ИБР

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

ВГ

Водна група

ВЕЛ

Въздушна електропроводна линия

ВИ

Възобновими източници

ВТ

Водно тяло

ГКМ

Градска канализационна мрежа

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГРС

Газорегулираща станция/ Газоразпределителна станция

ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕО

Екологична оценка

ЖК

Жилищен комплекс

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗВСГЗГФ

Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗТ

Защитена територия

ЗЧАВ

Закона за чистотата на атмосферния въздух

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИВТ

Изкуствени водни тела

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУЕЕО

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

ИП

Инвестиционно предложение

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КИН

Културно историческо наследство

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадни води

МЕК

Максимална еднократна концентрация

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОПТ

Масов обществен пътнически транспорт

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторни превозни средства

Наредба за ЕО

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

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
Наредба за ОС програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони
НАТУРА 2000

Европейска екологична мрежа от защитени зони

Възложител: Община Кричим
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НБО

Неопасни битови отпадъци

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НОЧЗ

Норми за опазване на човешкото здраве

НСИ

Национален статистически институт

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВМ

Орнитологично важно място

ОП

Опорен план

ПВТ

Подземно водно тяло

ПОРН

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПУП

Подробен устройствен план

ПУРБ

План за управление на речния басейн

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РЗПЗН

Райони със значителен потенциален риск от наводнения

РДВ

Рамкова директива за водите

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РИОСВ

Регионалната инспекция по околна среда и води

РПМ

Републиканска пътна мрежа

СГ

Средно годишна/о

СД

Средно дневна/о

СГН

Средно годишна норма

СДН

Средно дневна норма

СМВТ

Силно модифицирани водни тела

СОЗ

Санитарна охранителна зона

СПВ

Стандарт за питейно водоснабдяване

СЧН

Средно часова норма

Възложител: Община Кричим
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ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет на настоящата Екологична оценка (ЕО), е предварителен проект за „Общ
устройствен план (ОУП) на Община Кричим”. Възложител на проекта за ОУП е Община Кричим.
Екологичната оценка е неразделна част от Общия устройствен план на Община Кричим,
и се разработва едновременно с разработването на плана.
В съответствие с нормативната уредба по околна среда, Община Кричим е уведомила
писмено РИОСВ-Пловдив за разработването на плана (входирано Планово задание за
изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Кричим). В отговор с писмо Изх. №
ОВОС-702/30.06.2016 г. (Приложение № 1) РИОСВ-Пловдив уведомява, че възложените по реда
на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ общи устройствени планове са включени в
Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми - Наредба ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) и съгласно
чл. 2, ал. 1 от Наредбата подлежат на задължителна ЕО.
С горното писмо РИОСВ-Пловдив уведомява, че по отношение на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), териториите включени в обхвата на плана попадат в защитени
зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ и съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони /Наредба за ОС/: BG0000424
„Река Въча Тракия“, BG0000254 „Бесапарски възвишения“, BG0001030 „Родопи Западни“ и
BG0002057 „Бесапарски ридове“.
Засегнатите защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии са
Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и Защитена местност „Козница“.
Във връзка с горното е необходимо представяне на информация на хартиен и електронен
носител, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС.
Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО и писмо изх. №
ОВОС-702/30.06.2016 г. на РИОСВ-Пловдив, изготвените Задание за определяне обхвата и
съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Кричим”
с разработена схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи
и трети лица, както и Уведомление за план/ програма/проект съгласно чл. 10 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони са представени
на компетентния орган за консултация.
С писмо изх. № ОВОС-702-3/25.10.2019 г., РИОСВ-Пловдив уведомява:
1. По отношение на приложимата процедура по реда на чл. 31 от ЗБР:
Съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за
вероятната степен на отрицателно въздействие, при която е установено, че проектът на ОУПО
има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони и следва
да се изготви Оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Кричим, която да бъде
представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към доклада за ЕО, съгласно
чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, като компетентният орган дава
допълнителни указания за следващите действия.
2. Относно изготвянето на доклада за ЕО
РИОСВ-Пловдив дава допълнителни препоръки по отношение на обхвата на ДЕО по
компонент „Въздух“ и фактор „Шум в околната среда“, както и указания за следващите действия.
Дадените препоръки от компетентният орган по околна среда с писмо изх. № ОВОС-7023/25.10.2019 г., както и всички становища и предложения получени в резултат от проведените
Възложител: Община Кричим
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консултации по обхвата и съдържанието на ЕО от РЗИ-Пловдив (изх. № 07-246-1/23.10.2019 г.),
БД „Източнобеломорски район“ (изх. № ПУ-02-260/3/23.10.2019 г.), Областна Дирекция
„Земеделие” Пловдив (изх. № РД-12-04-221-1/07.11.2019 г.), Национален институт за недвижимо
културно наследство (изх. № 0800-928/14.03.2019 г.), „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив (Изх. № 08-007199/22.10.2019 г.), Агенция „Пътна инфраструктура“ (изх. № 08-00-1555/12.11.2019 г.),
„Геозащита“ ЕООД – клон Перник (изх. № 190/29.10.2019 г.) са отразени и дискутирани в
настоящия доклад. Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка за проведените
консултации е представена в Приложение № 1.
Съгласно изискванията на чл. 36, ал. 7 на Наредбата за ОС изготвеният Доклад за оценка
степента на въздействие на план/програма: „Общ устройствен план на Община Кричим“ върху
предмета и целите на защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕИО:
ВG0002057 „Бесапарски ридове“ и защитени зони по Директивата за местообитанията
92/43/ЕИО: ВG0000254 „Бесапарски възвишения“, ВG0000424 „Река Въча Тракия“ и ВG0001030
„Родопи-Западни“ (Приложение № 1) е представен на РИОСВ-Пловдив. С писмо изх. № ОВОС702-5/30.04.2020 г. компетентният орган дава положителна оценка на качеството на ДОСВ.
Екологичната оценка е разработена от колектив от експерти с ръководител, които
отговарят на изискванията, поставени с чл. 83 ал. 1 и ал. 2 от ЗООС. Съгласно тези изисквания,
към доклада са приложени:
• списък на авторския колектив, изработил екологичната оценка;
• писмени декларации на експертите, с които декларират, че не са лично заинтересувани
от реализацията на плана (Приложение № 2).
Обхвата на настоящата екологична оценка е съобразена изцяло с изискванията за
съдържание, поставени в чл. 86, ал. 3 от ЗООС, указанията на компетентния орган и резултатите
от проведените консултации по изготвения Доклад за ЕО с всички приложения с компетентния
орган по околна среда, други институции и трети лица. Всички те са отразени и дискутирани в
настоящия доклад. Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка за проведените
консултации е представена в Приложение № 1.
Целта на Доклада за ЕО е да отчете екологичните проблеми на най-ранния етап на
вземане на решение и да направи този процес на оценяване на екологичните последствия от
предложения план по-прозрачен, посредством консултации с държавни ведомства,
неправителствени организации и участие на широката общественост. Резултатите, получени при
разработването на Доклада за ЕО ще се вземат предвид при изготвяне на Окончателния проект
на Общия устройствен план на Община Кричим.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА (ОРГАН ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ПО
ЗАКОН ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ)
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: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим
ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Изпълнител: „Агора 66“ ООД
Седалище и адрес: гр. София, п.к. 1407, бул. „Никола Вапцаров” № 35 – бизнес сграда
„Лозенец“, ет. 5, офис 5В
Лице за контакти: проф. Никифоров
Възложител: Община Кричим
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І. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
1. Анотация на плана
Предмет на настоящата Екологична оценка е предварителен проект за „Общ устройствен
план (ОУП) на Община Кричим”. Екологичната оценка на ОУП е изготвена в съответствие с
изискванията на действащото законодателство в страната и се съобразява с обхвата и
съдържанието, определени в етапа на проведените консултации по Заданието.
При изготвянето на Екологичната оценка са взети под внимание всички законодателни
разпоредби, свързани с устройство на територията и с опазването на околната среда, директиви
на Европейския съюз за опазване на биоразнообразието и ландшафтите, подписаните от страната
конвенции и документи в тази област и методически указания и публикации на Комисията по
околната среда към ЕС за оценка на планове и програми.
Основания за изготвяне на ОУП
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.
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
Възложител: Община Кричим
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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 проектнипредложения за обособяването му като център за Еко-туризъм и развитието на
прилежащите културно-исторически паметници на територията на землището на
общината.
Изработването на ОУП на Община Кричим е възложено на „Агора 66“ ООД с Договор №
РД-02-21-241 от 30.11.2018 г. след проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка.
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.
Етапи на реализацията на „ОУП на Община Кричим”
▪ 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;
- функционално зониране на територията;
- пространствено структуриране на различните видове територии в зависимост от
предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;
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-

-

-

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 културноисторическото наследство;
определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия
и мерките за устройствена защита;
определяне на границите на териториите за природна защита и културноисторическа 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.

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).
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Пътната инфраструктура включва два третокласни републикански пътя (път III-866
“Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8» и път III-8602 «ПловдивПерущица-Кричим») и общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни връзки със
съседните общини.
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 социалноикономически 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
Възложител: Община Кричим
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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.
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;
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-

разработване на концепция за развитие на туризма в сътрудничество със съседните
общини;
създаване на туристически информационен център;
подобряване и модернизация на техническата инфраструктура на града;
проектиране на нов гробищен парк (Разработване на ПУП за избрания терен).

4. Основни устройствени елементи, зони и територии, определени с предварителния
проект за ОУП на Община Кричим
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.
Територията на община Кричим включва земеделски, горски и урбанизирани територии,
както и водни площи и терени за инженерна инфраструктура. В опорния план на общината са
показани всички видове територии, според начина на ползване, отразен в кадастралната карта.
Проектното решение включва предложения за намеса преди всичко с нови урбанизирани
територии на мястото на съществуващи земеделски територии, както и зониране в рамките на
град Кричим.
Новите предимно производствени територии (Пп), предвидени с плана се включват в
границите на град Кричим, или се приобщават към съществуващата производствена зона около
жп гарата. По този начин се създават компактни урбанизирани територии. Самостоятелни
терени за производство или складове съществуват и извън тези граници, но те са даденост към
момента на разработване на плана, тъй като са с приети Подробни Устройствени Планове.
Съгласно параграф 1 от допълнителните разпоредби към Наредба 7 гр. Кричим е много
малък град . Преобладаващото жилищно застрояване в града е нискоетажно, съответно и
предвидената в плана устройствена зона е жилищна малкоетажна (Жм). Тя включва както
съществуващите жилищни квартали, така и новопроектираните.
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Градът има изградена централна зона с обществени сгради, пешеходни и озеленени
площи, а жилищните имоти в центъра са с малка площ и сключено застрояване. Това дава
основание да се предвиди смесена централна зона (Ц), която допуска малко по- високи
параметри на застрояване спрямо тези в чисто жилищната зона и дава възможност за смесване
на функциите в имотите.
В основния план и в детайла на гр. Кричим са отразени главните обществено обслужващи
зони (Oо), които осигуряват образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и
религията, администрацията, търговията и обслужването на населението.
В територията между производствената зона от север и града , съществува имот с голяма
площ, предназначен за отглеждане на селскостопанска продукция в оранжерии. Считаме за
целесъобразно тази зона да се окрупни и в плана се предлага и околните имоти да се ползват за
отглеждане на селскостопанска продукция в оранжерии – зона (Сст2).
Предложението на плана за развитие на курортна зона около бившето с. Черешево е
формулирано в изискванията към устройствена зона Ок2. В условията на съхранена природна
среда може да се развива селски, вело, мото или друг алтернативен туризъм. Планирането
следва да стане с цялостен ПУП – препоръчително по чл. 16 от ЗУТ. За курортното селище са
предвидени ниски показатели на застрояване за отделните имоти.
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.
• Разширяване на урбанизираната територия на бившето село Черешево за изграждане на
курортна зона с обща площ от 16,07 ха. 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.

Възложител: Община Кричим
16

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

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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4.1. Правила и нормативи за прилагане на плана
Към предварителния проект, на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на
територията са изработени правила и нормативи за прилагане на плана и те са неразделна част
от Общия устройствен план на Община Кричим.
Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и се одобряват едновременно с Общия устройствен план на
Община Кричим.
Възложител: Община Кричим
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Неразделна част от правилата и нормативите за прилагане на Общия Устройствен План
са показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и
самостоятелни терени.

Възложител: Община Кричим
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Възложител: Община Кричим
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Възложител: Община Кричим
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4.2. Състояние на съществуващия сграден и жилищен фонд на територията на
Община Кричим и нейното землище. Развитие на системата „Обитаване“
В община Кричим към 2017 г. са изградени 3279 жилища с 223.9 хил.кв.м. полезна площ
и 184.7 хил.кв.м. жилищна площ.
На човек от населението в общината се пада 23.1 кв.м. жилищна площ и 3.5 кв.м. –
спомагателна площ. Средната полезната площ на едно жилище е 68.3 кв.м. За сравнение средно
за обл. Пловдив на човек от населението се пада полезна площ на жилищата 36.8 кв.м, в т.ч. в
градовете - 34.4 кв.м, в селата - 44.4 кв.м; жилищна площ - 28.6 кв.м., в т.ч. в градовете - 26.6
кв.м, в селата - 35.0 кв.м; спомагателна площ - 5.3 кв.м., в т.ч. в градовете - 4.9 кв.м, в селата 6.5 кв.м (2017 г., НСИ).
През последните години не се наблюдават съществени изменения в броя на жилищата в
община Кричим. Увеличението на жилищната и спомагателната площ е свързано с въведените

Възложител: Община Кричим
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в експлоатация новопостроени две жилищни сгради и четири жилища през 2014 г. (по данни на
НСИ).
По данни на НСИ обитаваните жилища в общината са 88.2% (средно за област Пловдив
81.03% от жилищата са обитавани).
От общият брой на жилищата в община Кричим 10.4% са изградени в периода до 1945 г..
През периода 1981-1990 г. са построени 13.4% от жилищата. След 1991 г. към жилищния фонд
са добавени 5.0% от жилищата в общината.
Повечето от жилищните сгради в община Кричим са едноетажни (1742 бр. – 53.1%) и
двуетажни (1132 бр. – 34.6%). Триетажните жилищни сгради в общината са 9.7%.
Четириетажните жилищни сгради са 1.0%, а пететажните – 0.9%. Десет и повече етажни
жилищни сгради са 24 бр. или 0.7% от общия брой на жилищата.
Според конструкцията жилищният фонд (жилищата) в община Кричим към
31.12.2017 г. е представен в пет обобщени категории – панелни, стомано-бетонни, тухлени,
тухлени с гредоред и други
Панелните жилища в общината са 26 или 0.8% от общият жилищен фонд. Стоманобетонни жилища в община Кричим са 3.5% (116 бр.). Категорията „тухлени” са основният наймасов вид жилища в общината - 45.8% (1503 бр.) от всички жилища. Тухлените жилища с
гредоред също са значителен брой – 1465 (44.7%). С друг вид конструкция са 5.2% (169 жилища).
От общия брой на жилищата в общината повече от 1/3 са тристайни – 34.2% (1121 бр.),
25.5% са двустайни (835 бр.). Четиристайните жилища в общината също са с висок дял, като
съставляват 17.8% (584 бр.) от общия им брой, тези с 5 стаи – 5.7% (186 бр.), а тези с 6 и повече
стаи – 5.1% (167 бр.). Едностайните жилища са 11.8% (386 бр.) от общия брой жилища в
общината.
На 1000 човека от населението в община Кричим се падат 410 жилища – 2017 г. (484 за
област Пловдив). Средно в едно жилище в община Кричим живеят 2.4 души. За сравнение за
област Пловдив стойностите на показателя са съответно 2.1 общо за областта, за градовете на
областта – 2.2, за селата – 1.7; за страната – 1.8 общо, 2.0 – за градовете и 1.4 – за селата.
В община Кричим жилищата са сравнително благоустроени. Над 90% от жилищата
притежават стандартните елементи – електричество и вода.
Предвид горното и направената прогноза на демографското състояние в Община Кричим
в проекта за ОУП се предвижда скромно увеличение 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.
4.3. Промишлени и селскостопански територии и зони за приложение на труд.
Състояние и прогнози, съгласно предварителния проект за ОУПО
Селското стопанство е традиционен икономически отрасъл в общината и източник на
доходи за населението. Представено е от подотраслите растениевъдство и животновъдство.
По данни на НСИ земеделските територии заемат 36.0% от територията на община
Кричим, от които 80% е обработваема. Горските територии заемат 51.8% от общата територия
на общината.
Растениевъдството е основен подотрасъл на селското стопанство в община Кричим.
В структурата на засетите площи в общината най-голям дял имат зърненено-житните
култури (предимно пшеница, ечемик, царевица за зърно, тритикале) и маслодайните
(слънчоглед). Зърнените култури заемат 38.2% от площите (2018 г.), а маслодайните – 26.6%.
Зеленчукопроизводството е представено от производство на картофи, домати, дини,
пъпеши, пипер, чесън, зеле, краставици. Зеленчуците заемат общо 11.9% от площите.

Възложител: Община Кричим
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От овощните насаждения традиционни за общината са ябълки, праскови, череши, сливи,
круши. същите заемат 23.3% от площите.
Природните предпоставки, както и местоположението спрямо голям консумативен
център (град Пловдив), създават възможности за развитие на селското стопанство.
През последните години е налице увеличение на площите на овощните насаждения от
праскови, череши, сливи.
Основни изводи от анализа на растениевъдството в общината:
− Природните условия (почвено-климатични) имат важно значение за специализацията на
селскостопанските култури.
− В общината са налице предпоставки за развитие на зърнопроизводство, маслодайни и
овощни насаждения, зеленчукопроизводство.
− Според засетите площи с най-висок дял са зърнените и маслодайните култури, следвани
от плодовете и зеленчуците.
− Налице са обективни условия за развитие на основните и традиционни култури, в т.ч. на
овощия и зеленчуци, основани на принципите на биологично производство и развитие на
поливното земеделие.
На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие на
животновъдството. Фуражната база, наличието на постоянно затревени площи, естествени
ливади, мери и пасища, както и съществуващите традиции в тази област са предпоставка за
неговото развитие. В общината се отглеждат основно овце (за мляко), говеда и биволи, пчелни
семейства. Развито е и рибовъдството. Животновъдството е ориентирано към производството на
краве и овче мляко, месо и мед.
Условията в общината са благоприятни за развитие на животновъдство с млечно и месно
направление. През последните години се развива добре пчеларството. Птицевъдството е
застъпено главно в семейните стопанства.
Горските територии на община Кричим се включват към ДЛС „Тракия” на РДГ –
Пловдив (Южноцентрално държавно предприятие – Смолян). „ДЛС - Тракия” е приемник на
ДЛС „Чекерица”, като със заповед № РД 09-1083/01.08.2012 г. на МЗХГ към него са
присъединени териториите на ДГС „Кричим” и част от ДГС Пловдив, поради което стопанството
работи с горскостопански план (ГСП) на ДЛС „Чекерица” от 2011 г., ГСП на бившето ДГС
„Кричим” от 2009 г., ЛУП на ЛСУ „Тъмраш”, част от ЛУП на ДГС „Пловдив” и двата от 2009 г.
В административно отношение териториалният обхват на ДЛС е на територията на
общините: Брезово, Раковски, Кричим, Перущица, части от Марица и Родопи.
В ловностопанско отношение са обособени три участъка: ЛСУ „Чекерица”, ЛСУ ”Виница
- Градина” и ЛСУ „Тъмраш – Кричим – Петвар”.
Площта на горските територии на община Кричим е 51.8% (данни на НСИ) от общата
територия на общината, от които по-голямата част (99% са държавни). Преобладава типично
планинския релеф с изразена разчлененост и високи превишения. Насажденията на територията
на стопанството са разнообразни по своя състав и характер. От особена важност за дейността на
горското стопанството е пътната мрежа. По нея става извозването на основната част на добитата
продукция. Поради наличието на стръмни терени пътната инфраструктура в стопанството не е
добре развита.
Горите в района на общината като източник на дървесина, странични ползвания (лечебни
растения, гъби, горски плодове) и други са от значение за икономиката на общината. Районът на
стопанството представлява добра база за развитието на ловното стопанство с дивечови запаси и
видово разнообразие.

Възложител: Община Кричим
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Горската площ е разпределена както следва1:
–

Обща залесена площ, включително: 1097.0 ха – иглолистни гори; 364.8 ха –
широколистни гори; 9.6 ха – нискостъблени гори; 919.6 ха – гори за реконструкция;
473.3 ха – издънкови гори.

–

Незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35.0 ха – голини и сечища.

–

Недървопроизводителна горска площ, включително: 29.4 ха – поляни; 1.7 ха – дворни
места; 15.8 ха – горски пътища; 10.4 ха – просеки; 3.3 ха – кариери; 96.8 ха – сметище;
138.0 ха – скали, сипеи.

– Горски пасища – 77.3 ха.
На територията на общината годишно се добиват 6362 куб. м дървесина и се залесяват
около 4.5 ха.
Създадените нови гори имат основни функции за задържането и освобождаването на
водата от планинските райони към земеделските земи, предпазването от ерозия, производство на
значителни количества горски продукти, различни от дървесина, съхраняване на биологичното
разнообразие и развитието на туризма.
Дърводобивът и лесокултурните мероприятия осигуряват доходи и заетост на част от
населението на община Кричим.
Промишлеността в общината е представена от предприятия на преработващата
промишленост – хранително-вкусова, лека и друга промишленост.
Структуроопределящи предприятия на територията на община Кричим са следните
предприятия от отраслите2:
Хранително-вкусова промишленост - представена от следните фирми на територията на
общината:
✓ „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с предмет на дейност производство на сокове;
✓ „МАВИШ” ООД, с предмет на дейност хлебни изделия;
✓ ЕТ „НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ - НИКИ”, с предмет на дейност сладкарски
изделия;
✓ ЕТ „ПЛОДОСВЯТ - ГЕОРГИ ЩЕРЕВ”, с предмет на дейност сладкарски изделия.
Лека и преработваща промишленост - по-значими са следните фирми:
✓ „СОЛВЕКС КП” ООД - производство на козметични продукти;
✓ „НАГИ” ЕООД - хладилна техника;
✓ „ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ” ЕООД - горно облекло;
✓ „ХРАМАР” ЕООД - метални изделия;
✓ „КАТЦ БМ” ООД - машиностроене;
✓ ЕТ „МИЛЧО РАНЧЕВ” - дървообработване;
✓ „ДЕА 2004” ООД - обувно производство;
✓ „ВОЛОС 05” ООД - дърводобив, дървообработване и търговия;
✓ „А И Г ГРУП” ООД - дърводобив, дървообработване и търговия;
✓ „ДАФИ 90” ЕООД - шивашка дейност.
Транспортна фирма с местно значение е „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД, с предмет на
дейност автомобилен транспорт.
Строителството е представено от фирма „ДЮЛГЕР” ООД - производител на инертни
материали.

1
2

Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим
Общински план за развитие на Община Кричим 2014-2020 г.

Възложител: Община Кричим
25

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Близостта на язовири „Въча” и „Кричим”, които са част от водноенергийна каскада
Доспат-Кричим за производство на ел. енергия е от значение за трудовата заетост на населението
на община Кричим.
В предвижданията на Общия устройствен план за развитие на общината е предвидено
увеличаване на терените за производство ( общо с 11,08 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.
Оранжериите в ОУП се третират като производствени терени;
➢ на североизток и в близост до река Въча;
➢ на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив).
4.4. Комуникационно-транспортна инфраструктура. Съществуващо състояние и
прогнози, съгласно проекта за ОУП на Община Кричим
Община Кричим е добре позиционирана в националната комуникационно-транспортна
мрежа. Гъстотата на републиканската пътна мрежа е 0,43 км/км2 и е над средната за страната
0,171 км/км2.
Пътната инфраструктура включва два третокласни републикански пътища (Път III-866
“Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8», Път III-8602 «Пловдив-ПерущицаКричим») и общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни връзки със съседните
общини.
Състояние на пътната настилка:
• Път III-866 “Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8», за целия
участък състоянието е средно.
• Път III-8602 «Пловдив-Перущица-Кричим», състоянието е добро.
Интензивност на движението- средно денонощна годишна интензивност на
автомобилното движение през 2015 г. и прогноза до 2035 г.:
• Преброяване има само на път III-866 “Граница Смолянска област-КричимСтамболийски-път I-8», като през 2015г интензивността е била 298 Е, а прогнозната за
2035 г. е 454 Е, което е много малка интензивност:
Общинските пътища са с обща дължина 4,003 км.
Таблица 2. Общинска пътна мрежа
№ по
ред

№ на пътя

Наименование на пътя

Дължина
(км)

от км

до км

1

PAZ 1041

/ (ІІІ-375)-Бяга-Исперихово/-Козарско-граница
общ.(Брацигово-Кричим)-Кричим / III-866/

2.935

3+800

6+735

2

PDV-1100

/ III-866/-Кричим-ж.п.гара Кричим

1,068

0+000

1+068

През 2015 г. е направен основен ремонт на общински път Кричим-гара Кричим.
През 2019 г. ще бъде направен основен ремонт на общинския път PAZ 1041, вече има
избран изпълнител.
Транспортното обслужване е представено основно от фирма „Кричим Експрес” ООД
Фирма „Кричим Експрес” ООД, извършва превоз на пътници съгласно действащи автобусни
линии от квотата на община Кричим, а именно:
1. Областна транспортна схема: Кричим – Пловдив /през Перущица/, Кричим – Пловдив
/през Стамболийски/.
2. Републиканска транспортна схема: Кричим – Пещера; Кричим – Жребичко; Кричим –
Пазарджик;
Възложител: Община Кричим
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3. Общинска транспортна схема: Стадиона – ж.п. спирка Кричим
„Кричим Експрес” ООД изпълнява маршрутните разписания с автобуси Сетра и
Мерцедес.
4. Многобройния график е по областната транспортна схема: Кричим – Пловдив /през
Перущица/, Кричим – Пловдив /през Стамболийски/.
На територията на гр. Кричим, община Кричим има само една – Автогара Кричим.
През територията на общината преминава ж.п. линия „Стамболийски – Пещера“ със
спирка в гр. Кричим с дължина 4,337 км.
Проектът не предвижда нови пътни отсечки нито реконструкция на републиканската
пътна мрежа. Предвижда се проектиране на директна общинска пътна връзка за
производствените терени при ж.п. спирка “Кричим“, която се свързва със съществуващия път за
гр. Стамболийски и магистрала „Тракия“. По този начин се избягва преминаване през града за
връзка с главния път към магистралата.
Разширяването на урбанизираната територия на село Черешово и изграждането на
курортна зона, налагат подобряване на пътните връзки на селото с града и язовира;
На територията на община Кричим няма реализирани трасета за велосипедисти.
4.5. Енергийна система. Електроразпределение. Телекомуникации. Съществуващо
състояние и прогнози, съгласно проекта за ОУП на Община Кричим
Електропреносната система за захранване на Община Кричим е част от Републиканската
мрежа. Основното захранване е на 110 kV. В експлоатация са следните подстанции:
Наименование

Напрежение

Собственик

ВЕЦ ВЪЧА I

110/20

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

ВЕЦ ВЪЧА II

110

НЕК ЕАД

ВЕЦ КРИЧИМ

110

НЕК ЕАД

ПАВЕЦ ОРФЕЙ

110

НЕК ЕАД

Всички подстанции са към съответната ВЕЦ. Ел. захранването на гореизброените
подстанции се осъществява с въздушни ел. проводи 110kV от електропреносната мрежа.
Кабелни електропроводни линии – няма. Въздушни електопроводни линии (ВЕЛ) на
територията на общината са:
Наименование

Напрежение

Собственик

Кричим 1

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Кричим 2

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Исперихово

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Петлешков

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Равногор

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Равнец

110

НЕК ЕАД / ЕСО ЕАД

Всички населени места от общината са електрифицирани, като извънградските мрежи са
въздушни изводи 20kV, а в града мрежата е основно кабелна. Изградената електропроводна
мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на потребителите. Като
цяло електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но има
участъци с нарушени механични и електрически параметри.
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Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране.
Като цяло електроразпределителната мрежа 20kV е в добро състояние. Авариите по
електропроводните линии 20kV основно се дължат на остаряла изолация.
На територията на гр. Кричим и околностите са изградени зидани трафопостове в
самостоятелни УПИ, вградени трафопостове, КТП, БКТП и мачтови трафопостове.
Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част е
въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Кричим. За разлика от останалите нива на мрежите,
мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Недоброто състояние на
мрежа НН води до влошаване качеството на доставената ел. енергия.
Като разпределителни табла се използват полимерни разпределителни кутии.
Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Уличната
осветителна мрежа на територията на общината е в задоволително техническо състояние.
Водно електрически централи
Наименование

Мощност

Собственик

ВЕЦ ВЪЧА I

14 MW

НЕК ЕАД

ВЕЦ ВЪЧА II

7 MW

НЕК ЕАД

ВЕЦ КРИЧИМ

80 MW

НЕК ЕАД

ПАВЕЦ ОРФЕЙ

160 MW

НЕК ЕАД

Телекомуникации
Община Кричим има добре развита телефонна мрежа, обхващаща цялата община.
Телекомуникационната мрежа се обслужва от "Българска телекомуникационна компания "ЕАД,
"А1 България" ЕАД и „Теленор България“ ЕАД.
"Българска телекомуникационна компания "ЕАД предоставя телефонни услуги при 100%
степен на цифровизация на територията на цялата Община Кричим, както и осигурява покритие
и мобилен достъп до интернет на територията на цялата Община Кричим.
На територията на гр. Кричим се предоставя достъп до фиксиран и високоскоростен
интернет.
БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV (DTH
TV) на територията на цялата община Кричим.
„А1 България“ ЕАД е реализирало радиопокритие на територията на общината чрез
реализиране на обект от наземната мобилна мрежа. В урбанизираната територия и извън нея нама
изградени собствени подземни трасета.
На територията на Община Кричим „Теленор България“ ЕАД разполага с 3 броя базови
станции и не разполага с подземна съобщителна инфраструктура.
Прогноза за развитие на електропреносната мрежа
Предвидените нови жилищни и промишлени зони за развитие са сравнително малко и в
близост до съществуващата електрическа мрежа.
На този етап не се предвижда изграждането на нова електропреносна мрежа високо
напрежение. Представените данни от "ЕРП ЮГ" АД за максималният товар (2016г.
Pmax=15.1MW; 2017г. Pmax=14.4MW), показват че има резерв за присъединяване на нови
консуматори.
Като отчетем разрастването на промишлените консуматори и селищните системи следва
да се работи по включване на нови мощности на страна 20kV след сключване на договори с "ЕРП
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ЮГ" АД. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с кабели 20kV с използване на
общински пътища за прокарване.
Изграждането на нови съоръжения за развитие на електроразпределителната мрежа е
съгласно наредбата за присъединяване на потребители и производители на ел. енергия след
сключване на Договор с "ЕРП ЮГ" АД.
Развитие на електронните съобщения
Общият устройствен план на Община Кричим се разработва за период от 15-20 години и
поради тази причина се налага да се предвиди развитие на телекомуникационната мрежа, която
обхваща проектиране на 4 нови базови станции в Община Кричим, които да обезпечат бъдещото
развитие на общината. Проектирането на нови базови станции ще подобри
телекомуникационното покритие в областта.
4.6. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
4.6.1.Водоснабдителна система на община Кричим
Използване на повърхностно течащите води
Водно електрически централи
В района на общината се намира част от каскадата „Доспат-Въча“, която е
водноелектрическа каскада в Западните Родопи, състояща се от серия язовири, ВЕЦ, ПАВЕЦ и
други хидро- и електросъоръжения.
С обща водосборна площ от 1777 км2 и максимална генерирана мощност от 481 MW
каскадата е най-големият хидро-енергиен комплекс в България.
Каскадата се състои от 5 хидровъзела, като два от тях попадат на територията на община
Кричим.
Хидровъзел „Въча“
След като водата излезе от ВЕЦ „Цанков камък“, тя попада отново в коритото на река
Въча и съответно в язовир „Въча“. Под стената на язовира е изградена ПАВЕЦ „Орфей“ – една
от 3-те ПАВЕЦ в България. Централата може да генерира максимум 160 MW и да изпомпва
обратно до 45 MW.
Хидровъзел „Кричим“
Хидровъзелът е последният от каскадата и се състои от язовир „Кричим“ и 3 ВЕЦ-а. ВЕЦ
„Въча II“ се намира в основата на язовира и има мощност 7 MW. Следва я ВЕЦ „Кричим“ с
мощност от 80 MW, а последното стъпало от каскадата е ВЕЦ „Въча I“ край град Кричим с
мощност от 14 MW.
Води за напояване
Селското стопанство в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното ѝ развитие.
Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през последните няколко
години, този отрасъл остава главен източник на доходи за по‐голяма част от населението на
града. Един от основните проблеми на сектора е негодността на хидромелиоративната мрежа
за експлоатация. Необходими са усилия за решаване на проблемите, свързани с напояването и
по‐точно на възстановяване на поливното земеделие.
Водоснабдителна инфраструктура
Водоснабдителна система на гр. Кричим
Населени места, водоснабдяващи се от водоснабдителната система „Кричим“
Водоснабдителна система „Кричим“ спада към експлоатационен район “Кричим”.
Обслужваните населени места са показани в следващата таблица.
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Таблица 3. Обслужвани населени места
Водоснабдителна система

Обслужвани населени места

Население към 2015 г. по НСИ

ВС "Кричим"

гр. Кричим
с. Устина

8135
2225

Водни ресурси/ водоизточници за водоснабдителната система „Кричим – Устина“
Водоснабдяването на град Кричим се осъществява чрез:
ПС „Кричим”, която се състои от две водоснабдителни групи - група Кричим и група
Устина, които водоснабдяват съответно град Кричим и село Устина. Група Кричим подава вода
посредством напорен водопровод Ст Ø 350 с дължина L=1570 м през водопроводната мрежа на
града към контра водоем с V=2000 м3 . Също така във водоема, влиза по гравитачен път и вода
от водохващане „Кошовете”. В съседство на водоема се намира малка хидрофорна уредба, която
захранва група къщи над нивото на водоема.
Помпената група на гр. Кричим се състои от четири ПА. Група Устина водоснабдява с.
Устина и подава вода в напорен водоем. Състои се също от четири ПА. Водоизточниците са два
броя шахтови кладенци с капацитет 63,4л/сек. - по един за всяка водоснабдителна група. В
момента на събиране на информацията в СОЗ се изгражда и оборудва нов тръбен кладенец с
дебит 11-12 л/сек, който ще препомпва вода в двата шахтови кладенци.
За допълнително водоснабдяване на гр. Кричим има два броя каптирани извори
„Синката” и „Кошовете” с капацитет 4,0л/с, с водочерпене от подземно водно тяло
„BG3G00000PT041” - Карстови води - Централно Родопски масив. От тях по водопровод М Ø
125 с L=4700 м водата се подава в мрежата на града.

Фигура 2. Схема на водоснабдителна система „Кричим“
Количество на използваните води
Водоснабдителна система „Кричим - Устина”, се водоснабдява чрез два броя тръбни
кладенци при ПС „Кричим” с водочерпене от подземно водно тяло „BG3G00000NQ013” Порови
води в Кватернер - Горнотракийска низина и каптирани извори „Синката” и „Кошовете” с
водочерпене от подземно водно тяло „BG3G00000PT041” - Карстови води - Централно Родопски
масив.
Справка за разрешените и добити водни количества от ВС „Кричим-Устина” за периода
2011 до 2015 г. е дадена в следващата таблица.
Таблица 4. Разрешени и добити водни количества
ВС

2011
м3/г

ВС Кричим

952 883

Добити водни количества
2012
2013
2014
м3/г
м3/г
м3/г
869 586

834 160

933 080

2015
м3/г
967 436

Разрешителни за
водоползване
№300371/ 14.05.2004 г.
300486/ 13.08.2004 г.

Разрешено водно
количество
м3/г
753 725,0
170 000,0
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Анализът на водоползването за населените места показва следното:
За град Кричим се забелязва намаляване на добиваните водни количества през този
период. Средното иззето количество за петте години е около 540 291,20 м3/год. Най – голямо
количество е добито през 2011 год.
За с. Устина има тенденция за увеличение на добитите водни количества през този период.
Средно иззетото количество за петте години е около 371137,8 м3/год. Най-голяма водно
количество е добито през 2015 год.
Водоизточникът на ВС „Кричим -Устина“ има разрешение за водоползване от БДИБР.
Разрешеното водно количество от него е по-голямо от общото добито през отделните години.
Водоизточникът има ресурс да покрие нуждите от вода на населеното място, което водоснабдява,
т.е. няма недостиг. Почти цялото иззето водно количество е за питейни-битови нужди.
От водния баланс на водоснабдителната система са получени са следните резултати:
Фактурирана носеща приходи вода 302 561 м³/г
Вода неносеща приходи
664 875 м³/г
Качество на водите
За опазване на подземните води от замърсяване около водовземните съоръжения и ПС за
питейно-битово водоснабдяване има изградени санитарно-охранителни зони пояс І, ІІ и ІІІ.
Анализирани са качествата на водата, добита от ВС Кричим и не е установено влошаване
на нейното качество вследствие геогенни или антропогенни причини – промишленост, селско
стопанство, канализация.
Анализ: Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на ВС «Кричим –
Устина» е в съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО за качествата на водите,
предназначени за консумация от човека и изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за
качеството на водата.
Съществуваща външна водоснабдителна инфраструктура на водоснабдителна
система „Кричим – Устина“
Водохващане
Водоизточници са два броя шахтови кладенеца с капацитет 63,4 л/с. Посредством
помпени станции (П.Ст.) с монтирани две групи с по четири броя помпи /едната за гр. Кричим,
другата за с. Устина/ се подава вода за двете населени места.
За допълнително водоснабдяване на гр. Кричим има два броя каптирани извори
„Синката” и „Кошовете” с капацитет 4,0 л/с. От тях по водопровод М Ø 125 с L=4700 м водата
се подава в мрежата на града.
Село Устина получава вода от П.Ст. „Въча” на гр. Кричим. Напорния водопровод е
ЕØ150 с L=3654 м. Има изграден и втори водопровод Ст Ø200 с L=3550 м. Водата от П.Ст.
постъпва във водоем 240 м3 и от там към мрежата на селото. Друг водоизточник за селото са
четири броя каптирани извори с общ дебит 0,5 л/с. От тях по водопровод М Ø50 с L=2972 м
водата се довежда до НР 100 м3.
Местоположение на водовземното съоръжение
Таблица 5. Характеристики на водохващането
№ на разрешителното
за водочерпене
№ 300371/ 14.05.2004 г

№ 300486/ 13.08.2004 г

Съоръжение за
водочерпене
ШК 1
ШК 2
каптиран извори
„Синката”
каптиран извори
„Кошовете”

Кота
терен

Средноденонощен
дебит, л/с

000182, местн.
Джевезлика

215,20

45,0

214,40

45,0

000959, в земл. на
Кричим

-

5,39

-

-

Имот №

Разрешен годишен воден обем
общ за кладенците, м3/г
753 725,00

170 000,00

Санитарно-охранителни зони
Възложител: Община Кричим
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За опазване на подземните води от замърсяване около водовземните съоръжения и ПС за
питейно-битово водоснабдяване са учредени санитарно-охранителни зони в три пояса – пояс І,
Пояс ІІ и пояс ІІІ. Състоянието на СОЗ на вододайните зони е добро.
Таблица 6. Санитарно охранителни зони
№ на заповед за
учредяване на СОЗ

Пояс

Имот №

Площ, м2

I
СОЗ-М20/07.06.2005г.

8079,00
000182, местн. Джевезлика

II

615 729,75

III
СОЗ –М100/15.12.2007г.

1 074 463,875

I

000959

536,00

I

000536

150,00

Помпени станции за питейни води
Към ВС Кричим е изградена една ПС в землището на гр. Кричим.
Таблица 7. Капацитет на помпената станция
Име на
ВС

Помпени
станции

Помпена
група

Гр. Кричим

Вид помпи

Тип помпа

70M32x2

Характеристики
Q, л/с

H, м

N, кВт

Хоризонтална- многостъпална

70

64

110

70МТП32x2 Хоризонтална- многостъпална

ВС
ПС „Кричим”
„Кричим”
с. Устина

70

64

75

28МТ45х2

Хоризонтална- многостъпална

28

90

45

CR90-5

Вертикална- многостъпална

90

90

37

CR120-6-1

Вертикална- многостъпална

30

136

55

28МТ45х3

Хоризонтална- многостъпална

28

135

75

28МТ45х3

Хоризонтална- многостъпална

28

135

75

180

132

45МТР 45х4 Хоризонтална- многостъпална 44,50

Таблица 8. Експлоатационно състояние на ПС
Експлоатационно състояние
Име на ВС

Помпени станции

Електромеханичн
о оборудване

Строителни
конструкции

Наличие на SCADA

ВС „Кричим“

ПС „Кричим”

Добро

Добро

Да

Таблица 9. Експлоатационни разходи на ПС „Кричим”
Година

Дебит

-

m3/г.

Енергийна
консумация
кВч/г.

2011

938 283,00

646 901

1 263

2012

856 781,00

703 536

121 959

2013

819 870,00

691 821

124 442

2014

919 580,00

587 646

103 540

2015

955 496,00

720 635

109893

Разходи за година
лв/г.

Пречиствателни станции за питейни води
Качествата на подземните води от ВС Кричим - Устина са отнесени към “І категория –
подземни води, които могат да се използват за питейно-битови цели”, поради което няма
изградена пречиствателна станция за питейни води. Водата се обеззаразява чрез хлориране с хлор
газ.

Възложител: Община Кричим
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Дезинфекция чрез хлориране към момента се извършва при ПС посредством автоматично
хлориране с хлор-газ. Хлор-газът се съхранява във варел 400 кг.
Довеждащи (магистрални) водопроводи
От ПС чрез водопровод Ст Ø200 с дължина 3550 м водата се подава до НР 240 м 3 за с.
Устина. За гр. Кричим се подава водата по тласкател Ст Ø350
От Каптираните извори „Синката ” и „Кошовете” по стоманен водопровод М Ø125 се
подава вода за гр. Кричим.
От каптираните извори чрез водопровод М Ø50 с дължина 2972 м водата се подава до НР
3
100 м за с. Устина.
Таблица 10. Преносни водопроводи от водоснабдителна система Кричим - Устина
Материал

Диаметър
[мм]

Дължина
[км]

Година на
изграждане

Състояние

стомана

350

1,570

1971

лошо

манесман

125

4,700

1934

лошо

от ПС до НР 240 м3

стомана

200

3,550

1984 г.

лошо

от капт. извори до
НР 100 м3

манесман

50

2,972

1973 г.

добро

Общо за групата

-

-

12,792

-

-

Местоположение
От ПС до гр.
Кричим
От каптиран извор
до гр. Кричим

По-голямата част от тръбите са стари, в лошо състояние, с чести аварии, загуби на вода
и са потенциален източник на проблеми за външното захранване на ВС Кричим.
Напорни резервоари
Водоснабдителната система Устина е изградена и функционира по схемата на преходен
водоем. Към водоснабдителната система има изградени два напорни резервоара от 240 м3 и 100
м3 за съхранение на водата за с. Устина и два напорни резервоара за гр. Кричим с обем 2000 м 3
и 120 м3. НР 2000 е се явява контра резервоар за населеното място.
Таблица 11. Напорни резервоари от водоснабдителна система Кричим
Име на
ВС

Напорни
резервоари

Година на
изграждане

„Кричим
Устина“

НР V=240 м3

1984 г.

НР V=100 м3

1973 г.

НР V=2000 м
НР V=120 м

3

3

Експлоатационно състояние
Електромеханичн
о оборудване
тръбна система в
лошо състояние
тръбна система в
лошо състояние

ремонт на вътрешната изолация
на водните камери
ремонт на вътрешната изолация
на водните камери

-

добро

добро

да

-

добро

добро

да

Строителни конструкции

Наличие на
SCADA
да
не

Необходима е подмяна на тръбната разводка във водоемите и ремонт на вътрешната
изолация на водните камери.
Настоящо водопотребление гр. Кричим
На база фактурирани водни количества и данни за населението през последните пет
години е опредено специфичното водопотребление за питейно – битви нужди и общото
специфично водопотребление за гр. Кричим.
Таблица 12. Водопотребление на гр.
Кричим
Население Подадени
Година /справка
водни
НСИ/ количества
2011
2012

брой
8 370
8 317

103*м3/г.
561,846
527,138

Фактурирани водни количества
ОБЩО
битови
небитови
битови +
потребители потребители
небитови
103*м3/г.
103*м3/г.
103*м3/г.
202,581
29,349
231,930
210,619
27,331
237,950

Специфично водопотребление
ОБЩО
битово небитово
битови +
небитови
л/ж/д
л/ж/д
л/ж/д
66,31
13,91
80,22
69,38
12,99
82,37

Загуби на вода
103*м3/г.
329,916
289,188

%
58,72
54,86

Възложител: Община Кричим
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2013
2014
2015
Ср.

8 253
8 190
8 135
-

504,487
557,995
550,043
540,302

195,995
187,097
205,037
200,266

20,682
20,477
23,891
24,346

216,677
207,574
228,928
224,612

65,06
62,59
69,05
66,48

9,94
9,96
11,65
11,69

75,01
72,55
80,71
78,17

287,810
350,421
321,115
315,690

57,05
62,80
58,38
58,36

Анализът показва, че за този период се наблюдава намаление на фактурираното водно
количество, с изключение на 2015 г. Потреблението за битови нужди се запазва около средната
стойност от 66,48 л/ж/д., с изключение на 2015 г. Забелязва се намаление в потреблението за
обществени нужди, с изключение за 2015 г. Загубите на вода са в порядъка от 54,86 до 62,80%.
На базата на горната таблица може да се приеме, че към настоящия момент битовото
водопотребление за населението е 69,05 л/ж/д. Небитовото водопотребление, което включва
комунално – битовите консуматори и индустрия – 11,6 5л/ж/д. Водопотребление за битови
нужди за население е около 90% от общото количество питейно вода.
Загуби на вода
Фактурирана вода носеща приходи – 228 928 м3/г
Вода неносеща приходи – 321 076 м3/г.
Инфраструктурен индекс на течовете – 9,0
Водоснабдителна мрежа на гр. Кричим
Количествени параметри и състояние на съществуващата инфраструктура на гр.
Кричим, включително загуби на вода
Дължината на водопроводната мрежа и материала, от който е изготвена са показани в
следващата таблица.
Таблица 13. Материал и дължина на водоснабдителната мрежа в гр. Кричим
Материал

Вътрешна водопроводна мрежа
Диаметър
Дължина
мм
м

%

Етернит
Ø 60
Ø 80
Ø 100
Ø 200
Общо етернит:

766,90
2077,25
117,55
196,35
3 158,05

9,85%

Ø 89
Ø 125
Ø 150
Общо Стомана:

68,60
1020,05
940,00
2028,65

6,31%

Ø 90
Ø 110
Ø 140
Ø 160
Ø 200
Ø 315
Ø 335
Общо ПЕ:

18 142,40
2 477,40
528,95
2 734,20
1 182,25
697,20
953,90
26 716,30

83,25%

Стомана

ПЕ

Чугун
Ø 70
Общо Чугун:
ОБЩО МРЕЖА:

187,05
187,05
32 090,05

0,.59%

Водопроводната мрежа на град Кричим е изпълнена преди всичко с полиетиленови тръби
и много малка част от стоманени тръби, чугунени и етернитови, за които е необходимо, да се
вземат мерки по подмяна Тези тръби често аварират и компрометират цялостната работа на
мрежата. Сградните водопроводни отклонения, също в по – голямата си част са с подменени
тръби.

Възложител: Община Кричим
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Таблица 14. Брой аварии по мрежа
НАСЕЛЕНО МЯСТО

2011 г.
58

гр. Кричим

2012 г.
77

Брой аварии по мрежа
2013 г.
2014 г.
140
121

2015 г.
134

Съгласно предоставена информация от ВиК ЕООД Пловдив, в следващите таблици са
обобщени количествени параметри на някои компоненти на водопроводната мрежа и тяхното
изменение през последните пет години, както и брой аварии:
Таблица 15. Количествени параметри на някои параметри по водоснабдителната мрежа в гр.
Кричим
НАСЕЛЕНО МЯСТО

Брой СВО

Дължина СВО, км

СК, бр.

ПК, бр.

61

24

2015

Гр. Кричим

2355

16,485

Таблица 16. Загуби на вода във водоснабдителната мрежа на в гр. Кричим
Гр. Кричим

Подадена вода

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

хил.m3/год.
561 ,893
527 ,140
504 ,442
557, 977
550, 004

Фактурирани водни
количества
хил.m3/год.
231, 930
237, 950
216, 677
207 ,574
228, 928

Общи загуби на вода
хил.m3/год.
329,963
289,190
287,765
350,403
321,076

%
58,72
54,86
57,05
62,80
58,38

За 2015 г. Общите загуби възлизат на 58,38%. От направения по-горе воден баланс се
вижда, че процента на реалните (физически) загуби на вода е 51,37 % от подаденото във
системата количество вода. Търговските загуби са оценени на 10%, а нефактурирана законова
консумация – 2%.
Етернитовите тръби са полагани през 60-те години. Състоянието им е лошо с много
аварии и течове, водещи до големи загуби на вода. Друга сериозна причина за загубите на вода
се дължи на аварии, скрити и явни течове по сградните водопроводни отклонения, изпълнени от
стоманени поцинковани тръби, които бързо корозират и 10-15 години след полагане започват да
дават аварии.
Основни недостатъци по водопроводната мрежа:
Водопроводната мрежа на гр. Кричим в по – голямата си част е изпълнен от
полиетиленови тръби, но около 15% е, изпълнена с етернитови, стоманени и чугунени тръби, по
които има най – много аварии – тези тръби са изградени между 1958 и 1985 г. и те са в лошо
състояние.
Проблеми и изводи:
➢
множество аварии и износеност на довеждащата и част от разпределителната
мрежа, вследствие на изтекъл амортизационен срок на годност на етернитовите, стоманените и
поцинкованите тръбопроводи;
➢ Лошо състояние на тръбната разводка във водоемите и вътрешната изолация на
водните камери.
➢ значителни загуби на питейна вода;
➢ частична амортизация на системата;
➢ влошаване на качеството на водата, което крие сериозен здравен риск за населението.
➢ Липсва пречистване на питейните води, прилага се само обеззаразяване което води до
повишаване количеството на остатъчния хлор.
Предвиждания за водоснабдяването във връзка с новите устройствени зони
По отношение на предвидените нови устройствени зони, проектът предвижда следното:
1. Увеличаване на терените за производство в следните направления:
Възложител: Община Кричим
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на север от града, свързано с главния път за гр. Стамболийски и автомагистрала „Тракия“,
като са включват и новите имоти за изграждане на оранжерии. Оранжериите в ОУП се
третират като производствени терени;
- на североизток и в близост до река Въча;
- на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив.
2. Увеличаване на терените за обитаване 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.
3. Трансформирани на терените по параграф №4, разположени югоизточно от град
Кричим и южно от водния канал за язовир „Устина“ във вилна зона „Гергевец“, като
при последващо разработване на ПУП се запазят терените за пасища.
При възникване на необходимост от допълнителни водни количества, те ще бъдат
осигурени от водоснабдителната мрежа на населеното място, за да отговарят на Наредба № 9 от
16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от
28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011
г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. Предвижда се разширяване на урбанизираната територия на село Черешово за
изграждане на курортна зона (Ок). Тя е отдалечена от водопроводната мрежа на
населеното място.
В момента водоснабдяването на с. Черешово е с локални водоизточници за отделните
имоти.
Необходимо е да се направи проучване на наличното количество подземни води в този
район и да се изгради водоем с водопроводна мрежа при следващите етапи на проектиране.
Обема на резервоара ще се определи на база дебита но водоизточника и след уточняване
необходимата консумация при следващите етапи на проектиране.
-

4.6.2.Канализация и пречистване на отпадъчните води
Отпадъчни водни количества и товари
Отпадъчните води от гр. Кричим, посредством външен довеждащ колектор се отвеждат
до ПСОВ – Кричим.
Количеството отпадъчни води към настоящия момент се базират на информация за
фактурирани водни количества, по данни на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив. Битовите отпадъчни
води са сумата от отпадъчни водни количества от население и обществени нужди; небитовите
отпадъчни води са сума от отпадъчни води за промишленост и селско стопанство.
Таблица 17. Количества отпадъчни води
Показател
Население в населеното място
Население в агломерацията
Битови отпадъчни водни количества
Небитови отпадъчни водни количества
Общ дебит на отпадъчните води ( битови + небитови )

м.ед
бр.
бр.
м3/год
м3/год
м3/год

2015
8135
8126
165 896
23 875
189 781

Стойностите на замърсителните товари са определени на база следните предпоставки:

Възложител: Община Кричим
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➢ Изчисления за еквивалентен брой жители от население вследствие валидиране границите
на агломерация Кричим;
➢ Замърсителен товар, изчислен на база специфичен товар от 60 г БПК 5 на жител на
денонощие;
➢ Изчисления за еквивалентен брой жители от приходящи, временно пребиваващи,
туристи, промишленост.
Таблица 18. Настоящ товар на отпадъчни води
Показател
Население в агломерацията
ЕЖ в агломерацията
Процент БПК5 от битови + временно пребиваващи и приходящи
Процент БПК5 от промишленост
Общ товар по БПК5

м.ед
бр.
бр. ЕЖ
%
%
кг БПК/д

2015
8126
10 600
94%
6%
636,00

Допълнителни измервания и проучвания
След предварителна оценка на канализационната мрежа на град Кричим е извършено
измерване на ниво и скорост в последният участък от външния колектор, преди заустване в
ПСОВ - Кричим.
Измерванията са за сух период, при липса на значителни валежи и предполагаеми пониски нива на подпочвените води. В таблицата по-долу са показани резултатите от
измервателната кампания: измерените средни, минимални и максимални водни количества,
скорости и водни нива.
Таблица 19. Точки на измерване на агломерация
Кричим
Име

KR-MPS - 01-F

KR-MPS - 02-F

Тип на
уреда
Flow
monitor 1
Flow
monitor 2

Тип на
измерването
поток

[м3/с]

Средна
стойност
0,0103

Минимална
стойност
0,0000

Максимална
стойност
0,0276

скорост

[м/с]

0,2275

0,0000

0,5420

пълнеж

[м]

0,1420

0,0050

0,1590

поток

[м3/с]

0,0122

0,0000

0,0241

Дименсия

Диаметър

750

800

Определяне на средно-денонощно битово отпадъчно водно количество (Qср.дн):
Количества отпадъчни води на база данните от предходната година:
N = 8 126 брой жители в агломерацията.
По отчетените от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив консумации в гр. Кричим за 2015 година, се
изчислява общо специфично отпадъчно водно количество: q = 80 л/ж/д – (69 л/ж/д специфично
битово и 11 л/ж/д - специфично небитово водно количество).
q = 0,9 x 80 = 72 л/ж/д – специфично общо отпадъчно водно количество
Qср.дн = 72 * 8 126 = 6,77 л/с = 0,0068 м 3/с;
Определяне на минималното часово количество на битовите отпадъчни води (Qmin,d):
Ко, мин= 0,25𝑄ср. ден.0,1 - минималния коефициент на обща неравномерност (Ко,мин)
Qmin,d = Ko,min x Qср.ден = 0,30 х 6,77 = 2,03 л/с = 0.00203 м3/с;
Qср.дн(измерено) = 0,0103 м3/с > Qср.дн (изчислено) = 0,0068 м3/с (1,5 пъти);
Средното измерено количество за наблюдавания период е в края на главен колектор I,
преди довеждащ колектор към ПСОВ – Кричим е 10,3 л/сек., което превишава почти два пъти
изчисления отток от 6,8 л/сек. Това потвърждава наличието на инфилтрация в мрежата, в
границите на населеното място. Тъй като част от канализационната мрежа е изградена от
бетонови тръби и се предполага, че е възможно разместване на колекторите и просмукване на
подпочвени води в мрежата.
Възложител: Община Кричим
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Определяне на общия поток инфилтрация за периода на измервателната кампания
Големина на водосбора = 178,20 ха;
Процент на легитимен нощен отток - FDE = 15%;
Изчисления по „Метода на минималното нощно количество“ на база данните от
измервателната кампания:
FAVI/I =64,37% - среден процент инфилтрация в измерения сух отток;
QAVDWF = 0,012111 м3/сек - инфилтрацията в състава на сухия отток;
QAVI/I = 0,007796 м3/сек.- средна стойност на измерения сух отток.
Стойности FAVI/I > 35 % са индикатор за наличие на инфилтрация/вливания в
канализационната мрежа. Това потвърждава наличието на инфилтрация и на значителни
вливания през денонощието.
Водоприемник
Водоприемник на дъждовните отпадъчни води е р. Въча. Битовият отток от града се
отвежда към ПСОВ-Кричим, където се пречиства до индивидуалните емисионните ограничения,
заложени в разрешителното на заустване. Река Стара река се явява приемник и на пречистените
битови отпадъчни води.
Съществуваща канализационна система
Канализационна мрежа
Град Кричим има изградена канализационна мрежа със степен на изграденост около 98%,
а степента на свързаност на населението към мрежата, също е 98%. Строителството на
канализационната мрежа на населеното място започва през 2001 год и продължава до 2015 год.
Степента на изграденост към 2015 год. е 96%. Цялата канализация се стопанисва от „ВиК“ ЕООД,
гр. Пловдив.
Канализационната мрежа е изградена и действа като смесена. Второстепенната мрежа и
главните колектори са изпълнени от бетонови и полиетиленови тръби с кръгъл профил. Поради
равнинността на терена са изградена две канализационни помпени станции, които обслужват
част от населението, поради невъзможността да бъде отведена гравитачно отпадъчната вода.
По-долу е дадена информация по дължина и диаметри на тръбите, както следва:
Таблица 20. Материали на тръбите в съществуващата канализационна мрежа
Диаметър
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600
DN 800
DN 1000
DN 1200
Общо

Бетон/
стом.бетон /м/
2246,00
1305,85
692,95
320,20
335,95
2466,90
92,30
7 460,15

Вид на тръбите
PE/PP/PVC
Стомана
/м/
Чугун /м/
11 606,05
5027,90
1622,40
2087,95
1890,05
22 234,35
-

Общо
/м/
13 852,05
6 333,75
2315,35
2408,15
2 226,00
2 466,90
92,30
29 694,50

Общата отводнявана площ е 178,20 ха.
През града минава р. Въча. Отпадъчните води от населеното място се събират в 4 главни
колектора. Колекторите от източната част на града се събират и преминават гравитачно под
реката, като в западната част се събират и отвеждат отпадъчните води по довеждащ колектор към
ПСОВ Кричим.
Дъждопреливници
Такива има изградени четири броя в обхвата на града и един пред ПСОВ. Няма
съществени бележки по тяхната работа.
Таблица 21. Показатели на съществуващата канализационна система
Възложител: Община Кричим
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Преливник
[местоположение]
ДПр. 1
на Гл. колектор I
ДПр. 2
на Гл. колектор I
ДПр.3
на Гл. колектор III
ДПр. 4
на Гл. колектор II

Форма на
преливника
с едностранен
преливен ръб
с едностранен
преливен ръб
с едностранен
преливен ръб
с едностранен
преливен ръб

Довеждащ колектор
[mm]

Отвеждащ колектор
[mm]

Отливен канал
[mm]

1000

500

1000

1000

500

1000

1000

400

630

1200

400

1000

Канализационни помпени станции
Таблица 22. Състояние на канализационните помпени станции
Име КПС

Брой
помпи

КПС 1
КПС 2

2
1

Qp

Hp

P

м3/час
35
22,3

м
7.00
6,5

кВч
5.5
4

Оценка физич.
Оценка физич.
Година на
състояние ел-маш. състояние на строит.
монтаж
оборудв.
конструкции
година
08.2015
добро
добро
08.2015
добро
добро

Таблица 23. Показатели на съществуващата канализационна система
№

10

Показател
Обща дължина на канализационната мрежа(вкл. дъждовна
канализация и главни колектори)
Процент дължина на смесената канализация
Процент дължина на разделната канализация
Процент дължина на частично-смесена/разделна к-ия
Дължина главни колектори
Процент рехабилитирани главни колектори (от всички съществуващи
главни колектори)
Брой помпени станции за отпадъчни води
Капацитет на помпени станции за отпадъчни води
Дължина на мрежата за отпадъчни води (без дъждовна вода и
довеж. колектори)
Дължина на рехабилитираната мрежа за отпадъчни води

11

Обслужвано население на дължина от мрежата за отпадъчни води

12

Капацитет на резервоарите за задържане на дъждовна вода

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мерна единица

Агломерация

км

29 677

% от 1
% от 1
% от 1
км

94%
6%
0%
7,082

% от 1.

34,30%

брой
1000 м3/д

2
-

км

22,415

км
глава от
населението/км
1000*м³

10,111
275
-

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
ПСОВ – гр. Кричим е проектирана през 2013 г.
Водоприемник на пречистените отпадъчни води е река Стара река (Пещерска), поречие
река Марица. Заустваните във водоприемника пречистени води трябва да отговарят на
изискванията на Наредба № 6 / 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и да са в съответствие с
индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33140198/28.04.2016 г., издадено от
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив .
Индивидуалните емисионни ограничения на пречистените отпадъчни води за основните
проектни показатели съгласно горецитираното разрешително за заустване, са както следва:
БПК5-25 мг/л; Неразтворени вещества-35 мг/л; ХПК (бихроматна) -125 мг/л; Общ азот-10 мг/л;
Общ фосфор-1 мг/л.
ПСОВ – Кричим е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05937/26.06.2015 год. и е предоставена за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Пловдив със
Споразумителен протокол № Ю-01-76/07.08.2015 год.
Степента на изграденост на канализационната система на гр. Кричим е 98%.

Възложител: Община Кричим
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В следващата таблица е оценено физическото състояние на основните компоненти на
станцията:
Таблица 24. Оценка на физическото състояние на електро-машинното оборудване и
строителните конструкции в Агломерация Кричим
Година на
монтаж/
изграждане

Оценка на физическото
състояние на
електромеханичното
оборудване

Оценка на
износването на
строителните
конструкции *

2015

Много добро състояние

Много добро
състояние

2015

Много добро състояние

-

Не

2015

Много добро състояние

Много добро
състояние

Не

биобасейн – 1 брой

2015

Много добро състояние

вторичен радиален утаител – 1 брой

2015

Много добро състояние

2015

Много добро състояние

-

Не

2015

Много добро състояние

-

Не

2015

Много добро състояние

-

Не

аеробен стабилизатор – 1 брой

2015

Много добро състояние

ротационни въздуходувки – 2 броя

2015

Много добро състояние

утайкоуплътнител – 1 брой

2015

Много добро състояние

силоз за утайка – 1 брой

2015

Много добро състояние

автоматична инсталация за
подготовка и дозиране на
прахообразен органичен флокулант –
1 брой
лентова филтърпреса – 1 брой

2015

Много добро състояние

-

Не

2015

Много добро състояние

-

Не

Компонент
Съоръжения по пътя на водата
помпена станция за сурови води с
груба механизирана решетка – 1 брой
Механично пречистване
комбинирано съоръжение за
механично пречистване – 1 брой
класификатор за пясък – 1 брой

Нужда от
ремонтни
дейности

Биологично пречистване

инсталация за химично отстраняване
на фосфора
ротационни въздуходувки – 3 броя
Инсталация за дезинфекция на
пречистената вода с UV лъчи
Съоръжения по пътя на утайките

Много добро
състояние
Много добро
състояние

Много добро
състояние
Много добро
състояние
Много добро
състояние

Не

Не

Таблица 25. Анализ на настоящата ефективност на пречиствателния процес в Агломерация
Кричим - ПСОВ – гр. Кричим
Показател
Мерна единица Вход ПСОВ Изход ПСОВ Ефект на пречистване, %
БПК5
мг/л
269
7,6
97,2
ХПК
мг/л
558
27,8
95,0
Неразтворени вещества
мг/л
215
5,8
97,3
Общ азот
мг/л
30,8
5,6
81,8
Общ фосфор
мг/л
4,2
1,0
76,2
Забележка: Данните за стойностите на показателите на входа и изхода на ПСОВ са усреднени стойности от
лабораторните анализи, осъществени в лабораторията на ПСОВ – гр. Кричим, на замърсеността на отпадъчните
води по основните контролирани показатели.

Таблица 26. Експлоатационни показатели на ПСОВ – Кричим
Показател

Общ обем на събраните отпадъчни води (средноденонощен
дебит на отпадъчните води)
Хидравличен капацитет на ПСОВ
Проектен капацитет по биологично пречистване

Мерна
единица

Преди
След
реализацията реализацията
на проекта
на проекта

м3/д

1952

2793 *

м /д
кг БПК/ д

1952
636

2793 *
1561,14 **

3
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Показател

Процент от проектния капацитет по биол. пречистване,
който по настоящем се използва
Капацитет на ПСОВ в еквивалентен брой жители
Количество на пречистената вода от ПСОВ
(средногодишно количество на изход)
Количество на пречистените отпадъчни води с качество
отговарящо на ДПГОВ на Съвета 91/271/ЕИО
Процент от количеството на пречистените отпадъчни води,
чиито качество отговарят на ДПГОВ на Съвета 91/271/ЕИО
член 4 (5)
Общо БПК снижен ***
Общо ХПК снижен ***
Общо азот (N) снижен ***
Общо фосфор (P) снижен ***

Мерна
единица

Преди
След
реализацията реализацията
на проекта
на проекта

%

245,46

ЕЖ

10600

26019 **

м3 / д

0

2793

м3 / д

0

2793

% от 1

0

100

кгБПК /д
кгХПК/д
кг N/ д
кг P/ д

0
0
0
0

730,09
1480,84
70,38
8,94

ДГПОВ-Директива за пречистване на градските отпадъчни води
* Средна стойност на средно денонощното водно количество към ПСОВ съгласно анализа в т.
„Експлоатация и поддръжка“
** Максимален замърсителен товар по БПК 5 и съответно максимален брой ЕЖ за м. ноември 2015 г.
съгласно анализа в т. „Експлоатация и поддръжка“
*** Изчислено на база средните стойности на показателите и средната стойност на средноденонощното
водно количество към ПСОВ.

Експлоатация и поддръжка ПСОВ - гр. Кричим
Промишлени замърсители
В канализационната система на гр. Кричим се заустват производствено замърсени
отпадъчни води от 18 фирми, които се контролират от “В и К” ЕООД, гр. Пловдив съгласно
изискванията на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени
отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Пет от тези фирми заустват
отпадъчни води с БПК5 в диапазона 201 – 600 мг/л. Няма предприятия с измерени стойности на
БПК5 над 600 мг/л.
Препоръчва се засилване на контрола на експлоатационното дружество върху
предприятията, заустващи производствено замърсени отпадъчни води в канализацията съгласно
изискванията на Наредба 7/14.11.2000 г. Завишеният замърсителен товар от промишлено
замърсени отпадъчни води може да разстрои пречиствателните процеси и да доведе до
влошаване качеството на пречистените води, каквото се наблюдава например през м. ноември
2015 г.
Експлоатационният персонал провежда редовно мониторинг на отпадъчните води и
формираните в пречиствателния процес утайки. Резултатите от измерванията са предоставени от
“ВиК” ЕООД – Пловдив. Обхванат е период от 10 месеца – от 08.2015 г. до 05.2016 г.
Мониторинг-вход ПСОВ
Резултатите от измерванията на постъпващото към ПСОВ – гр. Кричим водно количество
и от лабораторните анализи, осъществени в лабораторията на пречиствателната станция, на
замърсеността на отпадъчните води на входа на ПСОВ по основните контролирани показатели
(техни средни стойности за съответните месеци), са обобщени и сравнени с проектните
параметри на ПСОВ – Кричим.
Въз основа на анализираните данни за период от 10 месеца за постъпващо водно
количество и за основните показатели на замърсеност на отпадъчните води на входа на ПСОВ,
биха могли да се направят следните констатации:
Стойността на средноденонощното водно количество през 9 от анализираните месеци
надвишава проектната и съответно през 1 от месеците е по-ниска
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➢ максимална стойност – 4244 м3/д (2292 м3/м над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 1890 м3/д(62 м3/д под проектната стойност);
➢ средна стойност – 2793 м3/д (841 м3/д над проектната стойност);
Стойността на БПК5 през 3 от анализираните месеци надвишава проектната и съответно
през 7 от месеците е по-ниска
➢ максимална стойност – 826 мг/л (500 мг/л над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 27 мг/л (299 мг/л под проектната стойност);
➢ средна стойност – 269 мг/л (57 мг/л под проектната стойност);
Стойността на ХПК през 2 от анализираните месеци надвишава проектната и съответно
през 8 от месеците е по-ниска
➢ максимална стойност – 1632 мг/л (980 мг/л над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 80 мг/л (572 мг/л под проектната стойност);
➢ средна стойност – 558 мг/л (94 мг/л под проектната стойност);
Стойността на НВ през 1 от анализираните месеци надвишава проектната и съответно
през 9 от месеците е по-ниска
➢ максимална стойност – 1353 мг/л (973 мг/л над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 12,4 мг/л (368 мг/л под проектната стойност);
➢ средна стойност – 215 мг/л (165 мг/л под проектната стойност);
Стойността на общия азот през 1 от анализираните месеци надвишава проектната и
съответно през 9 месеца е по-ниска
➢ максимална стойност – 97 мг/л (37,3 мг/л над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 11,9 мг/л (47,8 мг/л под проектната стойност);
➢ средна стойност – 30,8 мг/л (28,9 мг/л под проектната стойност);
Стойността на общия фосфор през 1 от анализираните месеци надвишава проектната и
съответно през 9 месеца е по-ниска
➢ максимална стойност – 16,3 мг/л (6,5 мг/л над проектната стойност);
➢ минимална стойност – 1,2 мг/л (8,6 мг/л под проектната стойност);
➢ средна стойност – 4,2 мг/л (5,6 мг/л под проектната стойност);
На 21.09.2016 г. и 04.10.2016 г. по заявка на Обединение „Тракийска вода 2015” – гр.
София, са извършени четири пробовземания на входа на ПСОВ – Кричим и изпитвания на
пробите от отпадъчни води от акредитираната изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ” – гр.
София.
Четирите анализирани проби потвърждават големите колебания в замърсеността на
отпадъчните води на входа на ПСОВ и наличието на производствено замърсени отпадъчни води
с висока органична замърсеност, които рязко повишават показателите БПК5 и ХПК за кратко
време. Особено показателни в това отношение са двете проби от 04.10.2016 г., взети през
интервал от 2 часа.
➢ максимален замърсителен товар по БПК5 (м. ноември 2015 г.) – 1561,14 кг/д (925,14
кг/д над проектния), равняващ се на 26019 ЕЖ (15419 ЕЖ над проектните);
➢ минимален замърсителен товар по БПК5 (м. август 2015 г.) – 99,01 кг/д (536,99 кг/д
под проектния), равняващ се на 1650 ЕЖ (8950 ЕЖ под проектните);
➢ среден замърсителен товар по БПК5 – 660,68 кг/д (24,68 кг/д над проектния), равняващ
се на 11011 ЕЖ (411 ЕЖ над проектните);
Видно е голямото влияние на производствено замърсените отпадъчни води върху
замърсителния товар по БПК5!
Мониторинг-изход ПСОВ
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Всички стойности на показателите БПК5, ХПК и НВ на изхода на ПСОВ, измерени в
лабораторията на пречиствателната станция за период от 10 месеца, отговарят на изискванията
на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване.
За показателя Nобщ има едно минимално превишение на стойността на индивидуалното
емисионно ограничение за този показател – през м. август 2015 г. стойност 10,3 мг/л при норма
10 мг/л.
За показателя Pобщ има превишения на стойността на индивидуалното емисионно
ограничение за този показател (1 мг/л ) през 4 месеца – м. септември 2015 г. 1,5 мг/л; м. декември
2015 г. 1,3 мг/л; м. април 2016 г. 1,2 мг/л и м. май 2016 г. 1,6 мг/л.
Съгласно Протокол от изпитване № 10-1730/24.11.2015 г. на акредитираната регионална
лаборатория Пловдив към ИАОС, показателите ХПК, НВ, Nобщ и Pобщ , анализирани на изхода на
ПСОВ – гр. Кричим отговарят на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения,
заложени в разрешителното за заустване. Показателят БПК5 превишава индивидуалното
емисионно ограничение с 6 мг/л – измерена стойност 31 мг/л при норма 25 мг/л..
Машинно-технологичното оборудване в ПСОВ се поддържа и обслужва съгласно
изискванията на фирмите-производители.
Анализ на качеството на пречиствателния процес към момента
➢
ПСОВ – гр. Кричим през по-голяма част от анализираните месеци постига
проектните параметри за качеството на заустваните във водоприемника пречистени отпадъчни
води, достигайки индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешително за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №
33140198/28.04.2016 г, издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр.
Пловдив. Пречиствателната станция не се нуждае от разширение или реконструкция.
Препоръчва се на експлоатационното дружество да засили лабораторния контрол и
ефективността на управлението на пречиствателните процеси, с цел недопускане превишаване
на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните във водоприемника пречистени води
по показателите БПК5, Общ азот и Общ фосфор. За трайно достигане изискванията за качеството
на пречистените води, от голяма важност е засилването на контрола върху промишлените
предприятия, изпускащи производствено замърсени отпадъчни води в канализационната система
на гр. Кричим.
➢ Дебитът и замърсеността на отпадъчните води на входа на ПСОВ варират в доста
широки граници. Причината за това са промишлените предприятия, заустващи производствено
замърсени отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Кричим.
➢ Средноденонощното количество към ПСОВ трайно надвишава проектната стойност.
➢ Стойностите на БПК5 и ХПК на входа на ПСОВ, с изключение на тези, измерени през
м. ноември 2015 г. и март 2016 г., са около и под проектните стойности. Пиковите стойности на
тези показатели, регистрирани през посочените два месеца, доказват влиянието на
производствено замърсените отпадъчни води върху комунално-битовия отток в канализацията.
➢ Стойностите на показателя НВ на входа на ПСОВ надвишават проектната стойност
само през един от месеците, а в останалите са под нея.
➢ Стойностите на общия азот и общия фосфор на входа на ПСОВ надвишават
проектната стойност само през един от месеците, а в останалите са под нея.
Изводи
Необходимо е да се въведе строг контрол на заустването на отпадните води от
производствата. Контролните органи да предпишат локално пречистване на промишлените
води преди заустването им в канализационната мрежа.
Управление на утайките
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Настоящо депониране на утайките
Утайките от ПСОВ – гр. Кричим не се депонират.
Обем на утайките и качество на утайките
Настоящ и проектен обем на обезводнените и стабилизирани утайки от ПСОВ – гр.
Кричим.
Таблица 27. Обезводнени и стабилизирани утайки от ПСОВ - Кричим
Обезводнени и
стабилизирани утайки
от ПСОВ - Кричим

Проектни параметри
Годишен обем, Съдържание на сухо
т/г.
вещество,%
1124.2
20

Настоящи параметри
Годишен обем,т/г.
Съдържание на сухо
(за 7 месеца)
вещество,%
76,6
16,2

За анализираните 10 месеца, утайки са обезводнявани през 7 от тях. През останалите
месеци утайката е акумулирана в аеробния стабилизатор.
Утайките са стабилизирани аеробно и обезводнени.
Плътността на стабилизираните и обезводнени утайки е 1,1 т/ м 3.
Стойностите на тежки метали и арсен в обезводнените и стабилизирани утайки от ПСОВ
– Кричим са под максимално допустимите концентрации съгласно изискванията на Наредба за
реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата
им в земеделието (ДВ бр.63/12.08.2016 г.).
Стойностите на анализираните полихлорирани бифенили и полиароматни въглеводороди
в утайките са под границите на околичествяване на методите за анализ.
Наличен капацитет за депониране на утайки
Компостиране - Обезводнените и стабилизирани утайки от пречиствателната станция се
предават за оползотворяване посредством компостиране с червени калифорнийски червеи на
ДЗЗД “Консорциум Булплод – АТМ” – Пловдив съгласно Договор № Ю-01-130/30.12.2015 г.
Предложена стратегия за депониране на утайките
Таблица 28. Прогнозна оценка на алтернативите за депониране на утайките въз основа на
посочените критерии – Кричим
Предложени алтернативи
Компостиране Използване в
Депониране
/ критерии за оценката им
с червеи
земеделието
Практическа
осъществимост
Приемливо въздействие
върху околната среда
Въведени ли са ясни
разпоредби и механизми за
контрол?
Приемливи от страна на
потенциални потребители
Разходи
Тенденция в други
европейски държави

Използване за
възстановяване на
разрушени, ерозирали
терени, залесяване

Инсинерация

Публичночастно
партньорство

висока

висока

средна

средна

ниска

средна

ниска

средна

средна

средна

средна

средна

да

да

да

да

да

ге

ниска

висока

средна

средна

средна

средна

средна

средна

средна

средна

средна

средна

ниска

средна

средна

средна

средна

средна

Основни недостатъци в канализационната система на агломерация Кричим
Таблица 29. Основни недостатъци в канализационната система на агломерация Кричим
Компоненти
Канализационна мрежа
Канализационни помпени
станции
Пречиствателна
станция за отпадъчни
води

Основни недостатъци
След реализиране на проекта по «ОПОС 2007-2013», покритието с канализационна
мрежа на населеното място е на 96%. Около 70% от канализацията е нова, приета
за експлоатация през 2015 год. Състоянието на старите бетонови тръби е
задоволително.
Състояние - добро
Не са установени съществени недостатъци при експлоатацията и поддръжката
на ПСОВ – гр. Кричим. ПСОВ постига индивидуалните емисионни ограничения,
заложени в разрешителното за заустване с неголеми изключения, въпреки че
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Компоненти

Основни недостатъци
периодично станцията се претоварва над проектните замърсителни товари по
БПК5 и ХПК, което се дължи на заустване в канализационната система на
промишлено замърсени отпадъчни води. Това претоварване може да доведе до
влошаване качеството на пречистените води и затова е необходимо
експлоатационното дружество да засили контрола над предприятията, изпускащи
производствено замърсени отпадъчни води в канализацията, лимитирайки
замърсителните товари до стойности, гарантиращи трайното достигане на
индивидуалните емисионни ограничения на изхода на ПСОВ. Наред с това е
необходимо да бъде подобрена ефективността на лабораторния и технологичен
контрол в ПСОВ, особено що се отнася до баланса на фосфорната замърсеност и
оптимална настройка на подавания реагент за химично елиминиране на фосфора.

Хидравлично и технологично оразмеряване на ПСОВ Кричим
Обобщение на извършеното хидравлично и технологично оразмеряване на съоръженията
на ПСОВ Кричим за 2015 г. и прогнозните 2018 г., 2023 г. и 2048 г. са представени
систематизирано в приложените по-долу таблици:
Таблица 30. Механично стъпало
Параметър
Средно денонощно водно количество
Максимално часово водно количество
Водно количество при дъжд
Еквивалентни жители
БПК5
НB
Nобщ
Pобщ
БПК5
НB
Nобщ
Pобщ
Параметър
Брой решетки с отвори между прътите 40мм
Ширина груба решетка
Скорост преди груба решетка
Скорост между прътите
Напорни загуби груба решетка
Количество на задържаните отпадъци

Оразмерителни параметри
Проектни/ изградени
2015
23
19,21
44
34,76
77
60,30
10600
9524
636
571,44
742
666,68
117
104,76
19
17,14
325,80
344,21
380,10
401,58
59,70
63,11
9,77
10,33
Решетка
Проектни/ изградени
2015
1
1
0,60
0,60
0,58
0,54
0,75
0,71
0,03
0,04
0,07
0,06

2018
19,19
34,56
59,90
9365
561,90
655,55
103,02
16,86
338,87
395,34
62,13
10,17

2023
19,03
34,21
59,21
9107
546,42
637,49
100,18
16,39
332,25
387,63
60,91
9,97

2048
18,36
32,72
56,22
7991
479,46
559,37
87,90
14,38
302,33
352,71
55,43
9,07

Единица
л/с
л/с
л/с
ЕЖ
кг/ден.
кг/ден.
кг/ден.
кг/ден.
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

2018
1
0,60
0,54
0,71
0,04
0,06

2023
1
0,60
0,54
0,71
0,04
0,06

2048
1
0,60
0,53
0,69
0,04
0,05

Единица
бр.
м
м/с
м/с
м
м3/д

2018
1
80
1

2023
1
80
1

2048
1
80
1

Единица
бр.
л/с
бр.

Компактна станция за механично пречистване
Параметър
Брой станции
Максимален капацитет на машината
Фина решетка - тип шнекова, с процепи 6мм
Ефект на задържане на неразтворени вещества с
едрина 0,2 мм
Количество на задържаните отпадъци
Задържан пясък за денонощие

Проектни/ изградени
1
80
1

2015
1
80
1

90-95

90

90

90

90

%

0,28
0,02

0,25
0,02

0,25
0,02

0,24
0,02

0,21
0,01

м3/д
м3/д

Обобщение
Механично стъпало: не се наблюдава отклонение на стойностите по основните
технологични параметри за осигуряване на нормална експлоатация на съоръженията поради
минималната разлика в хидравличното натоварване и еквивалентните жители за 2015 год. и
прогнозните такива.
Таблица 31. Биологично стъпало
Биологично стъпало
Параметър
Ср.ден. дебит на отп. вода

Проектни/ изградени

2015

2018

1952

1660,15

1658,18

2023

2048

1644,60 1585,90

Единица
м3/д
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Натоварване по БПК
Натоварване по общ азот
Натоварване по общ фосфор
Азот за нитрификация
Азот за денитрификация
Общ фосфор подлежащ на реагентна
дефосфатизация
Възраст на утайката
Концентрация на утайка
Дебит на рециркулиращата активна утайка
Утайков индекс
Рециркулационно отношение
Прираст на активната утайка
Дебит на излишната активна утайка
Необходими количество кислород в
експлоатационни условия
Дебит на въздуха
Необходим обем на биобасейна

636
117
19,08
40,44
28,44

571,44
104,76
17,14
41,89
31,89

561,90
103,02
16,86
41,18
31,18

546,42
100,18
16,39
40,30
30,30

479,46
87,90
14,38
36,31
26,31

кг/ден.
кг/ден.
кг/ден.
мг/л
мг/л

4,52

5,57

5,46

5,31

4,65

мг/л

12,63
3,5
216,00
120
0,80
714,00
87,90

12,00
3,10
184,53
120
0,85
677,73
64,55

12,00
3,05
183,29
120
0,85
666,06
63,44

12,00
2,95
181,19
120
0,85
647,28
61,65

12,00
2,55
172,04
120
0,85
566,01
53,91

д
мг/л
м3/час
мл/г
кг/ден.
м3/д

160,74

97,31

95,70

93,09

81,78

кгO2/час

1979,44
2684,00

1390,15
2623,46

1367,19
2620,57

1329,83 1168,23
2632,99 2663,60

м3/час
м3

Обобщение
Биологично стъпало: поради очакваното по-ниско органично и хидравлично натоварване
на вход биологично стъпало през прогнозната 2048 г., необходимите обеми на биологичното
стъпало могат да бъдат оптимизирани, при изключване на отделни секции от съоръжението.
Всички други показатели се придържат в необходимите граници, с цел осигуряване на нормален
режим на експлоатация на биобасейните.
Таблица 32. Вторичен утаител
Вторичен утаител
Параметър
Брой утаители
Допустимо натоварване с обем утайка
Утайков индекс
Необходима площ на утаителите
Диаметър на утаителя
Работна дълбочина
Работен обем
Действителен време престой
Натоварването на преливните ръбове на
околовръстните събирателни канали

Проектни/ изградени

2015

2018

2023

2048

Единица

1
450
120
253
18
4,00
1012
3,50

1
450
120
255,40
18,03
3,96
1011,28
4,66

1
450
120
253,69
17,97
3,96
1003,79
4,65

1
450
120
250,79
17,87
3,95
991,39
4,65

1
450
120
235,35
17,31
3,98
937,19
4,63

бр.
л/м2.час
мл/г
м2
м
м
м3
час

1,53

1,14

1,14

1,12

1,07

л/с.м

Обеззаразяване с UV инсталация
Параметър
Водно количество при дъжд
Хидравличен капацитет на инсталацията

Проектни/и зградени

2015

2018

2023

2048

Единица

276
300

217,09
300

215,64
300

213,17
300

202,04
300

м3/ч
м3/ч

Обобщение
Вторичен утаител: тук отново поради очакваното по-ниско хидравлично натоварване на
вход биологично стъпало е необходима по малка-площ за вторично утаяване на активната утайка.
Всички други показатели се придържат в необходимите граници, с цел осигуряване на нормален
режим на експлоатация на съоръженията.
Таблица 33. Утайково стопанство
Аеробен стабилизатор
Параметър

Проектни/ изградени

2015

2018

2023

2048

Единица

Дебит на излишната активна утайка
Влажност на излишната активна утайка
Маса на ИАУ
Маса на органична част на ИАУ за стабилизация

87,90
99,2
703,6
492,5

62,56
99,2
656,87
479,43

62,49
99,2
656,09
478,86

61,98
99,2
650,71
474,94

59,76
99,2
627,49
457,99

м3/д
%
кгСВ/ден
кгСВ/ден

642

538,56

537,92

533,51

514,47

кгСВ/ден

Обща маса на стабилизираната утайка
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Обем на стабилизираната утайка
Влажност на излишната активна утайка
Дебит на въздуха
Продължителност на аерация
Обем на Аеробен Стабилизатор

35,90

98,5

98,50

98,50

98,50

98,50

%

456,89
593,60
14
14
599,2
499,10
Утайкоуплътнител

593,60
14
498,51

593,60
14
494,43

593,60
14,00
476,78

м3/час
д
м3

2018

2023

2048

Единица

35,86
537,92
26,90
98,00
75,00
2,09

35,57
533,51
26,68
98,00
75,00
2,11

34,30
514,47
25,72
98,00
75,00
2,19

м3/д
кгСВ/ден
м3/д
%
м3
д

2018
26,90
511,02
100,00
3,72

2023
26,68
506,84
100,00
3,75

2048
25,72
488,74
100,00
3,89

Единица
м3/д
кгСВ/ден
м3
д

2018
5
1
37,65

2023
5
1
37,35

2048
5
1
36,01

Единица
д

715,43
6,00
7,00
80,00
196,34
982,00

709,57
6,00
7,00
80,00
194,73
974,00

684,24
6,00
7,00
80,00
187,78
939,00

кгСВ/ден
м3/час
час
%
тСВ/год.
м3/год.

Параметър

Проектни/ изградени

Количество неуплътнена утайка
Маса на сухото вещество
Обем на уплътнената утайка
Влажност на уплътнената утайка
Обем -работен
Времепрестой

40
35,86
560
538,56
40
26,93
98
98,00
75
75,00
1,88
2,09
Силоз за утайка
Проектни/ изградени
2015
28
26,93
560
511,63
100
100,00
3,6
3,71
Лентова филтър преса
Проектни/ изградени
2015
5,00
5
1,00
1
39,18
37,70

Параметър
Количество утайка
Маса на сухото вещество
Обем -работен
Времепрестой
Параметър
Работни дни
Брой
Количество на утайка към преси
Маса на сухото вещество
Производителност на филтър преса
Брой работни часове на ден
Влажност на утайката
Маса на обезводнена утайка
Обем на обезводнена утайка

784
6,00
7,00
80,00
204,40
1018,80

2015

716,28
6,00
7,00
80,00
196,57
983,00

35,86

35,57

34,30

м3/д

42,80

м3/д

Утайково стопанство: Количеството на излишната активна утайка, отделена при
биологичното пречистване на отпадъчните води за 2015 г. и прогнозните 2018 г., 2023 г. и 2043
г. ще са с по-ниски стойности от тези определени в проектната документация.
Утайкоуплътнителят, както и силоза за утайки имат необходимия капацитет, за да осигурят
достатъчно време за престой и намаляване на обема на продуцираните утайки.
Заключение: Новата пречиствателна станция на гр. Кричим технологично е оразмерена
да приема и пречиства отпадъчните води от агломерация Кричим. При детайлното
оразмеряване представено в това Приложение е извършена хидравлична и технологична
проверка на съоръженията при новите актуализирани данни за количеството и състава на
отпадъчните води в канализационната мрежа на града, като са изведени някои основни изводи
и препоръки по отделните технологични стъпала. При извършения сравнителен анализ е
доказано, че пречиствателната станция има необходимия технологичен и хидравличен
капацитет да пречиства отпадъчните води от агломерацията до необходимата степен на
пречистване, съгласно изискванията посочени в Директива 91/271/ЕИО, дори за прогнозните
години в бъдеще.
Предвиждания за канализацията във връзка с новите устройствени зони
Новите устройствени зони които са разположени в близост до градската част ще се
заустят в канализационната мрежа на гр. Кричим, като в следващите етапи на проектиране в
зависимост от нуждите и теренните особености ще се прецени начина на включване-гравитачно
или помпено.
За зоните отредени за промишлено строителство трябва да се заложи изискване за
локално пречистване на силно замърсените отпадни промишлени води ,които надвишават
емисионните норми за включване в канализацията.
Новата устройствена зона с. Черешово отредена за отдих е отдалечена от града и се
намира в труден и пресечен терен. Това налага да се мисли за изграждане на Локална
Възложител: Община Кричим
47

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

пречиствателна станция за отпадни води само за зоната и заустване в приемник в съответствие с
изискванията за чувствителни зони.
4.7. Газоснабдяване и топлоснабдяване
Град Кричим е газифициран, но само частично. Газоразпределителната мрежа /ГРМ/ в гр.
Кричим захранва битови, общински и промишлени обекти. ГРМ е изградена от полиетиленови
тръби висока плътност, монтирани подземно в улици и тротоари.
Сервитутът на газопроводите в урбанизираната територия са ивици с широчина по 0,4 м
от двете страни на тръбата.
В Община Кричим няма топлофицирани селища и дори райони.
В разглежданият хоризонт газификацията на Община Кричим не се очаква да се развива
с големи темпове, а топлофикацията е малко вероятна, поради ниската плътност на застрояване,
високите разходи за инвестиции и неуредената регулаторна рамка.
4.8. Зелена система, спорт и отдих. Туризъм. Прогнози, съгласно проекта за ОУП на
Община Кричим
Озеленените площи на територията на Общините оформят зелена система, като средство
за подобряване микроклимата и хигиенните условия, както и за организиране на отдиха на
населението. Основа на зелената система са зелените площи за широко обществено ползване,
каквито са парковете, градините, извънселищните и горски паркове, уличното озеленяване.
Допълва се от терени със специфично предназначение, каквито са гробищните паркове,
ботанически градини, зоопаркове, дендрариуми, разсадници, защитни насаждения крайпътнотранспортно озеленяване, крайречно, зелени пояси към производствени комплекси и др.
Община Кричим разполага с Общинска наредба за изграждане и опазване на зелената
система в общината, приета с Решение № 52, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 г.
Общината разполага, води и актуализира Публичен регистър на озеленените площи, на
дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.
Последна актуализация от 2008 г. Местоположението и устройството на зелените площи
са уточнени през 1982 г., когато е изработен сега действащия градоустройствен план. Към
момента има само данни за брой, местоположение, граници и предназначение на зелените площи
в общинския център - гр. Кричим:
- Общо 17 броя, с площ от 480 до 5550 кв. м;
- Обща площ: около 48 000 кв. м;
- Предназначение: 10 за зеленина, 1 за зеленина и спорт, 1 за паркова площ, и 5 с
неуточнени граници и предназначение;.
- Повечето са залесени с декоративни дървесни видове, освен 1 залесена с овощни
дървета;
- Площите с уточнени граници и предназначение са обявени за зелени площи между 1999
и 2007 г.
Анализирайки данните, стигаме до извода, че площите в Община Кричим са
недостатъчни за мащабите на Общината - 48 000 м2, включително терена за спорт в южната част,
или 5.7 м2/жител, което не отговаря на норматива за зелени площи от 8м 2 за много малки
градове.
Площ със специфично предназначение е гробищния парк, отреден с Решение № 110, съгл.
Протокол 16 от 05.11.2004 г. Одобрен е и е влязъл в сила ПУП за благоустрояване на територията
на нов „Гробищен парк“, с площ 14 015 м2.
Община Кричим разполага с Градския стадион, в който са обособени освен терена на
стадиона и две спортни площадки.
Възложител: Община Кричим
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Всяко от трите училища в общината също разполага със спортни площадки, но те се
използват предимно за целите на учебните занятия.
Горите на територията на Община Кричим са мощен екологичен и рекреационен ресурс,
предоставящи възможност за отдих и туризъм и спомагат за здравето и дълголетието на
населението.
Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси на територията на
община Кричим се осъществяват от „Южноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Смолян,
ДЛС „Тракия”. Функциите му обхващат организацията, координацията и контрола на дейностите
по възпроизводството, ползването и опазването на горския фонд и дивеча.
Горският фонд заема около 65% от територията на община Кричим. Горите
представляват около 87% от горския фонд.
На територията на Общината горските територии са разпределени по видове гори както
следва:
- иглолистни -1000 ха;
- издънкови за превръщане -993.6 ха;
- нискостеблени -697.6 ха;
- високостъблени широколистни – 393.1 ха;
По настоящем се изработва актуален Горскостопански план за територията на бившето
ДГС „Кричим“, сега част от ТП „ДЛС-Тракия“. До влизането му в сила е в действие стария ЛУП
от 2009 г., със срок на действие 10 г.
Поради липсата на информация на този етап за преобладаващите функции на горите –
стопански, защитни и специални, съгл. чл.5 от ЗГ в плана са отразени като специални горите
тези, съвпадащи със защитените зони и територии по Натура 2000. Останалите са отразени като
стопански.
На територията на община Кричим се разполагат изцяло или отчасти 2 защитени
територии, разпределени по категории, както следва:
- Поддържан резерват (ПР) „Изгорялото гъне”. Обявен е за резерват през 1949 г. През
1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват. Общата му площ е 29,3 ха. Разположен
е в землището на гр. Кричим. На неговата територия се съхранява едно от редките
находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растения за
резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин и други интересни дървесни и
тревни видове. Представлява интерес за природолюбителите и голям потенциал развитие
на екотуризма в района.
- Защитена местност (ЗМ) “Козница” е обявена през юли 2008 г. с цел опазване на найголямото в Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb). Площта
на ЗМ е 650,2 ха. Защитената местност се разполага на територията на две общини. Една
част (4,230 дка от площта й) е на територията на община Кричим, а останалата част
(6497,341 дка) - на територията на община Родопи.
На територията на община Кричим са разположени част от защитена зона «Бесапарски
ридове», код BG0002057 – по директивата за птиците и части от защитените зони по директивата
за хабитатите – «Родопи–Западни», код BG0001030, «Бесапарски възвишения», код BG0000254
и «Река Въча–Тракия», код BG0000424.
Красивият пейзаж на община Кричим предлага благоприятни условия за екологичен,
познавателен, религиозен и алтернативен туризъм. На територията на ДЛС Кричим има
възможности за ловен и риболовен туризъм. Любителите на красивата природа могат да се
любуват на чистата околна среда в съчетание с недвижимите паметници на културата.

Възложител: Община Кричим
49

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово”, се поддържа в много добро състояние от
общината в партньорство с НПО „Надежда и бъдеще за Кричим”. Районът е подходящ за
туризъм, в т.ч. фотолов, вело- и мототуризъм. Изграденият екомаршрут съчетава по оптимален
начин природните компоненти. Той предоставя възможности на туристите да се запознаят с
интересни природни места.
Екопътека към манастирите „Св. Врач” и „Св. Богородица” представлява продължение
на откритата през 2014 г. „Асенова пътека” в местн. „Калето” с маршрут: „Асенов камък” –
манастир „Св. Врач” – южната граница на поддържания резерват „Изгорялото гюне” – манастир
„Св. Богородица”.
Предвиждания на ОУПО по отношение на Зелената система
ОУП предвижда запазване на всички съществуващи и отредени с регулационните
планове озеленени площи за широко, ограничено обществено ползване и със специфично
предназначение.
Предвид установения недостиг на зелени площи на територията на Общината планът
предлага увеличаване мощността на зелената система, отреждайки нови терени за широко
обществено ползване:
Използвайте потенциала, който предлага река „Въча“, като средообразуващ фактор, край
левия бряг /западен/ на реката с плана се предлага:
1. отреждане на терени за обществен, селищен парк;
2. между производствената зона в северната част на града и реката - обособяване на терен
за „Спорт и Атракции“, който да се развие като зона за водни спортове и роболов;
3. терен за Обществен парк, градина между жилищните и производствени зони на север;
4. терен за Обществен парк, градина северно от жилищната зона, източно от реката.
Определят се зони за защитно, крайпътно озеленяване на крайселищните пътни артерии
за защита от преобладаващите западни ветрове и снегонавявания. За целта поясите трябва да се
изграждат многоетажни, от дървесна и храстова растителност в подлес.
С ОУП са определени и режимите на стопанисване на горите.
5. Връзка на плана с други планове и програми
С ОУП се детайлизират териториалните насоки на развитие, заложени в
пространствените документи от по-високо йерархично ниво – Националната концепция за
пространствено развитие (НКПР, 2013 - 2025), Национална стратегия за регионално развитие
(НСРР 2012 – 2022), Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор,
Регионален план за развитие на Южния централен район (ЮЦР, 2014 - 2020) (Тракийскородопски район), Стратегия за развитие на област Пловдив (СРОП, 2014 – 2020) и Общински
план за развитие на община Кричим (ОПРОК, 2014 – 2020).
По този начин на нормативно ниво ОУП се явява основна връзка между Закона за
регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).
От програмните и стратегическите документи тясна връзка с предмета на плана имат още
Националната програма за развитие „България 2020“, Стратегия за развитие на транспортната
система на Република България до 2020 г., Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030
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., План за управление
на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.), План за управление на риска от
наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 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.
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1) Националната програма за развитие „България 2020” (НПР БГ2020)
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 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.
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. . Конкретните макроикономически
параметри на развитието, върху които е базирана НПР БГ2020, съответстват на заложените
прогнози за икономическото развитие на страната до 2015 г. в Конвергентната програма на
Република България (2012-2015 г.). За периода от 2016 до 2020 г. са използвани актуалните
дългосрочни прогнози, разработени и предоставени от Министерство на финансите.
Основните допускания за развитието на икономиката са за растеж на БВП от 2.7%
средно за година за периода 2010-2020 г. Натрупаният растеж в края на периода се очаква да
достигне 34.3%. Безработицата се предвижда да спадне до 8.2% през 2020 г. Инфлацията,
измерена чрез Хармонизиран индекс на потребителските цени, се очаква да се стабилизира
около 2.5% средногодишно до края на периода.
Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са дефинирани на базата на извършените
социално-икономически и SWOT анализи.
Визия
„Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща
условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността
чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически
растеж.“
Основаните цели поставени в програмата са, както следва:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и
качествено здравеопазване;
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие
на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението;
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и
повишаване на ресурсната ефективност.
Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва:
Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието
и обучението и качествените характеристики на работната сила
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Успешното изпълнение на Приоритет 1 ще способства за постигането на Цел 1 и Цел 3
на НПР БГ2020. Натрупаните несъответствия между знанията и уменията на работната сила и
потребностите на пазара на труда, по специално уменията, свързани с новите технологии, са
сериозна пречка пред развитието на конкурентоспособността на българската икономика.
Създаване на по-тясна връзка между образование, квалификация и нуждите на бизнеса е основен
фокус на този приоритет.
Подприоритет 1.1: Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на
личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната
адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда
Подприоритет 1.2: Подобряване на качествените характеристики на работната сила
Подприоритет 1.3: Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги
Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Реализирането на Приоритета ще допринесе за повишаване на ефикасността и
устойчивостта на политиката в областта на социалното включване. Дейностите в Приоритета са
насочени към провеждане на реформи и прилагане на иновативни мерки, чрез които да се развият
нови подходи и модели за справяне с бедността и социалното изключване и/или да се допълнят
провежданите към момента политики в посочените области.
Подприоритет 2.1: Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите
от труд
Подприоритет 2.2: Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни
услуги с цел превенция на социалното изключване
Подприоритет 2.3: Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания
Подприоритет 2.4: Повишаване на адекватността и устойчивостта на пенсионната
система с цел подобряване качеството на живот и осигуряване на достойно стареене
(хоризонтална политика)
Подприоритет 2.5: Демографско развитие на населението и насърчаване на активното
стареене в отговор на съвременните демографски процеси/трансформации (хоризонтална
политика)
Подприоритет 2.6: Създаване на условия за осигуряване на равнопоставеността на
половете с цел активното им включване и участие във всички сфери на обществения живот
(хоризонтална политика)
Подприоритет 2.7: Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания с цел
насърчаване на тяхното пълноценно социално включване (хоризонтална политика)
Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване
на местния потенциал
Приоритетът е насочен към развитие на потенциал на българските райони, намаляване
на междурегионалните различия и превръщането на всички региони в привлекателно място за
живеене и бизнес със съхранена природа и уникални културни паметници и традиции. Мерките
реализирани по този приоритет ще допринасят за намаляване на икономическите и социални
неравенства, за интегрирано
развитие на градовете, за подобряване на техническата
инфраструктура и за засилване на икономическото, социално и териториално сближаване в
страната. Приоритетът е ориентиран към политиката за развитие на районите, постигането на
цели за намаляване на икономическите и социалните неравенства, както и към интегрирано
развитие на градовете и укрепване на ролята им в селските райони за постигане на вътрешна
териториална хомогенност.
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Подприоритет 3.1: Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и
местните икономики чрез подкрепа и повишаване на конкурентоспособността на малкия и
средния бизнес
Подприоритет 3.2: Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и
креативни индустрии в регионите
Подприоритет 3.3: Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в
регионите и адаптиране към промените на климата в полза на устойчивия растеж
Подприоритет 3.4: Подобряване на качеството и осигуряване на достъп до
образователни, здравни, социални и културни услуги в регионите
Подприоритет 3.5: Развитие капацитета на националните, регионалните и местни власти
за стратегическо планиране, и подобряване на регионалното управление
Подприоритет 3.6: Развитие на трансграничното сътрудничество за мобилизиране
потенциала на периферните гранични територии
Подприоритет 3.7: Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество за
постигане на стратегическите приоритети на макрорегионално ниво
Подприоритет 3.8: Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване функциите на
полицентричната мрежа на градовете
Подприоритет 3.9: Подобряване свързаността и интеграцията на българските региони в
национален и международен план и свързаността с големите градски центрове в съседните
страни
Подприоритет 3.10: Подобряване качеството на живот в селските райони
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
Членството на България в ЕС превърна Общата селскостопанска политика (ОСП) в
решаващ фактор за развитието на българското земеделие. Въпреки че през последните пет
години положителният ефект за отрасъла от подкрепата с европейски средства и увеличаващия
се размер на националните средства е безспорен, най-общо, земеделското производство в
страната се характеризира все още със сравнително ниска конкурентоспособност и
недостатъчната пазарна ориентация, породени в голяма степен от натрупаните през годините
на прехода проблеми в сектора. Успешната реализация на мерките в приоритета ще спомогне
за постигането на Цел 3 на НПР БГ2020 „Повишаване на конкурентоспособността на
икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите,
прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност“.
Подприоритет 4.1: Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл
Подприоритет 4.2: Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и
инфраструктурата в отрасъла. развитие и ускорено въвеждане на иновациите в земеделската
практика
Подприоритет 4.3: Повишаване на професионалната квалификация и информираността
на земеделските производители
Подприоритет 4.4: Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес,
осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него
Подприоритет 4.5: Устойчиво използване и управление на природните ресурси
Подприоритет 4.6: Създаване на конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ
устойчиво управление на рибарството и аквакултурите
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Подприоритет 4.7: Постигане на високо ниво защита на човешкото здраве и интересите
на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол
по цялата хранителна верига
Приоритет 5: Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и
модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните
изследвания
Подприоритет 5.1: Развитие на човешкия ресурс за нуждите на иновативните
предприятия
Подприоритет 5.2: Изграждане на научна и иновационна инфраструктура
Подприоритет 5.3: Развитие и усъвършенстване на нормативната база
Подприоритет 5.4: Повишаване на конкурентоспособността на предприятията
Подприоритет 5.5: Засилване на участието на предприятията и научните организации в
международни иновационни мрежи
Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса
Подприоритет 6.1: Подобряване на институционалната среда
Подприоритет 6.2: Администрация на знанието
Подприоритет 6.3: Администрация, ориентирана към постигане на резултати
Подприоритет 6.4: Администрация, ориентирана към потребителите
Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост
Подприоритет 7.1: Гарантиране на енергийната сигурност на страната
Подприоритет 7.2: Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в
брутното крайно потребление на енергия, установена с директива 2009/28/ЕО за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници
Подприоритет 7.3: Повишаване на енергийната ефективност
Подприоритет 7.4: Създаване на интегриран вътрешен пазар на енергия
Подприоритет 7.5: Повишаване на ефективността на използване на ресурсите
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари
Подприоритет 8.1: Изграждане на устойчива железопътна транспортна система, чрез
реформиране на сектора
Подприоритет 8.2: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската
Подприоритет 8.3: Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на
транспорта
Подприоритет 8.4: Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху
околната среда и здравето на хората
Подприоритет 8.5: Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт
Връзката на плана с поставените приоритети и подприоритети са разгледани в т. V
от настоящия доклад за екологична оценка на проекта за ОУП.

2) Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г.
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
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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.
Формулираната в стратегията за посочения период е 2012-2020 г. визия за развитие е:
„Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя
потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и
туризъм, със съхранено природно и културно наследство“.
Във визията за развитието на българските райони към перспективния хоризонт 2022 г. е
залегнал стремежът за достигане на средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС,
реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ природната среда и нейните
ресурси растеж. Желаният резултат ще се постига чрез многоаспектни действия, насочени в един
общ фокус – сближаване. Сближаването предполага намаляване на социалните и
икономическите неравенства, и запазване на културното многообразие и идентичността на
районите и страните, които се оценяват като техни предимства.
Сближаването има три аспекта – икономическо сближаване, социално сближаване и
териториално сближаване. Сближаването има и три нива - европейско, с регионите на ЕС,
национално - между българските райони и вътрешнорегионално - между общините в
отделните райони.
Дългосрочната политика за регионално развитие цели постигане на динамично устойчиво
и балансирано развитие на отделните райони за планиране и намаляване на регионалните
различия. Тя се стреми към баланс между различните аспекти на развитието (икономически,
социален, екологичен и териториален) и между различните групи, териториални общности и
нива. Политиката за регионално развитие трябва да укрепи взаимовръзката между града и
околната територия чрез подобряване на комуникациите, създаване на работни места и услуги,
развитие на транспортни връзки, за да има по-лесен достъп до работа, услуги и инвестиции и
повишаване на мобилността. Така ще се подпомогне реализацията на икономическия потенциал
на засегнатите градски райони, като често полза от това имат и близко разположените територии.
НСРР отчита новите моменти на общоевропейската политика на сближаване на
Стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, чиято основа е
икономика, базирана на знания и иновации. Европейската политика на сближаване е основен
стълб в процеса на европейска интеграция.
Задачите пред НСРР за периода 2012 г. - 2022 г. са интерпретирани по следния начин:
- Изготвяне на цялостен, комплексен анализ на състоянието на районите – в социален,
икономически, екологически и териториално-урбанистичен аспект;
- Формулиране на стратегическите цели и приоритетните направления на регионалното
развитие на страната за периода 2012 г. – 2022 г., синхронизирани с приоритетите на
стратегиите „Европа 2020”, „Териториален дневен ред на ЕС 2020”, Националната
програма за реформи на Република Българи (2012 г.-2020 г.) и Националната програма
за развитие „България 2020”;
- Определяне на изисквания за териториална насоченост на секторните политики с
регионално въздействие и създаване на териториална основа за тяхната действена
координация в районите;
- Създаване на ясна стратегическа рамка за разработване на плановите и програмните
документи за регионално развитие на другите териториални нива;
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Съгласуване на политиките за регионално развитие и териториално устройство с оглед
постигане на балансирано териториално развитие;
- Приобщаване на всички заинтересовани страни като партньори в изпълнението на
политиките, заложени в НСРР.
Стратегическите
цели
обхващат
основните
аспекти
на
сближаване
–
икономическо, социално и териториално. Всяка от тези цели визира и трите нива на
сближаване: България - ЕС, междурегионално и вътрешнорегионално.
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
Приоритет 1.1. Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните
икономики чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес.
Специфична цел 1: Стимулиране на икономическото развитие на районите от ниво 2 чрез
подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата им.
Специфична цел 2: Подкрепа на традиционни икономически дейности в районите и
общините.
Специфична цел 3: Повишаване на конкурентоспособността на районите чрез развитие
на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и иновации в МСП в изостанали,
селски райони и райони за целенасочена подкрепа.
Специфична цел 4: Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и
постигане на дългосрочна устойчивост чрез насърчаването на индивидуалното и колективното
предприемачество.
Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески
индустрии в районите.
Специфична цел 1: Стимулиране на специфични за отделните райони видове туризъм,
базирани на природно-ландшафтни и културни ценности и прояви.
Специфична цел 2: Опазване, валоризация, цифровизация, представяне на недвижими,
движими и нематериални културни ценности.
Специфична цел 3: Разработване, регионален маркетинг и реклама на регионални
туристически продукти, основани на местния потенциал.
Специфична цел 4: Подпомагане на културните и творчески индустрии в районите.
Специфична цел 5: Реализиране на национален туристически маркетинг.
Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Специфична цел 1: Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните
услуги за бизнеса и населението в районите и доближаване до европейските стандарти в тази
област.
Специфична цел 2: Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез
изграждане и модернизиране на канализационните системи и пречистване на отпадните води.
Специфична цел 3: Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране
събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране,
компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в
изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020
г.
Специфична цел 4: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното
разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на районите.
Специфична цел 5: Превенция на природни рискове.
-
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Специфична цел 6: Повишаване на качеството на атмосферния въздух на територията на
страната, в т.ч. в градските центрове.
Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните
диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на
човешкия капитал.
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и
културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в районите.
Специфична цел 1: Модернизиране на образователната инфраструктура на училищата по
изкуства и култура.
Специфична цел 2: Подобряване на държавната и общинска културна инфраструктура.
Специфична цел 3: Осигуряване на достъп до обекти за образователни, здравни, социални
и културни услуги в регионите.
Специфична цел 4: Изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за
професионален спорт и спорт в свободното време.
Приоритет 2.2. Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите.
Специфична цел 1: Стимулиране на мобилността на работната сила за ограничаване на
миграционните процеси в районите.
Приоритет 2.3. Развитие на капацитета на националните, регионалните и местните
власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на регионалното развитие.
Специфична цел 1: Прилагане на принципите и практиките на стратегическо планиране
и програмиране на регионалното развитие.
Специфична цел 2: Разработване на цифрови кадастрални карти.
Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на територията.
Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното,
междурегионалното и транснационалното сътрудничество.
Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране
потенциала на периферните гранични територии.
Специфична цел 1: Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на
сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално
развитие на съседните гранични райони.
Приоритет 3.2. Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество,
включително за постигане на стратегическите приоритети на макрорегионално ниво.
Специфична цел 1: Разширяване на междурегионалното сътрудничество.
Специфична цел 2: Разширяване на транснационалното сътрудничество.
Специфична цел 3: Укрепване на връзките между университетите, изследователските
центрове и регионалния бизнес в Дунавския макрорегион.
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на
мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на
средата в населените места.
Приоритет 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на
полицентричната мрежа от градове.
Специфична цел 1: Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване
качеството на градската среда.
Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството, транспортната и
комуникационната свързаност в агломерационните ареали на големите градове.
Специфична цел 3: Стимулиране ролята на малките градове в селските райони за
предоставяне на услуги и създаване на работни места.
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Приоритет 4.2. Подобряване на свързаността на районите в национален и международен
план, включително с големите градски центрове в съседните страни .
Специфична цел 1: Подобряване на свързаността на районите в международен план - с
големите градски центрове в съседните страни.
Специфична цел 2: Подобряване на транспортната свързаност в национален план, чрез
развитие на пътната инфраструктура с регионално значение.
Специфична цел 3: Развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до
културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените
и бизнес зоните в районите.
Специфична цел 4: Развитие на широколентова инфраструктура и преодоляване на т.нар.
„цифрова изолация” на слабо населените и периферни райони.
Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони.
Специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване на културното и
природно наследство.
Специфична цел 2: Насърчаване публично-частното партньорство за реализация на
стратегии за местно развитие.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите
и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които
спомагат за балансирано развитие на районите.
Връзката на плана с поставените цели и приоритети са разгледани в т. V от настоящия
доклад.
3) Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. дава
насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
НСРР 2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван
инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено развитие. Концепцията
изтъква важността за успешната териториална интеграция на България в Европейското
пространство чрез развитието на транспортни, екологични и културни оси и свързването им с
международните такива. Акцентира се върху поддържането на умерено-полицентрична мрежа,
предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и периферните
райони.
Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода 20132025 е „Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия
чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не
само на регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на
национално ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие, за постигане
на комплексно, интегрирано планиране“.
Избраната визия на НКПР е формулирана чрез три кратки послания:
✓ Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в
Европейското пространство и в европейската мрежа от центрове и оси на развитие,
култура, наука и иновации.
✓ Съхранените национални ресурси – хората, земята, водите и горите, подземните
богатства, природното и културно наследство – гаранция за националната идентичност.
✓ Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално
организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и
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туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж,
адаптивност към промените и равнопоставеност.
От избраната визия са изведени и стратегическите цели на НКПР:
Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”
Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични,
културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество
и интегриране в региона и в европейското пространство.
Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”
Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество
на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и
намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски райони
Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”
Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на
пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги.
Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”
Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни
ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна
идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот.
Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии”
Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични
характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и
периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически,
социален и културен потенциал за развитие.
Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации”
Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно
подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на
полицентричния модел.
Плана е в пряка връзка с Националната концепция за пространствено развитие. НКПР
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.
4) Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е: Устойчиво
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди
на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.
Цели и подцели:
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на
промени на климата, водещи до засушаване
1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите
и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и
водоизточниците.
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1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във
водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването
на водните ресурси.
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води
2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и
естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на
системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води.
2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов
документ при интегрираното управление на водите.
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като
стопански ресурс
3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на
отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално,
регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава,
общини.
3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално
съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа
„замърсителят и ползвателят плащат”.
3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
4.1. Идентифициране на рисковите зони.
4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.
Връзката на плана с поставените цели са разгледани в т. V от настоящия доклад.
5) Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.
Основните цели са стратегията са:
✓ Постигане на икономическа ефективност
✓ Развитие на устойчив транспортен сектор
✓ Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност
За постигане на горните цели са определени следните приоритети:
Приоритет 1: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура
Приоритет 2: Интегриране на българската транспортна система в европейската
Приоритет 3: Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния
пазар. Осигуряване на добра бизнес среда
Приоритет 4: Осигуряване на адекватно финансиране за развитието и
функционирането на транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от
европейските фондове
Приоритет 5: Ограничаване въздействието на транспорта върху околната среда и
здравето на хората
Приоритет 6: Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта
Приоритет 7: Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички
райони на страната
Приоритет 8: Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт
Настоящият план е в пряка връзка с основните цели на Стратегията за развитие на
транспортната система на Република България до 2020 г. Общината има сравнително добре
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развита транспортна инфраструктура, което благоприятства икономическото и социалното
развитие на общината. Прогнозата по отношение на развитието на транспортната
инфраструктура в проекта за ОУП преди всичко се касае до повишаване на транспортната
достъпност чрез реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура, с цел
подобряване нивото на услугите между населените места и ограничаване въздействието на
транспорта върху околната среда и здравето на хората.
6) Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. е одобрена с Решение №
336/23.06.2017 г. на Министерския съвет.
Стратегията очертава основните насоки за развитие на националната транспортна
система в периода до 2030 г.
В документа са определени 3 стратегически цели, които обхващат 9 стратегически
приоритети, всеки от който съдържа рамка от конкретни цели (задачи). На тази база са
набелязани мерки, които са най-подходящи за постигане на съответните цели.
Стратегическите цели на транспортната политика до 2030 г. са:
• Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор
• Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)
• Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор.
Стратегическите приоритети в развитието на транспорта са:
• Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура
• Подобряване на управлението на транспортната система
• Развитие на интермодален транспорт
• Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на
транспортния пазар
• Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на
транспорта
• Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско
транспортно пространство
• Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната
• Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето
на хората
• Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.
В обхвата на стратегическия документ е подготвен и Национален транспортен модел,
който е разработен за пътническия и товарния транспорт и е приложим за отделните видове
транспорт в рамките на страната, международния и транзитния транспорт.
7) Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за
периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020)
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.
Определени са три стратегически цели за постигане в средносрочен план:
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1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на
оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да
предоставят материални ползи и услуги;
2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на
страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
Въз основа на формулираните визия, мисия и стратегически цели са определени следните
приоритети за развитие на горския сектор до 2020 г.:
1. Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата;
2. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии;
3. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор;
4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика.
С предвижданията на проекта се предвижда максимално запазване на горския фонд на
територията на Община Кричим. ОУПО определя горите като "Зони за защита от

урбанизация", на основание и по смисъла на чл. 12 от Закона за горите.
8) Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г.
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.
Стратегическа цел 1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез
постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност
дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.
Стратегическа цел 2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически
растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо
развитие.
Стратегическа цел 3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
С предвижданията на проекта се предвижда максимално запазване на горския фонд на
територията на Община Кричим. ОУПО определя горите като "Зони за защита от

урбанизация", на основание и по смисъла на чл. 12 от Закона за горите.
9) Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 – 2027 г.
Целта на стратегията е 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
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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.
Връзката на плана с Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012
– 2027 г. е по линията на предвиденото с ОУП опазване на горите, подходяща база за развитие
на туризма и по-конкретно на ловния туризъм.
10) Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) за периода
2014 - 2020 г.
Регионалният план за развитие на Южен централен район 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.
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/екологосъобразно ползване на собствени ресурси;
✓ Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните
неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура;
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✓ 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
градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в
населените места.
Проектът за ОУП на Община Кричим със своите предвиждания е съобразен и има пряк
принос за постигане на поставените цели в регионалния план за развитие.
11) План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.)
Планът за управление на водите в Източнобеломорски район е разработен от Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) съгласно изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗВ
и чл. 13 на РДВ. Първият ПУРБ на ИБР е публикуван в началото на 2010 г. и обхваща периода
до 2015 година. Съгласно изискванията на чл. 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се
преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване.
Планът за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР),
за периода 2015-2021 година представлява актуализиран проект. В него е направена е
характеристика на района за басейново управление, основните речни басейни и водни тела,
изготвен е регистър на зоните за защита на водите. Събрана и анализирана е актуална
информация за значимите видове натиск и въздействие върху водите в резултат от
антропогенната дейност. Извършен е икономически анализ на водоползването. Предложен е
актуализиран вариант на програмите за мониторинг на повърхностни и подземни водни тела и
зоните за защита на водите, както и актуална оценка на тяхното състояние на база на резултатите
от проведения мониторинг в периода на първия ПУРБ. Определени са конкретните цели за
опазване на околната среда, изключенията от целите и сроковете за постигането им.
Чрез Програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда в ПУРБ
са планирани конкретни действия (мерки), които следва да се предприемат, за да бъдат
постигнати поставените екологични цели. Програмата от мерки е основен инструмент за
устойчиво управление на водите чрез интегриране на тяхното опазване и ползване в различни
области - енергетика, промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, както и в областта
на регионалната политика. Постигането на добро качество на водите осигурява и необходимия
стратегически ресурс за питейно водоснабдяване на населението.
Изготвеният проект за Общ устройствен план на Община Кричим е съобразен с ПУРБ
на ИБР и мерките за постигане на целите за опазване на околната среда.
12) План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за
басейново управление 2016 – 2021 г. (ПУРН)
Планът за управление на риска от наводнения определя рамката за това как ще бъде
управляван рискът от наводнения на територията на Източнобеломорски район (ИБР) и кои са
отговорните институции за изпълнението му през следващите 6 години.
ПУРН 2016 – 2021 е приет с Решение №1109/29.12.2016 г. на Министерски съвет. ПУРН
е разработен в съответствие с изискванията на чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС (Директива за
наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите.
Основна функция на плана е чрез изпълнение на поставените цели, предприемане на
изпълнението на предвидените мерки, обществеността и околната среда, подложени на риск, да
бъдат максимално подготвени и защитени. Планът за управление на риска от наводнения
подчертава заплахата и риска от наводнения от повърхностни води, като представя как органите
за управление на риска ще работят съвместно с обществеността и заинтересованите страни за
управлението на този риск.
Изготвеният проект за Общ устройствен план на Община Кричим е съобразен с ПУРН.
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13) Областната стратегия за развитие /ОСР/ на област Пловдив 2014 - 2020 г.
ОСР 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 регионално 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 функционалнопространствени подсистеми в рамките на урбанизираната територия.
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.
За постигането на устойчиви резултати в рамките на дефинираните стратегически цели
са определени основни приоритетни области (приоритети), които са изведени на базата на
обективно съществуващите сравнителни предимства, потенциали и проблеми в рамките на
област Пловдив. При определянето на приоритетните области акцентът е поставен върху
постигането на висока степен на интегрираност в развитието на територията, като по-скоро
се търси стратегическият ефект от развитието й с оглед ролята на областта в рамките на
Националното пространство и Южен централен район от ниво 2.
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
Приоритет 2: Стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на нивото на
заетост.
Приоритет 3: Подобряване на качеството и достъпността до образователни и здравни
услуги за подобряване на качествените характеристики на човешките ресурси.
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Приоритет 4: Културно и природно наследство като потенциал за генериране на
допълнителен устойчив растеж.
Приоритет 5: Използване на градските центрове като опорни центрове на развитието на
територията и източници на приобщаващ устойчив растеж.
Приоритет 6: Достъпност, свързаност и качество на средата.
Приоритет 7: Ефективна държавна администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
Разработения проект за ОУП на Община Кричим е съобразен с горепосочените цели и
приоритети на Областната стратегия за развитие на Област Пловдив и по-специално с:
- Приоритет 2, Мярка 2.8. Разработване и прилагане на Общи устройствени планове в
общините от областта.
- Приоритет 4: Културно и природно наследство като потенциал за генериране на
допълнителен устойчив растеж.
- Приоритет 6, Мярка 6.6. Усъвършенстване на пространствената организация на
територията чрез прилагане на устойчиви модели на устройство и земеползване в
общините.
14) Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Кричим за периода 2014-2020 г.
ОПР 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.
Приоритетите и специфичните цели, включени в плана за развитие са:
Приоритет 1. Икономическо съживяване и развитие на района, насърчаване на малкия и
средния бизнес, и инвестициите в селското стопанство, създаване и развитие на публично-частни
партньорства.
Специфична цел 1.1. Разнообразяване към не земеделски дейности и разкриване на нови
работни места в общината.
Специфична цел 1.2. Опазване, популяризиране и развитие на културното и природното
наследство на общината с цел развитие на туризма.
Специфична цел 1.3. Модернизиране на селското стопанство и обвързването му с
преработвателната промишленост.
Приоритет 2. Повишаване на инвестиционният потенциала на общината, чрез
подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура.
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Специфична цел 2.1. Рехабилитиране на съществуващата и изграждане на нова
техническа инфраструктура.
Специфична цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на публичната инфраструктура на
територията на община Кричим.
Специфична цел 2.3. Съхраняване на природните дадености и опазване на околната
среда.
Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване на качеството на
образованието, здравеопазването, социалните услуги, културните дейности и квалификацията на
работната сила.
Специфична цел 3.1. Повишаване на институционалния капацитет в публичните
институции на територията на общината.
Специфична цел 3.2. Развитие на образователната система, здравното обслужване,
културните и социалните дейности.
Специфична цел 3.3. Активно ангажиране на младите хора в развитието на общината.
Специфична цел 3.4. Изграждане на система за управление на качеството.
Определените цели с предварителния проект за ОУП на Община Кричим са в
съответствие с целите и приоритетите на Общинския план за развитие.
15) 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.
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.
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Специфична цел 3 – Подобряване координацията в дейността на местните власти и
териториалните звена на централната власт.
Прилагането на ОУП на Община Кричим ще подпомогне постигането на заложените
цели в Общинската програма за опазване на околна среда и по-специално на Генерална
стратегическа цел 1 и 2.
16) 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 отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
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.
ІІ. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ФАКТОРИТЕ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Атмосферен въздух
1.1. Характеристика на климатичните и метеорологичните фактори
Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в Северната
родопска яка. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена в подножието на
северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините Стамболийски, Перущица,
Родопи, Девин и Брацигово. Намира се в прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле се
допира до северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя нейния релеф – равнинен,
с преход към склоновете на планината. През нейната територия преминава река Въча.
Основните фактори, влияещи върху формирането на климата в тази област са
географското положение, въздушните маси на умерените ширини и релефа.
Общината попада в преходно-континенталната 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 10-12ºС. Средната продължителност на слънчевото греене е
около 2260 часа средногодишно. Това оформя и термичния режим – средногодишната
температура е около 12ºС, като юлската средна температура е около 23ºС, а януарската – около
0.5ºС.
Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 80% от
въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община Кричим. Те
ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо увеличаване на атмосферните
замърсители.
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През пролетния сезон падат обилни валежи, които оказват благотворно влияние за
развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури – 32-35ºС, като
валежите са редки и има чести засушавания. Най-голям недостиг на влага за земеделските
култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до планината създава прохлада
и намалява влиянието на континенталния климат, характерен за Пазарджишко-Пловдивското
поле.
Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на община
Кричим са ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча.
Разпределението на скоростта и посоката на вятъра в района на община Кричим през
цялата календарна година е показано по-подробно на следващата фигура, въз основа на
актуалните данни за метеорологичните параметри, които са специално предоставени от НИМХ.

Фигура 3. Разпределение на скоростта и посоката на вятъра
Обща оценка на влиянието на климатичните и метеорологични условия
В групата на факторите, влияещи върху разсейването на емисиите, които са причина за
появата на зони с наднормени концентрации на замърсителите на отделни места са:
• някои метеорологични и климатични фактори, като безветрие (скорост на вятъра под
1 м/сек), бризова циркулация, силни ветрове (скорост на вятъра над 2.5 м/сек),
температурни инверсии, влажност на въздуха, мъгли и др.;
• специфичният релеф;
• недостатъчна височина на комините на някои жилищни сгради, на по-стари
отоплителни инсталации на обществени сгради, формиращи малка зона на
разсейване и като следствие – високи максимални приземни концентрации;
При наличие на посочените фактори в определени дни през годината на територията на
община Кричим биха могли по-лесно да се задържат замърсителите в атмосферата и това да
доведе до превишения на нормите, в частност по отношение на допустимите нива на праховите
частици.
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1.2. Качество на атмосферния въздух в Община Кричим
Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрациите на
замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост от
редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или задържане, като
местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина на емисиите, както и от
метеорологичните фактори като посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни
инверсии и т.н.
Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в община Кричим могат
да бъдат от секторите промишленост, битово отопление и транспорт, като в общината няма
големи промишлени предприятия, които да оказват влияние върху качеството на въздуха и
основните източници на емисии остават битовото отопление и транспортните средства, които се
използват в района.
На територията на община Кричим няма изградена и функционираща автоматична
измервателна станция за контрол на качеството на въздуха, като част от НСМОС.
1.3. Дисперсионно моделиране на емисиите в атмосферния въздух
На базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване чрез моделиране с
използването на модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod в Доклада за екологична
оценка е направена прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух в района, във връзка
с реализацията на ОУП на община Кричим.
Необходимо е да се отчете, че реализацията на ОУП не е свързана с появата на нови
значителни източници на емисии в атмосферния въздух, които да окажат отрицателно
въздействие върху качеството на въздуха в община Кричим.
Дисперсионното моделиране е извършено с метеорологични данни за 2017 г.,
предоставени от НИМХ и за основния потенциален замърсител на въздуха в района, който
представляват праховите частици, определени като ФПЧ10.
В дисперсионното моделиране са отчетени основните източници на емисии в
атмосферния въздух, които са свързани със секторите- битово отопление, транспорт и
промишленост.
Разграничена е сезонност на замърсяването по отношение на използването на твърди
горива за битово отопление, използвани за периода Октомври – Март, съответно неизползвани в
периода Април – Септември.
Основна роля при извършване на моделирането на замърсяването с ФПЧ 10 е отредена на
метеорологичните данни, въведени електронно за целите на моделирането като сила на вятъра,
температура на въздуха, височина на слоя на смесване (за извънградски и градски район),
категория на устойчивост на атмосферата и други. Тези параметри отразяват устойчивостта на
атмосферата в шест степенна скала (a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по корелационни съотношения в
зависимост от силата на вятъра и интензивността на слънчевото греене.
Другият основен фактор, който следва да бъде предварително зададен за моделирането и
също е въведен електронно е теренната особеност на района, която отчита надморската височина
и релефа на зададената територия, а по този начин и надморската височина на последващо
зададените източници на емисии.
След въвеждането на горните два основни входящи параметъра се въвеждат
последователно и данните за източниците на емисии, които водят до замърсяване на въздуха на
изследваната територия.
Принципната последователност на изчисленията е следната:
1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителите, предизвикани от първия
Възложител: Община Кричим
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източник, по време на работата му през първия час на годината, за всички налични рецептори,
като тази процедура се повтаря за всеки следващ източник.
2) Повтарят се същите изчисленията за следващите часове от дадения времеви период,
като се получават данни за окончателните приземни концентрации за всеки рецептор и за
съответния зададен времеви период (за всеки час от периода).
3) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват най-високи
стойности за средночасова, средноденонощна, средномесечна, средногодишна и тн.
концентрации.
Крайните резултати от моделирането са представени директно върху картата на гр.
Кричим във вид на концентрации в µg/m3. За целта предварително е разработена специфична за
територията мрежа от рецептори, включваща общо 441 бр. рецептори, която да покрие наличните
източници на емисии.
Осредняването на резултатите в моделирането е направено за всеки час, за всяко
денонощие и месечно.
Броят на едновременно изследваните източници е неограничен, като източниците са
групирани по сектори (транспорт, битово отопление, промишленост) и по териториално
разположение. Групирането на източниците по този начин позволява да се определи влиянието
на отделните източници (сектори) върху замърсяването на атмосферния въздух.
За всеки източник са изчислени размери, надморска височина, височина на източника и
масов дебит на замърсителите. Масовият дебит отразява максималното емитирано количество от
съответния източник в g/s.
Дисперсионното моделиране е извършено с цел да се определи влиянието на източниците
на емисии от битово отопление, транспорт, промишленост и други върху качеството на
атмосферния въздух по отношение на замърсяването с прахови частици, определени като ФПЧ 10.
Промишленост
Липсват съществени източници на емисии в атмосферния въздух от промишлеността,
които да оказват по-осезаемо въздействие върху качеството на въздуха в община Кричим и в
непосредствена близост до нея.
Като по-голямо промишлено предприятие в община Кричим е отчетено „Кричимфрукт“
ООД, в което е в експлоатация един парен котел ПКМ6.5 за производство на пара за
технологични нужди.
Използваното гориво в котела е природен газ, което не предполага замърсяване на
въздуха от дейността на тази промишлена инсталация.
Битово отопление
Оценката на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление е направена на базата на данни
на Националния статистически институт за разхода на горива и други енергоизточници за 100
домакинства. Тъй като не съществува стройна система за отчитане на общинско ниво в страната
предложеният подход е единствено възможният.
Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се дефинират
като самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те да се групират и
да се представят като площни източници.
За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на
населените места е необходимо да се разполага с точни данни по отношение на годишния разход
на горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.). С такава точна информация не
разполага нито една община в България, тъй като няма изградена единна система за
инвентаризация на горивата, ползвани от населението за отопление и други битови нужди. В тази
светлина най-достоверна информация може да се получи от официалните бюлетини на
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Националния статистически институт (НСИ) и Международната енергийна агенция (IEA), които
отразяват средногодишното потребление на горива и енергия.
За изчисляването на емисиите от битово отопление се използват балансови методи с
използването на емисионни фактори, като е оценено приблизителното разпределение на
различните видове битово отопление. Източници на емисионни фактори обикновено са
методиките на: МОСВ, Европейската агенция по околна среда (EEA) и Агенцията по околна
среда на САЩ (US EPA).
Таблица 34. Разпределение на видовете горива за отопление по домакинства
Вариант

Общо,
брой
жители

Общо, брой
домакинства

Брой
домакинства
с ТЕЦ

Брой
домакинства
с газ

Вариант I

8 571

3 296

-

-

Брой
домакинства с
отопление с
електроенергия
1 648

Брой
домакинства
на твърди
горива
1 648

Таблица 35. Подход за изчисляване на емисиите на ФПЧ 10 от твърди горива
Показател
Разпределение
необходима енергия за
отопление на 1
домакинство, квтч за год
количество топливо t/г/дом
емисионен ф-р, kg /t

дърва

въглища

тец

газ

електро

общо

35%

15%

-

-

50%

100%

10 000

10 000

3.5

3

15

7

емисия кг/г на домакинство

52.5

21

среднопретеглена емисия,
кг/г на домакинство

18.37

3.15

6 500

21.52

Резултатите от горната таблица се основават на следните допускания и данни:
• разпределението на начина отопление е направено на база на данни от НЕК и НСИ;
• Представената приблизителната консумация на 1 домакинство за отопление е изчислена,
като е взето предвид, че отоплението на твърдо гориво води до топлинни загуби, които
определят
ефективност
от
54
до
68%
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf;
• количеството дърва и въглища, съответстващо на показаните консумации е изчислено с
използване на данни за приблизителната топлотворна способност на въпросните
енергоносители;
• емисионните фактори са взети от документи на Агенцията за ОС на САЩ US EPA:
- http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf Emission factors, Residential Wood
Stoves;
- USEPA,
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s01.pdf
Emission
factors,
Bituminous And Subbituminous Coal Combustion.
• на предпоследния ред е емисията на ФПЧ 10, която би се получила при отоплението на
едно семейство - при използване на дърва едно домакинство емитира 52.5 kg/год ФПЧ 10,
а при въглища 21;
• в последната колона е изчислена среднопретеглената стойност за едно домакинство без
централно отопление, като са взети предвид процентното разпределение от и изчислената
емисия за различните горива - около 21.52 кг на година.
Съответно годишното количество на емисиите на ФПЧ 10 за община Кричим от изгарянето
на твърди горива за отопление от всички домакинства е 35.4 т.
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Транспорт
Транспортът има дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни
оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10.
По отношение на запрашаемостта и съдържанието на фини прахови частици във въздуха
съществено допринасят износените улични настилки, които увеличават уноса, недостатъчното
прилагане на комунални дейности и недостига на средства за развитие на модерно и ефективно
комунално стопанство.
Емисиите на ФПЧ10 от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, които
се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво
(бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа. Емисиите се
изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и
сезоните, но събирането на точна и надеждна информация е изключително трудно и до момента
няма практика да се извършва. По тази причина решаващо влияние имат изчислените
максимални емисии за един час за съответната пътна отсечка или улица в рамките на
денонощието. Най-високите нива може да се предполага, че са вечер в интервала 16-20 ч., а найниските съответно през нощта в интервала 0-6 ч.
Въз основа на редица описани по-долу допускания за входни данни за изчисляване на
емисиите, които са направени поради липсата на информация за броя на автомобилите, които
преминават по дадена улица за всеки един час от денонощието, за последващото извършване на
дисперсионно моделиране на емисиите на ФПЧ 10 в модела е необходимо да се въведат
източниците на емисии на ФПЧ10, представени под формата на линейни източници.
За целите на извършването на дисперсионното моделиране на емисиите са посочени
главните пътни отсечки и техните параметри. Като единствени по-натоварени пътни отсечки в
община Кричим са определени посочените в долната таблица три междуселищни пътни отсечки.
За тези пътни отсечки са определени стойности за извършването на дисперсионно моделиране с
консервативно допускане за средно преминаващи превозни средства на час, за които в резултат
на изчисленията се получават условно общи годишни емисии на ФПЧ 10 в размер на 2 174 кг, въз
основа на следните допускания:
Таблица 36. Годишни емисии от транспортни източници
Път

Широчина на
пътно платно,
м

Дължина на
изследваната
отсечка, м

Изчислени
емисии,
кг/г

2 000

Оценени
автомобили
леки/тежки
средно на час
256/96

Кричим Куртово

6

Кричим-Устина

6

2 000

256/96

724.79

Кричим-Козарско

6

2 000

256/96

724.79

724.79

Резултати
На следващата фигура е представено разпределението на средноденонощните
концентрации на ФПЧ10 за цялата година за представителна точка в гр. Кричим, която е отчетена
като точката с най-висока средногодишна концентрация.
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Фигура 4. Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден от годината
От фигурата се вижда, че по-високите концентрации на ФПЧ10 се формират през зимните
месеци, което е свързано с изгарянето на твърди горива за битово отопление от населението, като
най-високата единична стойност за средноденонощната концентрация е в размер на 41 μg/m3.
При отчитане на съществуващото потенциално фоново ниво на ФПЧ 10 в атмосферния
въздух, което е около 10 μg/m3 и не се включва в изчисленията на модела, това означава реална
концентрация в размер на 51 μg/m3 или незначително превишение на средноденонощната норма
от 50 μg/m3 в съответствие с Наредба №12 от 15 юли 2010г., по която са определени следните
норми:
• средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН) – 50 µg/m3 (която не
трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година);
• средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3.
Както се вижда от фигурата всички стойности, включително и през зимните месеци са
много близко до и под нормата, а през лятото стойностите са най-често между 5 и 20 μg/m3, което
означава средногодишни концентрации значително под нормативно допустимата стойност от 40
µg/m3.
На долната фигура е представено и разпределението на средногодишните концентрации
за изследваната територия.
Най-високата отчетена средногодишна концентрация е 18 µg/m3 (може да се разглежда
като 28 µg/m3 с добавяне на фоново ниво), което съответства на средногодишната норма от 40
µg/m3. Причина за това са ниските стойности през по-голямата част от годината и повишаването
на стойностите само при консумацията на твърди горива за битово отопление през зимните
месеци.
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Фигура 5. Разпределение на средногодишните концентрации на ФПЧ 10
Като резултат може да се направи заключение, че на територията на община Кричим, в
зависимост от метеорологичните условия и използването на твърди горива за битово отопление,
макар и в много малко случай е възможно да се превишава средноденонощната норма от 50
µg/m3, като броят на превишенията е значително под нормативно разрешените 35 бр., и се
ограничава до максимум 5, а средногодишната концентрация съответства изцяло на нормата от
40 µg/m3, като дори е много по-ниска от нея, което показва съответствието като цяло на
качеството на въздуха в община Кричим с нормативните изисквания и липсата на необходимост
от предприемане на специални мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух на
този етап, освен спазване на националната политика в областта и препоръките на компетентните
институции, които се издават при необходимост.
Оценка на приноса на различните източници при формиране на средната
концентрация
Като абсолютни стойности, изразени в масови единици общи емисии, оцененият принос
на различните източници е следният:
• от битово отопление – 35.4 т/г;
• от автотранспорт- 2.2 т/г;
• от промишленост- пренебрежимо малък принос.
Средногодишната концентрация, отчетена от модела от 28 µg/m3 (с отчетен фон) се
формира приблизително по следния начин:
• от битово отопление – 16.9 µg/m3;
• от автотранспорт- 1.1 µg/m3;
• от регионален фон- 10 µg/m3.
Съответно в процентно изражение приносът на отделните източници може да бъде
изразен, както следва:
• от битово отопление – 60 %;
• от автотранспорт- 4 %;
• от регионален фон- 36 %.
Възложител: Община Кричим
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Фигура 6. Принос на различните източници при формиране на средногодишната концентрация
2. Води
Водите във всичките им аспекти: повърхностни, подземни, питейни и отпадъчни са
съществен фактор за постигане на балансирана, качествена и устойчива среда за обитаване, труд
и отдих на населението.
Изменението в една от тези основни системи предизвиква промени на компонента на
околната среда „води” в една или друга посока. С цел предотвратяване или намаляване
опасността от здравен, екологичен и социален риск, при изготвянето на Екологичната оценка ще
бъде направен анализ на съществуващото състояние на водите - повърхностни, питейни,
отпадъчни и подземни, подробно хидрографско и хидроложко описание на водните обекти в
общината и ще бъдат препоръчани мерки за избягване на евентуални негативни въздействия
върху компонента на околната среда „води”.
2.1. Повърхностни води (хидрографска мрежа)
Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т. нар. Северна
родопска яка. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена в подножието на
северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините Стамболийски, Перущица,
Родопи, Девин и Брацигово. Намира се в прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле се
допира до северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя нейния релеф – равнинен,
с преход към склоновете на планината. През нейната територия преминава река Въча.
Община Кричим обхваща площ от 54 895 км2. На територията й освен град Кричим няма
други населени места. Този факт определя и високата гъстота на населението: 158,44 души/ км 2,
което е повече от средните стойности за страната (119,3 души на км2).
По брой на население община Кричим е една от най-малките в Пловдивска област. По
данни на Областното статистическо бюро към 09.02.2008 година в общината живеят 9 620 души.
Общината попада в преходно континенталната 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
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настъпва рано. Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на април средната
денонощна температура надвишава 10-12ºС. Средната продължителност на слънчевото греене е
около 2260 часа средногодишно. Това оформя и термичния режим – средногодишната
температура е около 12ºС, като юлската средна температура е около 23ºС, а януарската – около
0,5ºС.
Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 80% от
въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община Кричим. Те
ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо увеличаване на атмосферните
замърсители.
През пролетния сезон падат обилни валежи, които оказват благотворно влияние за
развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури - 32-35ºС,
като валежите са редки и има чести засушавания. Най-голям недостиг на влага за земеделските
култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до планината създава прохлада
и намалява влиянието на континенталния климат, характерен за Пазарджишко-Пловдивското
поле.
Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на община
Кричим са ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча.
Водни течения и водни площи
Община Кричим попада в Източно-беломорския район и по-точно във водосбора на
притока на река Марица, река Въча.
От юг на север, на протежение около 24 км през общината протича река Въча с част от
долното си течение. На нея 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. Река Въча протича в много
дълбока, със стръмни, на много места отвесни скални склонове. Южно от Кричим излиза от
планината, преминава през центъра на града, навлиза в Горнотракийската низина и след около 4
км напуска територията на общината.
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.
Категориите водни тела (ВТ) съгласно РДВ са: реки, езера, преходни води, крайбрежни
води, силно модифицирани и изкуствени водни тела.
Водните обекти на територията на Източно беломорски район за басейново управление
(ИБРБУ) се отнасят към две категории повърхностни води – “РЕКА” и “ЕЗЕРО”.
При определянето на типовете реки и езера са използвани следните показатели:
- задължителни фактори - екорегион, надморска височина, геология, размер;
- незадължителни - характер на водното течение, размер и геология, субстрат на
речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на височинното
разделяне е взета предвид и смяната на растителността.
Съгласно ПУРБ 2016-2021 (писмо изх.№ ЗДОИ-01-66/29.10.2018г. на БДИБР гр. Пловдив)
територията на Община Кричим попада в обхвата на следните 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;
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➢ 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;
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, а границите на басейна ѝ са следните:
➢ на изток – с водосборните басейни на Първенецка река и Чепеларска река, десни
притоци на Марица;
➢ на югоизток – с водосборния басейн на река Арда, десен приток на Марица;
➢ на югозапад – с водосборния басейн на река Места;
➢ на запад – с водосборните басейни на Чепинска река и Стара (Пещерска) река, десни
притоци на Марица.
Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а
минимумът – октомври. Среден годишен отток при град Кричим – около 22 м3/с.
По течението на реката са разположени 10 населени места, в т.ч. 2 град и 8 села:
Област Смолян
➢ Община Борино – Кожари, Буйново;
➢ Община Девин – Тешел, Грохотно, Девин, Михалково.
Област Пловдив
➢
Община Кричим – Кричим;
➢ Община Стамболийски – Куртово Конаре, Йоаким Груево;
➢ Община Родопи – Кадиево.
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Водите на реката и притоците ѝ се използват за електродобив (каскада „Доспат-Въча“).
По течението на самата река са изградени язовирите „Кричим“, „Въча“, „Цанков камък“ и
„Тешел“, които служат за генериране на електроенергия, напояване в Горнотракийската низина
и осигуряват част от питейната вода на град Пловдив. Стената на язовир „Въча“ е най-високата
в България – 144,5 м.
В долинните разширения около Кожари, Буйново, Тешел, Грохотно, Девин и Михалково
и в Горнотракийската низина водите ѝ се използват за напояване и отчасти за промишлено
водоснабдяване.
Въча не преминава в близост до промишлени предприятия, което способства за чистотата
на водата.
Първенецка (Тъмръшка) река е река в Южна България – Област Пловдив, общини
Родопи и Пловдив, десен приток на река Марица. Дължината ѝ е 37 км.
Първенецка река извира на 1816 м н.в., на 500 м западно от връх Модър (1 992 м) в рида
Чернатица на Западните Родопи под името Рибеново дере. Тече в посока север-североизток в
дълбока, гъсто залесена долина. След ДГС „Тъмръш“ (на мястото на заличеното село Тъмръш)
се нарича Тъмръшка река. След устието на най-големия си приток Лилковска (Дормушевска)
река навлиза в много дълбок и красив каньон. Преди село Храбрино излиза от каньона, а при
село Първенец навлиза в Горнотракийската низина, където коритото ѝ коригирано с
водозащитни диги. Влива се отдясно в река Марица на 164 м н.в., в западната част на Пловдив.
Площта на водосборният басейн на реката е 217 км2, което представлява 0,4% от
водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните:
➢ на изток и югоизток – с водосборния басейн на Чепеларска река, десен приток на
Марица;
➢ на югозапад и запад – с водосборния басейн на река Въча, десен приток на Марица;
Основни притоци:
десни - Ходжово дере, Лилковска (Дормушевска) река (най-голям приток), Ковачева река,
Каличин дол, Бърдашка река;
леви - Чуренска река, Божво дере
Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април - май, а
минимумът – август-септември. Среден годишен отток при село Храбрино – 1,62 м3/с.
По течението на реката са разположени 3 населени места, в т.ч. 1 град и 2 села:
➢ Община Родопи – Храбрино, Първенец;
➢ Община Пловдив – Пловдив;
В Горнотракийската низина водите ѝ се използват за напояване и отчасти за промишлено
водоснабдяване.
По долината на реката преминава участък от 10,9 км (от Първенец до разклона за
Бойково) от третокласен път № 862 от Държавната пътна мрежа Пловдив – Лилково:
Стара (Пещерска) река е река в Южна България — Област Пазарджик, общини Батак,
Пещера и Брацигово и област Пловдив, общини Кричим и Стамболийски, десен приток на река
Марица. Дължината ѝ е 61 км, която ѝ отрежда 62-ро място сред реките на България. Отводнява
големи части от Баташка планина и рида Къркария в Западните Родопи.
Стара (Пещерска) река се образува от сливането на реките Черна (лява съставяща) и Бяла
(дясна съставяща) на 41°55′31″ с.ш. 24°11′35″ и.д., на 1140 м н.в., югозападно от град Батак. За
начало се приема река Черна, която води началото си от 1743 м н.в. в Баташка планина, на 1,3 км
западно от местността „Картела" на шосето Батак — Доспат. До град Пещера реката тече в посока
север-североизток в дълбока, на места каньоновидна долина с изключение на малката Баташка
котловина, където долината ѝ се разширява. При Пещера долината ѝ отново се разширява при
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пресичането на Пещерската котловина, но след това пак добива проломен характер, когато
пресича Пещерско-Брациговското подножие на Родопите. При село Бяга Стара река навлиза в
малкото Испериховско поле, като долината ѝ за трети път се разширява. След това заобикаля от
юг и изток Бесапарските ридове, навлиза в Горнотракийската низина и се влива отдясно в река
Марица на 183 м н.в., южно от село Говедаре, западно от град Стамболийски и североизточно от
село Триводици.
Площта на водосборният басейн на реката е 350 км 2, което представлява 0,66% от
водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните:
➢
на запад и северозапад — с водосборния басейн на Чепинска река и водосборните
басейни на няколко малки реки, вливащи се директно отдясно в Марица;
➢
на изток и юг — с водосборния басейн на река Въча, десен приток на Марица.
Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а
минимумът — септември. Среден годишен отток в устието — 1,74 м3/с. От село Бяга до устието
си коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги.
По течението на реката са разположени 6 населени места, в т.ч. 2 града и 4 села:
Област Пазарджик
➢
Община Батак — Батак;
➢
Община Пещера — Пещера;
➢
Община Брацигово — Бяга, Исперихово;
Област Пловдив;
➢
Община Стамболийски — Куртово Конаре, Ново село.
В горното течение част от водите на реката се прехвърлят с подземен тунел в язовир
"Батак" и се включват в Баташкия водносилов път за добив на електроенергия.
В Баташката и Пещерската котловини, Испериховското поле и в Горнотракийската
низина водите ѝ се използват за напояване и промишлено водоснабдяване.
На територията област Пловдив са определени 3 типа езера (язовири).
Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло.
На територията на община Кричим са определени 2 самостоятелни водни тела - яз. Въча
и яз. Кричим -тип L13 Средни и малки полупланински язовири.
„Въча“ (бивш яз. „Антонивановци“ от 5 април 1960 до 11 юни 1999 г.) е язовир в Южна
България.
Разположен е в Родопите, по поречието на река Въча, на границата между Област
Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив. Язовирната стена отстои по на 10 километра
югозападно от Кричим и югоизточно от Брацигово, а завиряването е на 12 километра
североизточно от Девин.
Част е от каскадата „Доспат-Въча“. Ограничен е от най-високата язовирна стена в
страната – 144,5 м. Той е най-големият язовир на реката и сред от най-големите в България
изобщо. Дълъг е около 10 км – от стената при почивна станция „Антонивановци“ до завиряването
при с. Михалково.
Водите на язовира се използват за напояване на Пловдивското поле. В язовира вирее
голямо разнообразие от риба, поради това е много известно място за риболов.
В язовира има много понтони с постройки, включително риборазвъдна ферма. Някои от
понтонните къщи се отдават под наем и през лятото се посещават от почиващи и туристи. Около
тях може да се кара водно колело, лодка или джет.
Край бреговете на язовира има добри условия за туризъм. Създадени са почивни станции
и хотели.
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„Кричим“ е язовир в България. Намира се на река Въча в Южна България, на 10 км южно
от град Кричим. Язовирът изпълва коритото на река Въча, като е най-малкият по площ и обем от
цялата каскада, но е с най-голям приток на вода.
Построен е през 1972 г. с цел генериране на електроенергия. Влиза в състава на
водноелектрическата каскада „Доспат-Въча“. Към язовира са построени 3 водноелектрически
централи -„Кричим“, „Въча I“ и „Въча II“.
Границите на водните тела, община Кричим съгласно ПУРБ 2016-2021 г. са представени
в следващата таблица.
Таблица 37. Повърхностни водни тела в БДИБР, община Кричим
Код на ВТ

Име на ВТ

BG3MA600R130
BG3MA600R131

Категория на
Код на
повърхностното
Описание на типа
типа
водно тяло

река Въча от гр. Кричим до
устие и притоци
Река Въча от язовир Кричим до
гр. Кричим

река
река

BG3MA600L133

яз. Въча

езеро

BG3MA600L132

яз. Кричим

езеро

р. Тъмръшка до с. Храбрино и
притоци - р. Дормушевска и р.
Пепелаша
р. Стара река от гр. Пещера до
BG3MA700R144
устие

BG3MA500R127

Дължина на
реките,
км/Площ на
язовира, км2

Полупланински тип в
18,08688318
екорегион 7
Планински тип реки
R3
17,09752099
в екорегион 7
Средни и малки
полупланински
L13
4,662271
язовири в екорегион
7
Средни и малки
полупланински
L13
0,71031
язовири в екорегион
7
R5

Водосборна
площ, км2

История на
повърхностното
водно тяло
(ПУРБ 2010 - 2015г.)

122,5380944
60,35451553

142,1252

BG3MA600L133

29,948940

BG3MA600L132
BG3MA400L078 и
ВТ BG3MA500R117

река

R12

Големи равнинни
реки в екорегион 7

26,49364997

445,8170561

река

R5

Полупланински тип
в екорегион 7

138,5422

26,97196

Фигура 7. Водосбор на водните тела в община Кричим
яз. Въча
р. Въча от яз. Кричим до гр. Кричим
р. Стара река от гр. Пещера до устие

р. Тъмръшка до с. Храбрино и притоци-р. Дормушевска и р. Пепелаша
р. Въча от гр. Кричим до устие и притоци
яз. Кричим

2.2. Подземни води
Подземни са всички води, които се намират във водонаситената зона на земята и са в пряк
контакт със земните пластове. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване
на подземните води класифицира подземните водни тела:
➢
според структурата на водоносните хоризонти - като единични, слоести и
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разнородни;
➢
според хидравличните условия на горнището на водоносния слой - като напорни,
безнапорни, напорно - безнапорни;
➢
според филтрационните им свойства - еднородни, нееднородни и особено
нееднородни.
Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля,
както за формиране на природната среда, така и като важен воден ресурс за задоволяване на
потребностите на човека и на икономиката като цяло. Подземните води имат свои собствени
басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, движение и
формиране на хидрохимичните им свойства.
Факторите, които определят условията за формиране на подземните води, тяхната
динамика и режим са много, но първостепенно значение за тях имат:
1) Физико-географски - релеф, климат, хидрогеология, хидрография;
2) Геоложки - геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски структури.
Подземните водни тела, върху част от които е разположена община Кричим, съгласно
писмо изх.№ ЗДОИ-01-66/29.10.2018 г. на БДИБР гр. Пловдив и ПУРБ 2016-2021са следните:
Водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, с
обща площ 2818,07 км2.
Населени места в общината-Кричим
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%.
Това е най-голямото по площ ПВТ в Източно-беломорски басейн, заема централните
части на разглеждания район. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и пролувиални
отложения са образувани от р. Марица, и нейните притоци Пясъчник, Стряма, Стара река, Въча,
Чая. Цялото ПВТ има площ –2818,07 км2. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини,
гравелити, валуни, чакъли. ПВТ се подхранва от реките и деретата притоци на р. Марица, от
инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите води на южната оградна верига, които
подземно се изливат в алувия.
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2017 год. е констатирано:
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се фиксират концентрации на РС
(2017год.) над стандарт.
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване – не се фиксират средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за
качество на питейни води.
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 на
територията на РИОСВ-Пловдив през 2017 г.
През 2016 г. общата оценка определя „лошо” химично състояние на това ПВТ по
показателите нитрати и калций.
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Фигура 8: ПВТ BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина
Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район, с обща площ 4013,81 км2.
Населени места в общината - Кричим
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%.
Разкрива се на повърхността обикновено по периферията на Пазарджик – Пловдивското
поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под кватернерните отложения. ПВТ е
разположено в централната част на разглеждания район и има обща площ – 4013,81 км2.
Водоносния хоризонт е изграден от глини, песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли,
конгломерати, брекчи, брекчо-конгломерати, алевролити.
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2017 год. е констатирано:
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се фиксират концентрации на РС
(2017 год.) над стандарт. Показателя обща α-активност има концентрации на РС е много близка
до стандарт (0,5 Bq/l) - 0,495 Bq/l, като съдържанията се движат в рамките от 0,04 Bq/l до 0,933
Bq/l в отделните МП от националната мониторингова мрежа за подземни води.
Влошено е качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване
– превишен е стандарта за качество на питейните води за показателите:
- фосфати в МП при с. Православен;
- обща алфа-активност - във всички проби в МП при с. Православен, гр. Първомай и
еднократно в МП при с Белозем;
- естествен уран - в една проба в МП при с. Православен и гр. Първомай.
От постъпила в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ информация от
проведен мониторинг на подземни води през 2017г. се констатира:
➢
При проведен собствен мониторинг от ВиК-Пловдив се наблюдават превишения
по радиоактивни показатели съгласно стандарти от Приложение № 1 на Наредба № 1 от
10.10.2007г. както следва:
- ПС "Първомай-нова" ТК12: обща α-активност 0,841 Bq/l.
- ПС "Караджалово" ТК №1: обща α-активност 0,826 Bq/l; Обща индикативна доза 0,118
mSv/year.
➢
По данни от проведен собствен и допълнителен мониторинг на територията на гр.
Пловдив са измерени стойности над стандарт (50 мкг/л) за показателя нефтопродукти.
Пробите са взети от сондажи с издадени разрешителни за водовземане от подземни води
с цели на водовземането: напояване на земеделски култури (оросяване на зелени площи),
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измиване на автомобили, хигиенизиране на площадки и други цели,. Концентрациите с
превишения за нефтопродукти се движат в диапазона от 150 мкг/л до 320 мкг/л.
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване - средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за качество на питейни
води:
1. Фосфати – средногодишна концентрация 0,723 мг/л (стандарт – 0,5 мг/л) в МП при с.
Православен.
2. Обща α-активност – средногодишни концентрации над стандарт за качество на питейни
води се констатират в МП при гр. Първомай (0,853 Bq/l) и с. Православен (0,933 Bq/l).
3. Естествен уран – средногодишни концентрации над стандарт за качество на питейни
води се констатират в МП при гр. Първомай (0,207 мг/л) и с. Православен (0,185 мг/л).
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 на територията на
РИОСВ-Пловдив през 2017г. е „лошо” - показатели на замърсяване са фосфати, обща αактивност, естествен уран, с което се потвърждава оценката през 2016 г.
Таблица 38. Показатели с концентрации на РС над стандарт и средногодишни концентрации
над Стандарт за качество на питейни води за 2016 г. и 2017 г.
Вещества или
показатели на
замърсяване

Обща оценка на химичното
състояние на ПВТ Концентрации на РС над
Стандарт
2016 год .

Фосфати (мг/л)
Обща алфа-активност (Bq/l)
Естествен уран (мг/л)

0,58

2017 год.

Влошаване на качествата на подземните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване Средногодишни концентрации над Стандарт за качество
на
питейни води
2016 год.
2017 год.
0,73
0,723
0,16 - 1,44
0,853 - 0,933
0,03 - 0,05
0,185 - 0,207

Фигура 9. ПВТ BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик Пловдивския район
Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски масив,
с обща площ 552,77 км2.
Населени места в общината - Кричим
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%.
Обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, КукленДобростански карстов басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, разположено е по северната
периферия на Западни Родопи и част от Централни Родопи. Водоносния хоризонт е изграден
основно от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси. Покриващите ПВТ пластове в
зоната на подхранване са валуни, пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници,
варовици, битуминозни шисти, моласови отложения, маломощни въглищни пластове, на места Възложител: Община Кричим
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туфи и туфити. Цялото ПВТ има площ – 552,77 км2. Подхранването е от инфилтриралите се
валежи там, където мраморите се разкриват на повърхността, от подземния поток в алувиалните
отложения (там където алувия заляга върху мраморите).
В мониторингови пунктове при с. Бачково (Извор "Клувията”), гр. Лъки (Извор
„Горанска падина”) и с. Триводици (Извори "Триводици") от извършените наблюдения върху
химичното състояние не се фиксират концентрации над РС (2017 год.) над стандарт и
средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за качество на питейни води.
На базата на посочените резултати е определено „добро” химично състояние на ПВТ
BG3G00000Pt041 на територията на РИОСВ-Пловдив през 2017г., което е констатирано и през
2016г.

Фигура 10. ПВТ BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски масив
Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно Родопски
комплекс, с обща площ 1658,61 км2.
Населени места в общината - Кричим
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%.
ПВТ заема най-югозападните части на разглеждания район. Водоносният хоризонт е
изграден от гнайсошисти, гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти,
калкошисти, прослойки мрамори. Цялото ПВТ има площ – 1658,61 км2.
В мониторингов пункт при с. Ситово (Извор) от извършените наблюдения върху
химичното състояние не се фиксират концентрации на РС (2017 год.) над стандарт и над ПС и
средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за качество на питейни води и над ПС.
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt050 на
територията на РИОСВ-Пловдив през 2017г., което е констатирано и през 2016 г.
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Фигура 11. ПВТ BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс
2.3. Находища на минерални води на територията на Община Кричим
На територията на общината има минерални извори - Находище „Кричимски извори”
/имот № 000609/, сондажен кладенец № 1, отстоящ на около 6 км южно от гр. Кричим, в близост
до манастира „Св. Богородица“. Сондажът се намира на кота 336,62. По силата на чл.19, т.3 от
Закона за водите и във връзка със Заповед № РД - 717 / 02.10.2006г. на Министъра на околната
среда и водите минералният извор е актуван като публична общинска собственост с АОС №
287/01.12.2006г., находище на минерална вода „Кричимски извори” – Сондаж № 1.
Температурата на минералната вода е 32°С, дебитът е Q = 0,93 дм³/с. Със Заповед № РД - 717 /
02.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени локалните експлоатационни
ресурси от минерална вода – 0,63 л/сек. Водата има стабилен физико – химичен състав и
свойства, но поради констатирано трайно несъответствие по микробиологични показатели може
да се използва след отстраняване на микробиологичното замърсяване.
2.4. Опасни хидроложки явления. Риск от наводнения
В края на 2016 г. е завършен и утвърден от Министерски съвет План за управление на
риска от наводнения (ПУРН) в Източно беломорски район 2016 – 2021 г., разработен в
съответствие с изискванията на Директивата за наводненията и Закона за водите. Въз основа на
анализ на наличната и на допълнително събрана информация за наводнения е извършена
предварителна оценка на риска от наводнения. За територията на област Пловдив са установени
голям брой минали наводнения със значителни неблагоприятни последици за човешкото здраве,
стопанската дейност, околната среда (потенциални замърсители и защитени територии) и
културното наследство, вследствие на преливане извън бреговете на реките и др. След оценка на
последиците и степенуване на риска, река Марица и части от реките Стряма, Въча, Стара река,
Първенецка, Чепеларска, Мечка, Омуровска, Потока, и Тунджа при Калофер са определени като
райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).
При сценарии с различна вероятност от настъпване за идентифицираните РЗПРН са
изготвени Карти на заплахата от наводнения, показващи обхвата на залетите територии, и Карти
на риска от наводнения със засегнатите обекти, инфраструктура и вида на засегнатите територии.
За решаване на установените проблеми и за постигане на поставените в ПУРН на ИБР
цели за намаляване на риска от наводнения е изготвена Програма от мерки, сред които са:
изграждане на нови и поддържане на съществуващи корекции, диги и др.; (в това число
поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири, реконструкция и ремонт на
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язовири) почистване на речните легла за осигуряване преминаването на висока вълна;
разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до подприщване на речния отток,
премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения в речните легла; забрана на голи
сечи; залесяване с подходящи дървесни видове; контролирано временно наводняване; създаване
на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките; рехабилитация и
поддържане на съществуващи канализационни мрежи; недопускане на нови негативни промени
в хидрологичните особености на водните тела; мониторинг, поддържане и подсигуряване срещу
наводнения на хвостохранилища и др.; почистване и рекултивация на терени, замърсени от
минна дейност, въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично
състояние на селскостопанските площи.
За проекта на ПУРН в съответствие с изискванията на ЗООС и Наредбите за ЕО и ОС са
изготвени екологична оценка и оценка за съвместимост. Проектът на ПУРН е съгласуван от
МОСВ със становище по ЕО № 9-4/2016 г., като са предвидени мерки за наблюдение и контрол
на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода
2016 – 2021 г. РИОСВ заедно с ИАОС и БД ИБР е идентифицирана като отговорен орган за
ежегодно изпълнение на мярка „Провеждане на мониторинг на биологични и физико-химични
показатели за качество, определящи екологичното състояние на водите във водните тела,
засегнати от дейности по изпълнение на мерки от ПУРН. Индикаторите включват биологични,
хидроморфологични и физикохимични елементи за качество и установени отрицателни
въздействия върху околната среда и/или човешкото здраве в резултат на прилагане на мерки от
ПУРН.
Предвидени са също и мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно
най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия при изпълнението на
ПУРН, които включват:
➢
съобразяване на дейностите с режимите на защитените зони и на защитените
територии, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, ЗЗТ и
други законови и подзаконови нормативни актове;
➢
изготвяне на ОВОС/ЕО за инвестиционни предложения;
➢
разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от
засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
➢
забрана върху ползването на водите за питейно-битови цели при констатирано
замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение;
➢
осигуряване на допълнителна информация по отношение естествените извори и
водовземните съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на заливане при различните
видове сценарии на наводнения в РЗПРН;
➢
да се изисква и становище от БД при актуализиране на докладите на ПСНРП и на
ПСВРП за политиката за предотвратяване на големи аварии и докладите за безопасност; при
изготвяне на аварийните планове на ПСВРП в РЗПРН, да се взема предвид уязвимостта от
наводнения и да се предвидят конкретни мерки за намаляване на евентуалните последици за
околната среда и живота и здравето на хората при възникване на авария в резултат от наводнения,
като се изисква и становище от БД.
➢
Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното
корито и почистване на речни участъци и дерета да се извършват за кратък период извън
размножителният сезон на животинските видове, които са предмет на опазване;
➢
При залесяване в защитени зони, да се предвиждат залесителни дейности само с
местни видове, вкл. такива, формиращи крайречни местообитания;
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➢
Всички структурни мерки, свързани с изграждане на нови диги и корекции извън
населени места, освен при доказана необходимост и липса на алтернативно решение, да се
реализират извън границите на защитените зони и след оценка по т. І.А.2.;
➢
Да не се допуска замърсяване на речните легла със строителни материали и
гориво-смазочни материали от строителната техника;
➢
Всички съпътстващи дейности при прилагане на структурните мерки в защитени
зони да бъдат ситуирани при възможност извън природни местообитания или местообитания на
видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони;
➢
С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие всички
ППП/ИП, които могат да окажат хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела
в обхвата на РБУ и не са свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и ПУРБ, да бъдат
консултирани с БД и съобразени с териториалния обхват и период на изпълнение на
предвидените в ПУРН мерки, които са приоритетни;
➢
Изпълнението на мерки за отстраняване на затлачвания на речното корито, да се
осъществява само в коритата на реките, при доказана необходимост по надлежния ред, без да се
засягат крайречната растителност, да се прилагат извън размножителния период на
водозависимите видове;
➢
На етап идеен проект възложителите да консултират с БД възможността за
заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран
потенциал за значително засягане на природни местообитания и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитените зони, с по - щадящи мерки;
➢
На етап проектиране при реализация на структурните мерки от ПоМ в защитени
зони да се съобразява разпространението на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в защитените зони;
➢
мерките за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни
тераси на реките и контролирано временно наводняване на селскостопански площи да не се
прилага в участъци, в които има сухоземни природни местообитания и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитените зони. При планирането на конкретните площи за изпълнение
на тези мерки да се избягва засягането на терени, покрити с ниска тревиста растителност (целини,
пасища и ливади), а буферните басейни да се създават предимно в заблатени крайречни райони,
където допълнителното им заливане не променя съществено хидрофизичните условия на терена
и опресняването на застоялите води би имало положителен ефект за биотата;
➢
при контролирано наводняване в ЗЗ BG0000578 „Река Марица - на площи по
мярка MA_04_02 и мярка MA_07_53 мястото за втока на водите да бъде достатъчно отдалечено
съответно от природно местообитание 6110* и местообитание 6220*, така, че да се избегне
внезапното им заливания с високонапорни води. Същото се прилага и за мярка МА_05_25 по
отношение на местообитание 6210*;
➢
при инвестиционни предложения за изграждане на диги и корекции на реки, да се
оценява като алтернатива използването на стари речни корита;
➢
изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност във
връзка с осигуряване на проводимостта на реките, подобряване на свързаността и запазване на
крайречните горски местообитания, подобряване на състоянието им и опазване на биологичното
разнообразие.
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 (Фигура 12).
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Фигура 12. РЗПРН, в който попада община Кричим
Данни за определените РЗПРН в Източнобеломорски район са представени в следващата
таблица.
Таблица 39. РЗПРН, в който попада община Кричим
Код на РЗПРН

Име на РЗПРН

BG3_APSFR_MA_11 р. Въча - Кричим

Дължина,
Поречие
км

7

Марица

Водно тяло

Населено място ЕКАТТЕ

BG3MA600R131 Кричим

39921

Кричим

39921

BG3MA600R130 Перущица
Куртово Конаре

BG3_APSFR_MA_13

р. Стара река Пещера

30

Марица

55909

Стамболийски

40717
51980

Ново село

52221

Куртово Конаре

40717

Говедаре

15271

Триводици

73081

Кричим

39921

Козарско

37705

Исперихово

32888

Бяга

07586

Пещера

56277

Кричим

39921

Пещера

56277

BG3MA700R146 Пещера

56277

BG3MA700R144

Община

Област

Степен
на риск

Пловдив

среден

Кричим
Перущица

Стамболийски

Пловдив

Кричим
висок
Брацигово
Пазарджик

Пещера

Програма от мерки за региона, в който попада община Кричим, съгласно План за
управление на риска от наводнения на Източно беломорски район за басейново управление 2016
- 2021 г. са представени в таблица 40.
Заливаеми зони Q100

Възложител: Община Кричим
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Въча Кричим

Стара река Пещера

Въча Кричим

Стара река Пещера

Въча Кричим

Стара река Пещера

Заливаеми зони Q1000

Заливаеми зони Q20

Възложител: Община Кричим
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Таблица 40. Програма от мерки съгласно ПУРН 2016-2021г.
Национален
приоритет за
определение на риска
от наводнение

Цел

Код по
каталога
Уникален
на
код
мерките за
ПУРН

Приоритет 1Опазване 3.4
PRE1-RR1на човешкия живот и (1.1,1.4,
REAC1
общественото здраве 5.4)

MA_11_01

Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.2,1.4,
общественото здраве 5.4)

MA_11_02

PRE72PRO57REAC144

Приоритет 1Опазване
3.4(1.1. PRE2- RR2на човешкия живот и
MA_11_03
1.4)
REAC2
общественото здраве
Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.2, 1.3,
общественото здраве 1.4, 3.3)

PRE16REAC17

Приоритет 1Опазване
1.1
на човешкия живот и
(1.4,
общественото здраве 2.1,5.4)
Приоритет 1Опазване
1.1
на човешкия живот и
(1.4)
общественото здраве

PRE47PRO31REAC118
PRE69PRO54REAC141

Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.2,1.3,
общественото здраве 1.4, 3.3)

PRE16REAC17

Приоритет 1Опазване 1.2(1.1,
на човешкия живот и 1.4,5.1
общественото здраве 5.4)

PRE24REAC25

Приоритет 1Опазване
на човешкия живот и
общественото здраве
Приоритет 1Опазване
на човешкия живот и
общественото здраве
Приоритет 1Опазване
на човешкия живот и
общественото здраве
Приоритет 1Опазване
на човешкия живот и
общественото здраве
Приоритет 1Опазване
на човешкия живот и
общественото здраве

1.2(1.1,
1.4,5.4)
1.3
(1.2,
)
1.1
(1.4,2.1,
5.4)
1.1
(1.4,2.1,
2.2)
1.1
(1.4,2.1,
5.4)

PRE27REAC28
PRE16REAC17
PRE53PRO38REAC126
PRE57PRO38REAC130
PRE49PRO34REAC121

Възложител: Община Кричим

MA_11_05

MA_11_07

Наименование
на мярка

Описание

Код на РЗПРН

Залесяване на бреговете и
Стабилизиране коритата на притоците на р. Въча чрез
заливаемите тераси с подходящи биологично укрепване, извън зоната на РЗПРН горски териториидървесни видове
държавна собственост
Планиране и изграждане на защитни
Изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за задържане
и регулиращи съоръжения за
на наноси. Приблизителната бройка на наносозадържащите
водозадържане на високи води и
съоръжения е 15. Същите могат да се изпълнят от стоманобетон
наноси-те са извън или в населените
с единичен обем за съоръжение -10 м3
места
Залесяване и стопанисване на гола
Залесяване на голи площи във водосбора на яз. Кричим и
площ във вододайна зона на язовир
останалите язовири от каскадата нагоре по течението на р. Въча,
и/или на водохващане от
с цел забавяне на повърхностния отток. Площта, която може да
повърхностни води. Изграждане на
бъде залесена по експертна оценка е 400 дка.
защитен горски пояс.
Почистване коритото на р. Въча от дървета и храсти с цел
Почистване на речни участъци и
увеличаване на общата хидравлична проводимост в участък от 2500
дерета за осигуряване преминаване
м непосредствено след язовирна стена Кричим. Площта подлежаща
на висока вълна
на периодично почистване е приблизително 20 дка.
Поддържане и подобряване
Поддържане на облекчителните съоръжения при язовирните
състоянието на съществуващите
стени от цялата каскада на р. Въча в добро техническо и
язовири
експлоатационно състояние

BG_APSER_МА_11

Населено място

Код на
водното тяло

град Кричим., гр.
BG3MA600R130
Перущица, с.
BG3MA600R131
Куртово Конаре

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

MA_11_08

Осигуряване на скатовете за
задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. Въча, в зоната на
РЗПРН в горски територии държавна собственост.

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

MA_11_10

Почистване на речни участъци и
дерета за осигуряване преминаване
на висока вълна

Почистване коритото на р. Въча от дървета и храсти с цел
увеличаване на общата хидравлична проводимост в участъка от
1500м, с начало на 500 м нагоре по течението от
сградоцентралата на ВЕЦ Кричим. Площта подлежаща на
периодично почистване е приблизително 15 дка.

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R131

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

Изграждане на нови защитни стени в регулационните граници на
гр. Кричим

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

Възстановяване на компрометирани Възстановяване на слегнали участъци от предпазните диги на р.
диги
Въча в най-северния край на гр. Кричим – обща дължина – 200м.

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

Премахване на незаконни постройки,
Отстраняван на незаконни постройки,складирани материали и
подприщващи съоръжения , огради,
временни постройки (навеси, огради, колиби и др.) заливната
MA_11_12
складирани материали и други
тераса и лявата оградна дига на р. Въча в северната част на гр.
намиращи се в границите на речните
Кричим – 7 дка.
легла или дерета.
Почистване и стопанисване на
Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Въча от
MA_11_13
речните легла в границите на
дървета, храсти, включително наноси в урбанизираната
урбанизирана територия
територия на гр. Кричим – дължина 2 300 м , площ 100дка.
Почистване на речни участъци и
Отстраняване на твърди вещества от коритото на р. Въча в
MA_11_14 дерета за осигуряване преминаване
зоната на гр. Кричим. Общ обем 5000 м3.
на висока вълна
MA_11_16

MA_11_17

MA_11_20

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции

Изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Въча-в
южната част на гр. Кричим с обща дължина около 150 м и
височина около 6м. Надграждане с 2 м и укрепване на
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Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.2,1.3,
общественото здраве 1.4,3.3)

PRE16REAC17

MA_11_21

PRE57PRO42REAC130

MA_11_23

PRE30REAC31

MA_11_31

PRO11REAC38

MA_11_32

Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.2,1.3,
общественото здраве 1.4,3.3)

PRE16REAC17

MA_13_26

Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.4,2.1,
общественото здраве 2.2)

PRE58PRO43REAC131

MA_13_26

Приоритет 1Опазване 1.1
на човешкия живот и (1.4,2.1,
общественото здраве 2.2)
Приоритет 5
5.1
Подобряване на
(1.1,1.4,
административния
5.4)
капацитет на УРН
Приоритет 5
5.1
Подобряване на
(3.3,
административния
5.4)
капацитет на УРН

Приоритет 2
По-висока степен на
защита на критичната 2.2
инфраструктура и
бизнеса
Приоритет 2
По-висока степен на
1.2(1.1,
защита на критичната
1.4,2.1)
инфраструктура и
бизнеса

PRE58PRO43REAC131

MA_13_41

PRO17REAC45

MA_13_42

Приоритет 5
Подобряване на
административния
капацитет на УРН

5.1
(1.1,1.4,
5.4)

PRE30REAC31

MA_13_49

Приоритет 5
Подобряване на
административния
капацитет на УРН

5.1
(3.3,
5.4)

PRO11REAC38

MA_13_50

Възложител: Община Кричим

съществуваща бетонова подпорна стена по десния бряг на р. Въча
за участък с дължина 200м в северната част на гр. Кричим.
Почистване коритото на р. Въча от дървета и храсти и наноси, с
Почистване на речни участъци и
цел увеличаване на общата хидравлична проводимост в участък от
дерета за осигуряване преминаване
BG_APSER_МА_11
7000 м непосредствено след гр. Кричим. Площта подлежаща на
на висока вълна
периодично почистване е приблизително 100 дка.
Възстановяване на компрометирани Възстановяване на слегнали участъци от предпазните диги на р.
диги
Въча след гр. Кричим – обща дължина 1000м.
Забрана за голи сечи във
вододайните зони с последващо
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо
изкуствено възобновяване, с
изкуствено възобновяване, с изключение на акация и топола
изключение на акация и топола
Ограничаване и/или недопускане на
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в
нови негативни промени в
хидрологичните особености на водните тела , резултат от
хидрологичните особености на изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и други дейности, водещи до
водните тела
негативни промени в хидрологията на реките
Почистване коритото на р. Стара река от дървета , храсти и
Почистване на речни участъци и
наноси с цел увеличаване на общата хидравлична проводимост в
дерета за осигуряване преминаване
зоната на гара Кричим, гр. Кричим – дължина 900 м. Площта
на висока вълна
подлежаща на периодично почистване е приблизително 6,5 дка.
Възстановяване и надграждане на съществуваща дига по десния
бряг на р. Стара река в зоната на гара Кричим , гр. Кричим.
Надграждане на диги
Дължината на у-ка възлиза на 880 м, а височината на
надграждането 0,5 м (средно).
Надграждане на диги

BG_APSER_МА_11

град Кричим.

BG3MA600R130

град Кричим.

BG3MA600R130

BG_APSER_МА_11

град Кричим., гр.
BG3MA600R130
Перущица, с.
BG3MA600R131
Куртово Конаре

BG_APSER_МА_11

град Кричим., гр.
BG3MA600R130
Перущица, с.
BG3MA600R131
Куртово Конаре

BG_APSER_МА_13

град Кричим.

BG3MA700R144

BG_APSER_МА_13

град Кричим.

BG3MA700R144

Възстановяване и надграждане на съществуваща дига по левия
бряг на р. Стара река в зоната на ж.п. гара Кричим. Дължината на
BG_APSER_МА_13
у-ка възлиза на 1000м, а височината на надграждането – 1 м
(средно)

град Кричим.

BG3MA700R144

Преустройство или изграждане на Изграждане на дренажна система от шахти 100м о оборудване за
град Кричим, с.
BG_APSER_МА_13
BG3MA700R144
дренажни съоръжения
помпажно водочерпене (изпомпване от площ 10 дка)
Куртово Конаре.
град Кричим., гр.
Пещера, с. Бяга с.
Забрана за голи сечи във
Исперихово,
вододайните зони с последващо
Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо
с. Куртово
BG_APSER_МА_13
изкуствено възобновяване, с
изкуствено възобновяване, с изключение на акация и топола
Конаре, с. Ново
изключение на акация и топола
село, гр.
Стамболийски, с.
Триводици
град Кричим., гр.
Пещера, с. Бяга с.
Ограничаване и/или недопускане на
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в
Исперихово,
нови негативни промени в
хидрологичните особености на водните тела , резултат от
с. Куртово
BG_APSER_МА_13
хидрологичните особености на изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и други дейности, водещи до
Конаре, с. Ново
водните тела
негативни промени в хидрологията на реките
село, гр.
Стамболийски, с.
Триводици
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2.5. Зони за защита на водите в Община Кричим съгласно ПУРБ
В Р България е изградена система от защитени територии като част от регионалната и световната
мрежа, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, по които Република
България е страна.
Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел
поддържане на необходимото количество и качество и здравословна околна среда, съхраняване на
екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на зони за защита на водите. За
постигането на тези цели се обособяват следните видове зони за защита на водите:
➢
зони за защита на питейните води - водни тела и санитарно-охранителни зони;
➢
зони с води за къпане;
➢
зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими
зони и чувствителни зони;
➢
зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;
➢
защитени зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура
2000).
Изготвени са регистри за защитените зони в границите на Източнобеломорски район за
басейново управление, като са включени и водните тела попадащи в тях.
2.5.1. Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация,
съгласно чл. 7 на Рамковата директива по водите
Повърхностни води
В изпълнение на изискванията на чл. 7, т. 1 от Директива 2000/60/ЕС на Европейския Парламент
и на Съвета и чл. 119 от Закона за водите за опазването на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване са определени:
➢ водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат дебит средно над
10 м3 на ден или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;
➢ водни тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване в
бъдеще.
Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява чрез
определяне на:
➢ водните тела - зони за защита на водите;
➢ санитарно - охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно - битово
водоснабдяване.
Две от водните тела, частично попадащи на територията на община Кричим са представени
в регистъра на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ.
Таблица 41. Регистър на питейните повърхностни водни тела в Източно- беломорски район като
зони за защита на водите
Име на ВТ
р. Тъмръшка до село Храбрино и
притоци-р. Дормушевска и Пепелаша
яз. Въча

Възложител: Община Кричим

Код на ВТ

Код на ЗЗВ

Речен басейн

BG3MA500R127

BG3DSWMA500R127

Марица

BG3MA600L133

BG3DSWMA600L133

Марица
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Фигура 13. Повърхностни водни тела на територията на община Кричим
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в зависимост от
категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците се определя на базата на
резултатите от извършвания мониторинг и нормите в Приложение №1 на Наредба № 12 от 2002 г. за
оценка на качеството на повърхностните води за питейно - битови цели. Съгласно тази наредба
водоизточниците се класифицират в три категории в зависимост от качеството на водите – А1,А2,А3,
като А1 е за най-доброто качество.
Във втория ПУРБ на ИБР за повърхностните питейни водни тела са приложени критерии за
групиране с цел оптимизиране на мониторинга и достоверно използване на резултатите при оценката на
състоянието. В резултат на този процес са обособени 2 групи водни тела:
➢ ВТ, които се наблюдават самостоятелно (резултатите от мониторинга не могат да бъдат
прехвърляни към други водни тела) ;
➢ ВТ, които се обособяват в групи, в рамките на които се избират представителни водни тела,
провежда се мониторинг на ротационен принцип в периода на ПУРБ и резултатите се използват за
оценка на състоянието на всички тела от групата.
На територията на община Кричим попада едно от тези питейни водни тела (яз. Въча), който в
момента не се използва за питейно-битово водоснабдяване и затова при него се извършва оценка на
екологично състояние, съгласно РДВ.
Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни тела
В таблица 42 са представени резултатите от определяне категорията на водоизточниците и
състоянието на повърхностните питейни водни тела по данни от мониторинга проведен през 2012 г.
През 2017 г. не се променя състоянието на водните тела и се определят като добро (категория А1 и А2).
Таблица 42. Състояние на повърхностните питейни водни тела попадащи на територията на
община Кричим
Код на
защитената
територия

Код на водното
тяло

BG3DSWMA3

BG3MA500R127

Име на водното тяло
р. Тъмръшка до село Храбрино и
притоци-р. Дормушевска
р. Пепелаша

Водоизточник

Категория
водоизточник

1 р. Пепелаша

А1

2 р. Тъмрешка

А2

Състояние
водно тяло

А2

Подземни води
В следващата таблица са представени зоните за защита на питейните води от подземни водни
тела, в обхвата на които попада община Кричим.

Възложител: Община Кричим
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Таблица 43. Регистър на зоните за защита на питейните води от подземни водни тела на
територията на БДИБР, съгласно ПУРБ 2016-2021, в обхвата на които попада Общината
Наименование ПВТ
Порови води в Кватернер -Горнотракийска низина
Порови води в Неоген -Кватернер -Пазарджик -Пловдивския район
Карстови води -Централно Родопски масив
Пукнатинни води -Централно Родопски комплекс

Код на ЗЗВ на подземни води,
предназначени за ПБВ
BG3DGW000000Q013
BG3DGW00000NQ018
BG3DGW00000Pt041
BG3DGW00000Pt050

Код на ВТ
BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000Pt041
BG3G00000Pt050

Съгласно Писмо Изх. № ЗДОИ-01-66/29.10.2018 г . на БДИБР гр. Пловдив на територията на
община Кричим около подземните водоизточници има следните санитарно-охранителни зони (СОЗ).
Таблица 44. Санитарно-охранителни зони около водоизточници на територията на община Кричим
СОЗ №
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-61/2009
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004

Тип на
водоизточника
ТК - 1
ТК - 2
ТК - 1
ТК - 1
ТК - 1
ТК - 1
ТК - 2
ТК - 2
ТК - 2
ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ТК - 1 и ТК - 2
ШК - 1
ШК -2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2

Възложител: Община Кричим

Пояс
водоизточник
водоизточник
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
1
1
1

Наименование

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

Помпена станция "Кричим"
- ШК - 1, ШК - 2

Заповед за учредяване на СОЗ
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-185/2010
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
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СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-20-04/2004
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-37-05/2005
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006

ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК - 1
ШК - 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ШК-1 и 2
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
ТК-1
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1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3

Помпена станция
"Перущица 2" за питейнобитово водоснабдяване на
гр. Перущица

СОЗ около ТК за водсн. на
"Предприятие за прераб. и
съхран. на плод. и зеленч.
"Кричимфрукт" ООД - гр.
Кричим

СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-20/2005
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-50.1/2006
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
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СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-64/2006
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007
СОЗ-106/2007

ТК-1
ТК-1
ТК-1
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Синката"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"
к-ж "Кошовете"

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
23
23
23
23
23
1
1
1
1
23
23
23
23
23
23
23
23
23

СОЗ на 2 броя каптирани
извора за питейно-битово
водоснабдяване на гр.
Кричим, обл. Кричим, обл.
Пловдив

СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-71/07;РешСОЗ-64/14
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007
СОЗ-М-100/2007

2.5.2. Водни обекти, в Община Кричим съгласно ПУРБ, обявени за зони за отдих, водни
спортове и/или за къпане, съгласно чл. 119а, т. 2 (Директива 76/160/ЕЕС)
С изменението на ЗВ от юли 2015 г. наименованието и обхвата на зоните за защита на водите,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 се промени от „зони с води за къпане“ на „водните тела, определени като
води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане“.
Съгласно изискванията на ЗВ, като зони за отдих, водни спортове и/или за къпане се определят
водни тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за
къпане.
Защитените територии, обявени като води за рекреация, включително определените като зони за
къпане, се определят по смисъла на: Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите
за къпане (ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.) транспонираща Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на
водите за къпане.
В региона на община Кричим няма определени води за рекреация и зони за къпане.
2.5.3. Територии, в Община Кричим съгласно ПУРБ, чувствителни към биогенни
елементи, включително територии, обявени за уязвими зони съгласно Директива
91/676/ЕЕС и територии, обявени за чувствителни територии съгласно
Директива 91/271/ЕЕС
Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните елементи азот,
фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи азотът и фосфорът и техните
съединения играят най-важната роля за растежа на популациите на водната растителност. Внасянето на
допълнително количество биогенни елементи и техните съединения във водоемите предизвикват
нарушаване на екологичното равновесие в тях.
Увеличаване на количеството на хранителни вещества води до еутрофикация на водите,
вследствие на който процес настъпват няколко взаимосвързани неблагоприятни ефекта във водоемите:
➢
"цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността на един
или няколко вида водорасли;
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➢
бурното развитие на водораслите на повърхността води до промяна на светлинните
условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в следствие на което дънните водорасли
загиват, образувайки токсични вещества;
➢
намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е причина за
измиране водорасли, риби и други водни обитатели;
➢
влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и вкус.
Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското стопанство и
отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността.
Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните тела в тези
зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки - биогенни елементи (основно азот и
фосфор) във водата.
2.5.3.1.

Уязвими зони

Уязвимите зони се определят съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Наредбата регламентира условия и изисквания, насочени към предотвратяване и намаляване на
замърсяването на водите, с нитрати от земеделски източници, чрез:
➢
определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от
замърсяване (съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), отчитайки
физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите;
➢
определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване или
оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници и които
допринасят за замърсяването.
В ПУРБ 2010 – 2015 г. уязвимите зони в БРБУ са определени съгласно Заповед № РД795/10.08.20014 г. на министъра на ОСВ.
Актуализацията на регистъра на тези зони е извършена въз основа на действащата към момента
Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони.
В Приложение 3.3.1. на ПУРБ 2016-2021 г. е представен Регистър на нитратно уязвимите зони в
БРБУ, съгласно Заповед № РД 146/25. 02.2015 г. на министъра на околната среда и водите. Извадка от
него касаеща водните тела на територията на община Кричим е представена в таблицата по-долу.
Таблица 45. Подземни водни тела в териториалния обхват на БДИБР, които са замърсени или са
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение 1 към
Заповед № РД 146/25.02.2015 г.
Код на
зоната
BGVZ

Име на
зоната
южна
зона

Код на
Име на водно тяло
водното тяло
BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина
BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район

През община Кричим преминава повърхностно водно тяло с код BG3MA700R144 и име р. Стара
река от гр. Пещера до устие, попадащо в Приложение 1 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на води,
които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Община Кричим не попада в уязвима зона съгласно Приложение 2 към Заповед № РД
146/25.02.2015 г.
2.5.3.2.
Чувствителни зони
В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/ 28.07.2003 г.
на Министъра на околната среда. Определените чувствителни зони са в съответствие с изискванията на
Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води. Актуализация на
регистъра на тези зони не е извършвана поради факта, че заповедта на министърът на ОСВ за тяхното
определяне не е изменяна от 2003 г.

Възложител: Община Кричим

98

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

За чувствителни зони следва да се определят тези водни обекти, в които се цели защита от
еутрофикация - явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието във водите на биогенни
елементи - азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения във водите. Това от своя
страна води до изчерпване на разтворения кислород във водоприемника и предизвиква вторично
замърсяване на водите.
Съгласно Приложение към Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и
водите, община Кричим не попада в чувствителни зони.
2.5.3.3.

Зони за опазване на стопанско значими водни биологични видове съгласно ПУРБ

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми
Това са териториите, определени с цел опазване на икономически значими водни видове и
представлява акватория, богата на миди и ракообразни, определена по силата на Директива за
акваторията, богата на миди и ракообразни (79/923/ЕЕС) .
Съгласно чл.17 от Закона за рибарството и аквакултурите стопански риболов се извършва в р.
Дунав и в Черно море, което изключва територията на ИБР.
Изготвен е списък със стопански значимите видове риби и други организми от МОСВ във връзка
с прилагането на чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (Писмо с изх. № 05-08-6421/11.10.2012) и са
определени стопански ценните видове риби в България, част от които се срещат и в ИБР.
В по-долу в таблица е показан част от регистъра, в който фигурира зона от река преминаваща
през община Кричим.
Таблица 46. Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби в повърхностни води на
територията на ИБРБУ, в който попада река преминаваща през община Кричим.
Географско
Основание за
описание на
Име на зоната за
определяне на зоната
Код на зоната за опазване на
зоната за опазване
опазване на стопански
за опазване на
стопански ценни видове риби
на стопански
ценни видове риби и
стопански ценни
и други водни организми
ценни видове риби
други водни организми
видове риби и други
и други водни
водни организми
организми
р. Тъмръшка с
Заповед№ РД 09притоците – от
152/09.03.2015г на
р. Тъмръшка с
BG3FSWMA500R127
извора до
министъра на
притоците от извора
водохващането за
земеделието и
МВЕЦ „Тъмръш”
храните
р. Тъмръшка с
Заповед№ РД 09притоците – от
152/09.03.2015г на
р. Тъмръшка с
BG3FSWMA501R127
водохващането за
министъра на
притоците от МВЕЦ
МВЕЦ „Тъмръш”
земеделието и
до с. Първенец
храните

Стопански
Код на ВТ, в което
ценни видове изцяло или частично
риба
попада зоната

Балканска
пъстърва
(Salmo trutta
fario)

BG3MA500R127

Балканска
пъстърва
(Salmo trutta
fario)

BG3MA500R127

Защитени територии и зони обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното
опазване
A. Зони за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в които поддържането или подобряването
на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.
Защитените зони за опазване на типове природни местообитания и местообитание на видове се
обявяват на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).
Основните органи за управление и контрол на защитените зони за опазване на типове природни
местообитания и местообитания на видове са министъра на околната среда и водите, директорите на
регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните
паркове, съгласно чл. 115 и чл. 117 от Закона за биологичното разнообразие.
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Посочените зони са определени като „чувствителни” с цел опазване на местообитанията, при
които поддръжката или подобряване състоянието на водите е важен фактор за опазването им,
включително съответните обекти по «Натура 2000», определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и
Директива 79/409/ЕИО. За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и
местообитанията на видовете, плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения се
подлагат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
Условията и редът за извършване на оценка са регламентирани в Наредба по чл. 31 на Закона за
биологичното разнообразие.
На територията на община Кричим са разположени части от защитените зони по директивата за
хабитатите – „Родопи–Западни“, код BG0001030,„Бесапарски възвишения“, код BG0000254 и „Река
Въча–Тракия“, код BG0000424.
Защитена зона „Родопи–Западни“ 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, бъдещото на цялата Рило Родопска популация,
включително и гръцката й част, ще бъде застрашено.
Защитена зона „Бесапарски възвишения“ е разположена в югозападната част на Тракийската
низина в подножието на Родопите. Теренът обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните
открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е река
Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига гр. Кричим.
В територията попадат и рибарниците до с. Триводици.
Защитена зона „Река Въча–Тракия“ обхваща бреговете на едноименната река, която е един от
най-значимите притоци на р. 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. Зоната е място за многобройни видове птици, растения, риби.
Таблица 47. Зони от „Натура 2000”, определени като зони за защита на водите съгласно
Директивата за хабитатите, в които попадат водни тела, върху част от които попада община
Кричим
Име на ЗЗВ

Код на
зоната

Тип

Дата на
определяне

Повърхностно ВТ в ЗЗВ (код)

BG3MA700R145,BG3MA600R135,BG3MA500R114,BG3MA600R142,BG3MA500R
116,
BG3MA600R141,BG3MA500R127*,BG3MA600L133*,BG3MA600L132*,BG3MA
600R130*,
BG3MA600R131*,BG3MA700R144*,BG3MA600L134,BG3MA900R189,BG3MA9
00R197,
Родопи –Западни BG0001030 SCI Октомври 10
BG3MA900R191, BG3MA700R147,BG3MA600R218,BG3MA600R136,
BG3MA900R194, BG3MA900R193,
BG3MA500R216,BG3MA500R112,BG3MA700R146, BG3MA700R148,
BG3AR800R031,
BG3AR800R033,BG3AR900R046,BG3AR800R030,BG3AR800L041,
BG3AR900R043, BG3AR900R044,BG3AR900R045
Река Въча-Тракия BG0000424 SCI
юни.05
BG3MA600R130*,BG3MA700R144*,BG3MA700R143
Бесапарски
BG0000254 SCI
юни.05
възвишения
BG3MA700R144*,BG3MA700R156,BG3MA700R143

*водни тела, върху част от, които попада община Кричим

Зони обявени за опазване на птици 2009/147/ЕИО
На територията на община Кричим е разположена част от защитена зона „Бесапарски ридове“,
код BG0002057 – по директивата за птиците.
Повърхностните водни тела, които попадат в защитена зона (ЗЗ) за опазване на местообитания
на птици и на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се
струпват значителни количества птици в ДРБУ са посочени в следващата таблица.
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Таблица 48. Зони от „Натура 2000”, определени като зони за защита на водите съгласно
Директивата за птиците, в които попадат водни тела, върху част от които е разположена община
Кричим
Код
на зоната

Код на
ОВМ

BG0002057

BG057

Име

Тип

Бесапарски
SPA
ридове

Дата на
обявяване

Заповед за
обявяване

Октомври 08 РД-786/2910.2008 г.

Държавен
вестник
ДВ бр.
106/12.12.2008 г.

Повърхностно ВТ
в ЗЗВ (код)
BG3MA700R149,BG3MA600R131*,
BG3MA700R144*,BG3MA700R156,
BG3MA700R143

*водни тела, върху част от, които попада община Кричим

B.
Зони за защита на водите, които са защитени територии, определени по Закона за
защитените територии
Категория

Защитена
местност

Код
на
ЗТ\ЗЗ

140

Име на
ЗТ\ЗЗ

Описание

Повърхностно
ВТ(код)

КРИЧИМ

Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч.
ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял щъркел, черен щъркел, голяма бяла
чапла, сива чапла, представители на разред пойни птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка,
видра, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка,
крастава жаба, жаба дървесница, малък тритон; Съхраняване на уникална лонгозна гора, и
забележителен ландшафт:

BG3MA600R130

2.6. Качествена характеристика на повърхностните води
Имисионно състояние на водните обекти
Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката дейност
върху естествената водна среда. Основните източници на замърсявания на водите, от които идват и
съответните проблеми са земеделието, промишлеността, транспорта и населените места, като голяма част
от тези замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. Замърсителите,
предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на естествени самопречистващи
процеси до определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените
процеси, което налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда граници.
Състоянието на водните тела е в зависимост от следните категории значими натоварвания:
➢ Значими точкови източници на замърсяване на повърхностните води;
➢ Значими дифузни източници на замърсяване на повърхностните води;
➢ Значими водовземания от повърхностните води;
➢ Други въздействия върху повърхностните води - морфологични изменения и регулиране на
оттока.
Проблеми от точкови източници на замърсяване
Източник на натиска от точкови източници на замърсяване на водите са урбанизацията,
промишлеността и селското стопанство. Взаимовръзката между вида натиск и източника на
замърсяване/въздействие е показана в таблицата по-долу.
Таблица 49. Взаимовръзка между вида натиск и източника на замърсяване/ въздействие
Вид натиск
Заустване на непречистени или частично пречистени
битови отпадъчни води от населени места;
Заустване на частично пречистени промишлени
отпадъчни води;
Заустване на непречистени или недостатъчно
пречистени промишлени отпадъчни води зауствани в
канализационните мрежи и системи;
Заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни
води от животновъдни ферми;
Заустване на отпадъчни води от стари общински
сметища, които не отговарят на екологичните
изисквания и нерегламентирани сметища
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Източник на замърсяване/въздействие (потенциални
проблеми, свързани с управлението на водите
Неизградени ГПСОВ на населените места, които имат
изградена канализация;
Нереконструирани и неефективни ГПСОВ на населените
места с над 2000 еквивалент жители;
Нереконструирани и неефективни промишлени
пречиствателни станции, вкл. и от животновъдни ферми;
Незакрити и/или нерекултивирани общински и
нерегламентирани сметища;
Кумулативно въздействие върху повърхностните води от
битови и/или промишлени емитери
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Точковите източници на замърсяване на повърхностните води, самостоятелно или в комбинация,
т.е. с кумулативно въздействие, са потенциално източници за влошаване състоянието на
повърхностните водни тела.
В таблица 50 са показани точкови източници на отпадъчни води, заустващи в повърхностни
водни тела, в чийто обхват попада община Кричим, с преобладаващ битов характер.
Прегледът и анализът на индустриални емитери в района на ИБР като точкови замърсители,
заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти оформя представители на няколко групи
сектори: Добивна промишленост, Преработваща промишленост, Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода, Строителство, Търговия, ремонт и
техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, Транспорт, Складиране и
съобщения, Хотели и ресторанти, Медико-социални грижи с настаняване, Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и отдих, Рибно стопанство, Селско стопанство (животновъдство) и Депа .
В таблица 51 е показано натоварването на повърхностните водни тела преминаващи през
община Кричим от точкови източници – индустрия съгласно ПУРБ 2016-2021 г .
Заустването на непречистени отпадъчни води от точкови източници води до замърсяване с
биогенни вещества и активиране на процеси на еутрофикация, като аспектите на този процес са:
➢
Обогатяване с хранителните вещества (биогени) – азотни, фосфорни съединения и
показатели за органично замърсяване (БПК, ХПК);
➢
Засилено първично производство / биомаса;
➢
Цъфтеж на водорасли;
➢
Промени в таксономичния състав на водораслите/ растенията;
➢
Повишено фиксиране на въглерода;
➢
Намалени нива на кислород през тъмната част от денонощието (и повишени през
светлата част), създаващи предпоставки за аноксия и последвалите негативни ефекти върху флората и
фауната;
➢
Намалено разнообразие на бентосната фауна.
Данните от мониторинга показват, че идентифицираното лошо екологично състояние (по
специфични замърсители) и лошо химично състояние (приоритетни вещества) на водните тела на
територията на ИБР се дължи основно на замърсяване с метали.
Основни източници на замърсяване на повърхностните водни тела със специфични замърсители
и приоритетни вещества са отпадъчните води от индустриални емитери. Част от тях заустват
самостоятелно своите отпадъчни води, а друга част са включени в канализационните системи за
отпадъчни води на населените места.
Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията контролирана от РИОСВ
- Пловдив са канализационните системи на населените места, в които няма изградени селищни ПСОВ,
както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на голяма част от селищата. Много от
малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се
отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В
канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените
отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените
локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат
сравнително в добро и задоволително техническо и експлоатационно състояние. Съгласно чл. 4 от
Наредба №7/2000 год. към Закона за водите включването на производствени води в канализационните
системи на населените места се осъществява на базата на сключен договор между абоната и лицето
експлоатиращо канализационната система или съответната ГПСОВ. Качеството на отпадъчните води от
тези предприятия е с показатели, отговарящи на нормите за заустване в ГК, а не за заустване в
повърхностен воден обект. За заустването на канализационните мрежи в повърхностните водни обекти,
както и за заустването на пречистените битово-фекални отпадъчни води след пречиствателните станции
Възложител: Община Кричим
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са издадени разрешителни за заустване на отпадъчните води в съответните водни обекти, като за някои
от тях срокът е изтекъл. Градовете Асеновград, Баня, Перущица, Калофер имат изградени
канализационни мрежи. Частично са изградени канализации в редица населени места, които се
експлоатират от съответните общини.
Община Кричим – през 2014 год. приключва изпълнението на проект за Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ
- Кричим. През 2015 г. обектът е въведен в редовна експлоатация. За обекта има издадено
разрешително за ползване на воден обект на община Кричим, съгласно което отпадъчните води
заустват в р. Стара река. При извършените контролни проверки през 2017 год., както и от
протоколите от проведен собствен мониторинг през изтеклата година не е отчетено превишаване на
ИЕО по показателите посочени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води.
На територията на община Кричим няма регистрирани по-големи обекти обекти, източници
на отпадъчни производствени води, които имат изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения,
както и обекти с изградени ПСОВ и локални пречиствателни съоръжения, които не работят
ефективно.
Няма проблеми със замърсяване на реките с руднични води на територията на общината.
Заустване Кричим
Водоприемник на пречистените отпадъчни води е река Стара река (Пещерска), поречие река
Марица. Заустваните във водоприемника пречистени води трябва да отговарят на изискванията на
Наредба № 6 / 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти и да са в съответствие с индивидуалните емисионни
ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води № 33140198/28.04.2016 г., издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район” – гр. Пловдив. ПСОВ – Кричим е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05937/26.06.2015 год. и е предоставена за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Пловдив със Споразумителен
протокол № Ю-01-76/07.08.2015 год.
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Таблица 50. Точкови източници на отпадъчни води с преобладаващ битов характер, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код на
Повърхностното
водно тяло

Зауствания
На ГПСОВ
над 2 000
е.ж., брой

Зауствания
на ГКМ над
2 000
е.ж., брой

BG3MA600R130
BG3MA600R131
BG3MA600L133
BG3MA600L132
BG3MA500R127
BG3MA700R144

2

5
1

1.1 Точков - градски (битови) отпадъчни води
Зауствания на
Битови отпадъчни води
ПСОВ под 2 000е.ж., Зауствания на товар БПКот населени Битови отпадъчни води - товар ХПК
ЛПСОВ с
ГКМ под 2 000 места във водосбора на
от населени места във водосбора на
капацитет под и
е.ж., брой
Повърхностното водно
повърхностното водно тяло, т/год
3
над 5 000 м /ден, брой
тяло, т/год
54549
151975
1
1
1
1
2
275382
554402

Битови отпадъчни води - товар
Битови отпадъчни води - товар
общ фосфор от населени места във общ азот от населени места във
водосбора на повърхностното
водосбора на повърхностното
водно тяло, т/год
водно тяло, т/год
3668
6277

489
17814

Таблица 51. Натоварване на повърхностните водни тела от точкови източници – индустрия съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код на
ново ВТ

Име на ВТ

Заустване на
Заустване на
индустриални
индустриални
отпадъчни
отпадъчни води
води не IPPC - с
IPPC - с комплексни
разреши
разрешителни
телни по ЗВ

река Въча от
BG3MA600R130 гр.Кричим до устие и
притоци
Река Въча от язовир
BG3MA600R131
Кричим до гр.Кричим
BG3MA600L133 яз. Въча
BG3MA600L132 яз.Кричим
р. Тъмръшка до с.
BG3MA500R127 Храбрино и притоци р. Дормушевска и р.
Пепелаша
BG3MA700R144 р. Стара река от гр.
Пещера до устие
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НВ,
кг/год

БПК5,
кг/год

Азот
Фосфор
ХПК,
нитрат., общ,
кг/год
кг/год
кг/год

Цианиди
Цианиди
Мазнини , Манган Арсен, свободни
Желязо, Кадмий, Цинк,
общи,
кг/год
кг/год
кг/год
,
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год
кг/год

Мед,
кг/год,

Ест.
уран
кг/год

Никел
кг/год

-

4

402,03

657,28

1450,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

52,22

3,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2241,97

3350,76 10560,00 189,49
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Проблеми от дифузни източници на замърсяване
Съгласно Закона за водите „замърсяване от дифузен източник е замърсяване в резултат от
човешка дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или отвеждане на
замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка“.
Съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води „дифузен
източник на замърсяване означава дейност или дейности, замърсяването от които не може да се
асоциира (свърже) с точков източник на замърсяване и произхожда в резултат на пространствено
използване на земи“.
Като дифузни източници на замърсяване на повърхностните води са определени и разгледани:
➢
Населени места с над 2000 е.ж. без изградена или частично изградени канализационна
мрежа във водосборната площ на поречията, включително товар от азот и фосфор постъпващ във
водосбора на повърхностното водно тяло;
➢
Земеделие и съпътстващите го дейности във водосборната площ на повърхностното
водно тяло:
Използвана земеделска площ и обработваема земя, включително отглежданите
земеделски култури във водосборната площ на повърхностното водно тяло;
Използване на торове, включително и товар общ азот във водосборната площ на
повърхностното водно тяло;
Използване на препарати за растителна защита във водосборната площ на
повърхностното водно тяло;
Складове за препарати за растителна защита;
➢
Животновъдство - брой и гъстота на отглежданите животни, включително и товар азот и
фосфор във водосбора на повърхностното водно;
➢
Добив на подземни богатства във водосборната площ на повърхностното водно тяло;
➢
Ерозия-преглед на степента податливостта на ерозия във водосбора на повърхностното
водно тяло;
➢
Депата за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не отговарят на
екологичните изисквания;
➢
Атмосферни отлагания-товар от атмосферни замърсители, включително товар общ азот
и общ фосфор, постъпващ във водосбора на повърхностното водно тяло;
➢
Транспорт - автомобилен транспорт (магистрали и първокласни пътища), включително
товар, постъпващ във водосбора на повърхностното водно тяло; замърсяване от корабоплаване;
При дифузно внесените вещества от значение са биогенните вещества, пестицидите (препарати
за растителна защита) и тежките метали. Проблемите произтичащи от дифузното натоварване на
повърхностните води с азот се влияе основно от притока на подземни води (разтворените вещества), а с
фосфор се предизвиква основно от ерозията ( внесените количества твърди частици).
По начинът, по който се използва земята около повърхностните водни тела, може да се направи
предположение, че дифузен натиск съществува, ако структурата на земеползването отговаря на някое
от следните условия: дял от обработваеми земи по-голям от 40%; дял на коренови култури, включително
царевица по-голям от 20%; дял на особени култури (грозде, плодове, зеленчуци, слънчоглед, тютюн,
ориз и др.) по - голям от 5% от орнaтa земя; дял на урбанизирани територии по-голям от 15%.
Проблеми от рибовъдни дейности
Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни дейности се наблюдава при интензивното
отглеждане на аквакултури в садкови стопанства, разположени в големи, дълбоки язовири и при
полуинтензивното (свободно) отглеждане на аквакултури в средни и малки язовири. Дифузният натиск
върху водоемите може да се предизвика от жизнената дейност на аквакултурите и органичното
разграждане на неусвоената от тях храна (обикновено богата на протеини). Посочените фактори
предизвикват повишаване нивата на биогените, водещи от своя страна до цъфтежи на водорасли и силно
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понижение на кислорода през тъмния период от денонощието. Като резултат се наблюдава
дебалансиране на физико-химичните фактори във водната екосистема, които предизвикват лошо
състояние на биологичните елементи и като крайно негативно последствие могат да доведат до замори
на отглежданата риба, когато кислородът достига критично ниски нива в ранните часове на
денонощието.
Проблеми от замърсяване от въздуха
Замърсяванията, пренасяни с въздушните течения, могат да се депозират обратно върху земната
повърхност и водните обекти чрез валежи, прах или в резултат на гравитацията. Този вид замърсяване
се нарича "атмосферни отлагания" или "отлагане от въздуха“ и попада в категорията на дифузните
източници на замърсяване на повърхностните води.
Отлагането на замърсители от въздуха се осъществява по няколко начина. Мокро отлагане се
получава, когато замърсителите от въздуха падат върху земната повърхност с дъжд, сняг, или мъгла.
Сухо отлагане е отлагането на замърсители като сухи частици или газове. Замърсяването от въздуха
може да достигне до земната повърхност и водните обекти чрез директни отлагания върху повърхността
на водата (директно отлагане) или индиректно, от земната повърхност чрез отток или филтрация към
водните обекти (непряко отлагане).
Проблеми от населени места без изградена канализация
В населени места без изградена или частично изградена канализационна мрежа битовите,
стопанските и промишлени води се събират в септични ями или попивни изгребни ями. Тези ями найчесто не са водоплътни и изолирани и отпадъчните води се просмукват и замърсяват водоизточниците
най-често със замърсители от битов и селскостопански произход - органични и биогенни елементи
(неразтворени вещества; замърсители влияещи на кислородния режим; различни форми на азот и
фосфор).
Проблеми от ерозия
Ерозията обединява процесите на разрушаване на земната повърхност, пренасяне и отлагане на
отделените от нея материали от водните потоци. Тя се разглежда като потенциален дифузен източник и
принос за замърсяване на повърхностните води със суспендирани вещества, биогенни вещества (азот и
фосфор), торове и приоритетни вещества от пестициди. Попадналите замърсители оказват влияние на
състоянието на водните екосистеми намалявайки биоразнообразието. Под въздействие от ерозия са
предимно повърхностните водни тела разположени в планински и полупланински райони.
Проблеми в следствие на хидроморфологични изменения.
Оценка на натиска от физични изменения / хидроморфологични изменения.
Във връзка с натиска от физични изменения в БДИБР са разгледани следните типове:
➢ Натиск от водовземане (изменение на оттока);
➢ Натиск от морфологични изменения;
➢ Прегради в реките;
➢ Регулиране на оттока и прехвърляне на води.
Натиск от водовземане (изменение на оттока)
Установено е, че основният натиск е от водовземания с цел напояване и производство на
електроенергия. Идентифицирани са различните типове изменения на воден отток: регулиране на
водния отток чрез язовири, изземване на водния отток чрез водовземане от речни водохващания.
Определени са осушени участъци от водовземания за съществуващи МВЕЦ и участъци от значими
водовземания за напояване.
Основните видове натиск, които водят до този проблем в управлението на водите, а именно
изменение на речния отток са следните:
➢ Водовземане за питейно-битови нужди;
➢ Водовземане за напояване;
➢ Водовземане с цел производство на електроенергия;
Възложител: Община Кричим

106

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

➢ Водовземане за промишлени нужди;
➢ Водовземане за охлаждане;
➢ Водовземане за отглеждане на аквакултури;
➢ Водовземане за минни дейности.
Водните тела се класифицират по стойностите на въздействие (водочерпено количество от
ресурса) в следните категории:
➢ 1 - от 0 до 3 %;
➢ 2 - от 3 % до 15 %;
➢ 3 - от 15 % до 20 %;
➢ 4 - от 20 % до 25 %;
➢ 5 - от 25 % до 30 %;
➢ 6 - Над 30 %.
Отделени са три групи водни тела в следните категории:
➢ ВТ с неопределен ресурс – Водни тела с ресурс зависещ в голяма степен от технологичен
приток от язовир и/или деривация или водно тяло с малка площ и не обхванато от метода на
регионализация на ресурса
➢ ВТ с технологичен натиск – Водни тела, към които е добавен допълнителен технологичен
приток от прехвърляне на води и/или зауствания.
➢ ВТ категория „езеро” – Големи язовири от тип годишен или многогодишен изравнител, чиито
водни обеми се акумулират и зависят изцяло от работата от изградените съоръжения.
Таблица 52. Водочерпене от ресурса по повърхностни водни тела преминаващи през община Кричим
Код на водното
тяло

Описание

река Въча от гр. Кричим до устие и притоци
река Въча от язовир Кричим до гр. Кричим
яз. Въча
яз. Кричим
р. Тъмръшка до с. Храбрино и притоци - р. Дормушевска и р.
BG3MA500R127
Пепелаша
BG3MA700R144 р. Стара река от гр. Пещера до устие
BG3MA600R130
BG3MA600R131
BG3MA600L133
BG3MA600L132

КЛАСИФИКАЦИЯ
Разрешени за ползване
водни количества спрямо
ресурса
1 - от 0 до 3 %
* ВТ с технически натиск
*ВТ категория езеро
*ВТ категория езеро
2-от 3 % до 15 %
* ВТ с технически натиск

Най-голямо изменение на оттока се регистрира във водни тела с изградени деривационни
съоръжения с цел акумулиране на обеми за производството на електроенергия и обеми за охлаждане. В
таблицата по-долу са представени критериите за значимост на натиска от водовземане и изменение на
водния натиск.
Таблица 53. Критерии за значимост на натиска от водовземане и изменение на водния отток
Регулиране на оттока
чрез отнемане на водни
количества
Регулиране на оттока
чрез големи язовири
Водовземане

Водовземане и изменение на воден отток
Значим натиск при > от 30%
Дължина на осушения участък към дължина на
разглеждания участък
Слаб до умерен натиск при < от 30%
Дължина на регулирания участък към дължина на
разглеждания участък
Балансът на отнетото и заустеното водно
количество в разглеждания участък към средния
многогодишен отток с обезпеченост 95%
Отток в речното корито след водовземането към
средния многогодишен отток с обезпеченост 95%

Възложител: Община Кричим

Значим натиск при > от 30%
Слаб до умерен натиск при< от 30%
Значим натиск при > от 30%
Слаб до умерен натиск при< от 30%
Значим натиск при > от 50%
Слаб до умерен натиск при < от 50%
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Таблица 54. Натиск от ВЕЦ върху повърхностните водни тела
Река
р. Тъмрашка
(Първенецка)
р. Брестовишко дере
р. Стара река
р. Стара река

Вид натиск

Засегнат
участък от
реката в
рамките на
ВТ в %

Степен на натиск

BG3MA500R127

МВЕЦ

18

умерен

BG3MA600R130
BG3MA700R144
BG3MA700R144

МВЕЦ
МВЕЦ
напояване

27
3
61

умерен
незначителен
значителен

Речен басейн

Код на водното
тяло

Марица
Марица
Марица
Марица

Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела преминаващи през
община Кричим
Видовете хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела, във водосбора, на които
се намира община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. са показани в следващите таблици.
Таблица 55. Хидроморфологичен натиск върху повърхностни водни тела - диги
Код на водното
тяло

Дължина на
водното тяло

BG3MA600R130
BG3MA600R131
BG3MA700R144

46880,83005
24723,60268
37159,72358

Дължина на
коригирания
участък
29535,05514
1193,257256
19372,68063

Процентно
съотношение
63,00028201
4,826389065
52,13354342

Вид натиск
умерен натиск
слаб натиск
умерен натиск

Таблица 56. Хидроморфологичен натиск върху повърхностни водни тела - завирени участъци
Код на водното
Дължина на
Дължина на Процентно
Вид натиск
тяло
завирения участък водното тяло съотношение

Име на водното тяло
река Въча от гр.Кричим до устие и
притоци

BG3MA600R130

244,69

46880,83

слаб натиск

0,52

Таблица 57. Хидроморфологичен натиск върху повърхностни водни тела – осушени участъци
Код на водното
тяло

Име на речния участък
р.Тъмрашка (Първенецка)
р.Брестовишко дере
р.Стара река

Дължина на
речния участък

BG3MA500R127
BG3MA600R130
BG3MA700R144

22978,91
9995,62
30491,17

Дължина на
Процентно
осушения
Вид натиск
съотношение
участък
4104,77
2669,18
992,44

слаб натиск
умерен натиск
слаб натиск

17,86
26,70
3,25

Таблица 58. Хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела – урбанизация
Име на водното тяло
Река Въча от гр.Кричим до
устие и притоци
Река Въча от язовир Кричим
до гр.Кричим
Стара река от град Пещера
до устие

Код на водното
тяло

Дължина на
урбанизирания
участък

Дължина на
речния участък

Процентно
съотношение

BG3MA600R130

2998,358053

46880,83005

6,395701718

слаб натиск

BG3MA600R131

1193,257256

24723,60268

4,826389065

слаб натиск

BG3MA700R144

1217,762276

37159,72358

3,277102623

слаб натиск

Вид натиск

Таблица 59. Хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела - инертни материали
Код на
водното
тяло

Дължина на
изгребаният
участък

Дължина на
речния участък

Процентно
съотношение

Вид натиск

BG3MA600R131

1559,073888

7756,378117

20,10054003

слаб натиск

Име на речния участък
Река Въча от язовир
Кричим до гр.Кричим

Таблица 60. Хидроморфологичен натиск върху повърхностни водни тела - миграционни бариери
Код на ВТ
BG3MA600R130
BG3MA600R131
BG3MA700R144

Име на ВТ
Река Въча от гр.Кричим до устие и притоци
Река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим
Стара река от град Пещера до устие

Възложител: Община Кричим

Речен
басейн
MA
MA
MA

Натиск от
миграционни бариери
умерен
значителен
значителен
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Натоварванията в резултат на антропогенната дейност, които могат да доведат водните тела в
риск по отношение постигането и спазването на екологичните цели за добро състояние, определени в
чл.4 на РДВ се определят като значими натоварвания.
Въз основа на оценката на риска водните тела се класифицират в следните категории:
➢ Водни тела в риск - за които е ясно без необходимост от по - нататъшно охарактеризиране
или допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат екологичните цели в РДВ;
➢ Водни тела, които е възможно да са в риск - за които има вероятност да не постигнат
екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни не може да се направи с достатъчна сигурност
окончателна оценка. За тях са необходими допълнителни мониторингови данни за окончателната
оценка;
➢ Водни тела, които не са в риск - за които е ясно без необходимост от по-нататъшно
охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че ще постигнат екологичните цели в РДВ.
2.6.1. Определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните води
РДВ въвежда нов подход при оценка на състоянието на водите, като поставя изисквания за
оценка на „екологично състояние” и „химично състояние” на повърхностните води. По - ниската от
двете оценки определя оценката на „общото състояние на водното тяло”.
Във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС басейновите дирекции
към МОСВ са разработили програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните и
подземните води.
А.
Екологично състояние
Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява съобразно разработените при
изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и класификационна система за
биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни физико-химични елементи за качество
за всяка от категориите повърхностни води - реки, езера, преходни води и крайбрежни морски води.
При силно модифицираните и изкуствените водни тела вместо екологично състояние се
определя екологичен потенциал (ЕП), като най-високата степен е „добър ЕП”.
Класификацията на екологичното състояние включва:
➢ Състоянието на биологичните елементи за качество - макробезгръбначни, риби, макрофити,
фитобентос и фитопланктон (за езерата);
➢ Концентрациите на основните физико-химични елементи, подкрепящи биологичните и на
специфичните замърсители ФХЕК - за разграничаване на отлично, добро и умерено състояние;
➢ Състоянието на хидроморфологичните елементи за качество - за разграничаване на отлично
от добро състояние.
Общите изисквания за оценка на екологичното състояние на повърхностните води са
регламентирани с Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води, транспонираща РДВ.
Класификационните системи за оценка на екологичното състояние на повърхностните води и
стандартите за качество за специфичните замърсители са определени съответно с приложения 6 и 7 на
наредбата.
В България липсва утвърдена методика за оценка на хидроморфологичните елементи за
качество, поради което състоянието на ХМ елементи по данни от извършен мониторинг се определя по
експертна преценка. Отлично състояние се определя, когато не се наблюдават или са налице
незначителни отклонения от естествените условия. Във всички останали случаи състоянието се
определя като добро.
Класифицирането на екологичното състояние на водните тела касаещи община Кричим е
извършено съгласно по-лошата от стойностите на резултатите по наблюдаваните биологични и физико
- химични елементи за качество, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на Наредба
№1/2011 г. за мониторинг на водите.
Използвана е адаптирана скала за оценка в пет степени съгласно изискването на РДВ: много
добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове:
Възложител: Община Кричим
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много добро

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
добро
умерено
лошо
много лошо

В таблица 61 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние на повърхностните
водни тела през 2014 г., съгласно ПУРБ 2016-2021 г., в обхвата на които попада Общината.
Таблица 61. Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на територията на
ИБР за 2014 година, в обхвата на които попада община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код на
водно тяло
BG3MA600R130

BG3MA600R131
BG3MA600L133
BG3MA600L132

BG3MA500R127

BG3MA700R144

Име
на водно тяло

Типология Категория

река Въча от
гр.Кричим до
устие и притоци
Река Въча от
язовир Кричим
до гр.Кричим
яз. Въча
яз.Кричим
р. Тъмръшка до
с. Храбрино и
притоци - р.
Дормушевска и
р. Пепелаша
р. Стара река
от гр. Пещера
до устие

СМ/
ИВТ

Биологични
показатели

Физикохимични
показатели

Екологично
състояние/
потенциал

добро

добро

R5

река

добро

R3

река

добро

L13
L13

река
река

R3

река

R5

река

СМВТ
СМВТ

СМВТ

добро

Изместващи
показатели
2014

добро
умерено

умерено
неизвестно

NH4

отлично

добро

добро

А2

лошо

умерено

лошо

Макрозообентос,
БПК, NH4, NO3,NO2,
Nобщ, PO4, Pобщ

B.
Химично състояние
Оценката на химичното състояние на повърхностните води е извършена по установените
концентрации на приоритетни вещества в съответствие със списъка и стандартите в Директива
2008/105/ЕО за СКОС на приоритетни вещества и някои други замърсители.
Директивата е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба от 2010 г. за
стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
Съгласно нормативните дефиниции в Приложение V на РДВ оценката на химичното състояние
се извършва в две степени – „добро ” и „лошо ”.
Химично състояние
Добро
Лошо

При оценката на химичното състояние са използвани следните критерии:
1. Оценката на химичното състоянието се извършва по данни от проведен мониторинг на
приоритетни вещества в съответствие със стандартите за качество, посочени в Приложение № 2 към чл.
2, ал. 1 от НАРЕДБАТА за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и
някои други замърсители, от 1.11.2010 г., ( НАРЕДБА СКОС);
2. За извършване на представителна оценка са необходими 12 резултата от проведен анализ в
продължение на 1 година (1 път месечно);
3. Използваните резултати от мониторинга на приоритетни вещества в повърхностни води,
трябва да отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕО за определяне на техническите
спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (EQSD ). Тези критерии за
качество на получените данни са отразени в българското законодателство с раздел III, чл. 84-86 на
Наредба 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
4. За данните от мониторинга, които не отговарят на Директивата 2009/90/ЕО, се прилага
приетият Подход за използване на резултатите под границата на количествено определяне ;
5. Добро химично състояние се определя, когато средната годишна стойност за количеството на
всяко наблюдавано приоритетно вещество не превишава СГС-СКОС, посочен в Приложение 2 от
Наредбата за СКОС;
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6. Лошо химично състояние се определя, когато средната годишна стойност за количеството на
всяко наблюдавано приоритетно вещество е по-голяма от СГС-СКОС, посочен в Приложение 2 от
Наредбата за СКОС;
7. В неизвестно химично състояние се определят всички водни тела, в които не се провежда
мониторинг за приоритетни вещества. Към тази група водни тела се отнасят и тези, в които не се
извършва мониторинг на всички приоритетни вещества, предвидени в програмите за мониторинг;
8. При оценката за водните тела, които не постигат добро химично състояние за метали и
техните съединения в списъка на приоритетните вещества се използват естествените фонови
концентрации, ако те пречат за постигане на съответствие със стойностите на СКОС.
През 2016 г. при изпълнението на научно-приложна разработка е приета Национална методика
за оценка на химичното състояние на повърхностни води, която ще се прилага в периода на изпълнение
на втория ПУРБ на ИБР.
При оценката на химичното състояние ще се прилага и разработеният „Подход за определяне на
фонови концентрации за химични елементи” с определени фонови концентрации за територията на ИБР.
Утвърден е и подход за оценка на тенденциите в седименти и биота, във връзка с прилагане
изискванията на Директива 2013/39/ЕС.
Във връзка с оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела и възможностите
за прилагане на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители басейновите дирекции могат да определят зони за смесване,
прилежащи към точките на заустване. Р България не прилага този член поради следните причини:
➢ специфичен характер на повърхностните водни тела от категория „Река”, характеризиращи
се със силно променливи дебити, с изразено есенно и зимно маловодие;
➢ липса на изявено желание от страна на водоползватели, заустващи отпадъчни води за
определянето на такива зони.
Поради посочените причини на територията на БДИБР при разработване на втория ПУРБ не са
определени зони за смесване.
Състоянието на повърхностните води, категория реки, в обхвата на които попада територията на
община Кричим , през 2014 г. съгласно ПУРБ 2016-2021 г. е представено в следващата таблица.
Таблица 62. Химично състояние на повърхностните водни тела през 2014 година съгласно ПУРБ
2016-2021 г
Код на водно
тяло
BG3MA600R130
BG3MA600R131
BG3MA600L133
BG3MA600L132
BG3MA500R127
BG3MA700R144

Име на водно тяло

Типология

река Въча от гр.Кричим до устие и притоци
река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим
яз. Въча
яз.Кричим
р. Тъмръшка до с. Храбрино и притоци - р. Дормушевска и р. Пепелаша
р. Стара река от гр. Пещера до устие

R5
R3
L13
L13
R3
R5

Химично
състояние 2014
добро
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
добро

Изместващи
показатели 2014

Състоянието на водните тела, върху част от които попада територията на община Кричим през
2017 г. съгласно Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пловдив е показано в
следващата таблица.
Таблица 63. Състояние на водните тела съгласно мониторинга за 2017 г.
Биологични
елементи

ФХ елементи

Еколог.
състояние/
потенциал

BG3MA600R130 река Въча от гр.Кричим до устие и притоци

Умерено

Добро

Умерено

Добро

BG3MA600R131 река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим

Умерено

Умерено

неизвестно

Умерено- NH4
Умерено- NH4

Умерено
Умерено

Добро
неизвестно

Добро

Добро

Добро

Добро

Умерено

Умерено-БПК, NH4, NO3, NO2,
Nобщ,PO4, Pобщ

Умерено

Добро

Код

Водно тяло

BG3MA600L133 яз. Въча
BG3MA600L132 яз.Кричим
р. Тъмръшка до с. Храбрино и притоци –
BG3MA500R127
р. Дормушевска и р. Пепелаша
BG3MA700R144 р. Стара река от гр. Пещера до устие
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СМВТ/
ИВТ

СМВТ
СМВТ

СМВТ

Добро
Добро

Химично
състояние
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2.7. Състояние на водните тела и цели за опазване за повърхностните водни тела категория
реки, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в община Кричим
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите (РДВ). Целта е
дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на водната среда. В
член 4, параграф 1 се определя общата цел на РДВ, които следва да бъдат постигнати за всички
повърхностни и подземни водни тела, т.е. постигане на добро състояние до 2015 г. и се въвежда
принципът за предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието.
Основните екологични цели в директивата са разнообразни и включват следните елементи,
съгласно чл.4(1) от РДВ:
➢
Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и защита,
подобряване и възстановяване на всички водни тела;
➢
Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние (или
потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и добро химическо и
количествено състояние на подземните води;
➢
Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно спиране
на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води , както и превенция и
ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;
➢
Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на
подземните води;
➢
Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в
законодателството на Общността.
По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела, съгласно член 4(1)(а)(iii),се
определят „специфични цели “ за тези конкретни водни тела.
В член 4(3) са описани строги критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани
водни тела.
В ИБР постигането на целта „добро екологично състояние” е свързано с подобряване на
хидроморфоложките условия (възстановяване на брегове и крайречна растителност, нарушения на
оттока, рекултивация на речни корита и брегове в следствие въздействието на баластриери, МВЕЦ и
др.), намаляване на натоварване с биогенни вещества (главно от отпадъчни води от населени места, от
проблеми с отпадъци в речното корито и животновъдство), подобряване на общото физико-химично
състояние (от дифузно замърсяване), намаляване замърсяване със специфични вещества (предимно
нефтопродукти, мед и цинк от индустриални дейности), подобряване стойностите на биологичните
параметри и преодоляване на проблеми с еутрофикацията (цъфтежи на водорасли) в големите язовири.
Непостигането на целите за добро химично състояние до 2015 г. са свързани със стари
замърсяванията или замърсявания от недействащи минни съоръжения.
Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние на водните тела
са заложени като „подобряване на състоянието по съответните показатели”, за които не е постигнато
добро състояние (стойностите съответстващи на доброто състояние) съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за
характеризиране на повърхностните води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната
среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
В следващите таблици са показани целите за екологичното и химичното състояние на водните
тела преминаващи през територията на община Кричим.
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Таблица 64. Цели за опазване на околната среда за екологично състояние на околната среда за ПВТ (реки)преминаващи през територията на
община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код на водно
тяло

BG3MA600R130

BG3MA600R131

Име на водно
тяло
река Въча от гр.
Кричим до устие
и притоци
река Въча от
язовир Кричим до
гр. Кричим

река

добро

опазване на доброто състояние и
предотвратяване влошаването

2015

R3

река

добро

опазване на доброто състояние и
предотвратяване влошаването

2015

постигане на добро състояние по NH4

2016--2021

постигане на добро екологично
състояние/потенциал или опазване на
доброто състояние и
предотвратяване влошаването

неизвестно

L13

река

BG3MA600L132

яз. Кричим

L13

река

R5

река

R5

река

BG3MA500R127

BG3MA700R144

ЦЕЛ
срок
екологично

R5

яз. Въча

р. Тъмръшка до с.
Храбрино и
притоци –
р. Дормушевска и
р. Пепелаша
р. Стара река от
гр. Пещера до
устие

Екологично
състояние/
потенциал
2014

Категория

BG3MA600L133

ПБВ
ПУРБ2

СМ/
ИВТ
ПУРБ 2

Типоло
гия

ПБВ

СМВТ

умерено

СМВТ

неизвестно

ПБВ

СМВТ

ЦЕЛ
за екологично състояние

Изместващи показатели 2014

NH4

добро

А2

опазване на доброто състояние и
предотвратяване влошаването

2015

лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

постигане на добро състояние по
Макрозообентос, БПК, NH4, NO3,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

2022--2027

Изключения
за екологично
състояние чл. РДВ, ЗВ

4(4)(а)(i) от
РДВ. Чл.156в,
т.1, а) от ЗВ

4(4)(а)(iii) от
РДВ. Чл.156в,
т.1, в) от ЗВ

Таблица 65. Цели за опазване на околната среда за химичното състояние на околната среда за ПВТ (реки) преминаващи през територията на
община Кричим , съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код
на водно тяло

Име на водно тяло

Типология

Категория

ПБВ
ПУРБ 2

СМ/ ИВТ
ПУРБ 2

Химично
състояние
2014

BG3MA600R130

река Въча от гр.Кричим до
устие и притоци

R5

река

добро

BG3MA600R131

река Въча от язовир Кричим до
гр.Кричим

R3

река

неизвестно

BG3MA600L133

яз. Въча

L13

река

BG3MA600L132

яз.Кричим

L13

река

R3

река

R5

река

BG3MA500R127
BG3MA700R144

р. Тъмръшка до с. Храбрино и
притоци –
р. Дормушевска и р. Пепелаша
р. Стара река от гр. Пещера до
устие
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ПБВ

СМВТ

неизвестно

СМВТ

неизвестно

ПБВ

неизвестно
СМВТ

добро

Изместващи
показатели
2014

ЦЕЛ
за химично състояние
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
Постигане на добро състояние или
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
Постигане на добро състояние или
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
Постигане на добро състояние или
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
Постигане на добро състояние или
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването
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ЦЕЛ
срок
химично
2015
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
2015

Изключения за
химично състояние чл. РДВ, ЗВ
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2.7.1. Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на
повърхностните водни тела
Неразделна част от екологичните цели, заложени в член 4 е т.н. „освобождаване от задължението
за спазване”. Член 4, параграфи 4, 5, 6 и 7 описват условията и процеса, в който могат да се прилага
освобождаване. Освобождаването от задължението за спазване варира от кратковременно
освобождаване от задължението за спазване с ограничен мащаб до такива със средно и дългосрочно
отклонение от правилото „добро състояние до 2015 г. (съответно „добър екологичен потенциал до 2015
г.“ за силно модифицираните и изкуствените водни тела и включва следните аспекти:
• удължаване на сроковете - т.е. добро състояние трябва да се постигне до 2021 г. или най-късно
до 2027 г. (член 4, параграф 4), или веднага след като природните условия позволят това след
2027 г.;
• постигането на не толкова строги цели при определени условия (член 4, параграф 5);
• временно влошаване на състоянието поради естествени причини или „непреодолима сила“ (член
4, параграф 6);
• нови модификации на физическите характеристики на повърхностен воден обект или промяна в
нивото на подземен воден обект, или невъзможност за предотвратяване влошаването на
състоянието на повърхностен воден обект (включително от висококачествено към добро
състояние) в резултат на устойчиви нови човешки дейности (член 4, параграф 7).
Общото за всички тези варианти на освобождаване от задължението за спазване е
необходимостта да бъдат удовлетворени строги условия и да бъде включена обосновка за тях в Плана
за управление на речните басейни.
Изключения по чл. 4(4) от РДВ – удължаване на срока за постигане на целите
Съгласно чл. 156 в от Закона за водите срокове по чл. 156а, ал. 2 могат да бъдат удължавани с
актуализацията на плановете за управление на речните басейни за етапното постигане на целите за
опазване на околната среда в случаите, когато е прекратено влошаването на състоянието на засегнатото
водно тяло и са налице следните условия:
• компетентният орган установи, че е невъзможно да се постигне подобряване състоянието на
водните тела в определения срок по чл. 156а, ал. 2, когато: необходимите подобрения могат да
бъдат осъществени само на етапи за по-дълъг срок по причини от технически характер;
подобряването на състоянието на водните тела в определения срок е икономически
необосновано; естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на водното тяло
в определения срок;
• в плана за управление на речния басейн са посочени: удължаването на срока и са обосновани
причините за това; предвидените мерки за поетапно привеждане на водните тела в планираното
състояние в срок, графика за тяхното прилагане, както и причините за всяко значително
забавяне;
• удължаването е за срок не по-дълъг от две последващи актуализации на плана за управление на
речния басейн, освен в случаите, когато естествените условия не позволяват постигането на
целите в този срок;
• в плана за управление на речния басейн или неговата актуализация са включени: списък на
мерките, които са предвидени като необходими за постепенното постигане на изискваното
състояние на водното тяло в рамките на удължения срок; обосновка на причините за забавянето
на изпълнението на тези мерки и очакваните срокове за изпълнението им;
• преглед на прилагането на тези мерки в рамките на предходния план и списък на всички
допълнителни мерки, които трябва да се изпълнят в периода на текущия план.

Възложител: Община Кричим
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Изключенията от целите за постигане на добро екологично състояние по чл. 4(4) от РДВ по
повърхностните водни тела преминаващи през територията на община Кричим съгласно ПУРБ 20162021 г, са показани в следващата таблица.
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Таблица 66. Изключения от целите за постигане на добро екологично състояние по чл. 4(4) от РДВ по повърхностните водни тела (реки),
преминаващи през територията на община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г
Екологично
Код на водно Име на водно
ПБВ
СМ/ ИВТ състояние/
Типология Категория
тяло
тяло
ПУРБ 2 ПУРБ 2 потенциал
2014

BG3MA700R144

BG3MA600L133

Стара
река от
град
Пещера
до устие

Язовир
Въча

R5

L13

Възложител: Община Кричим

река

река

СМВТ

ПБВ

СМВТ

лошо

умерено

Изместващи
Показатели
2014

ЦЕЛ за
екологично
състояние

Макрозообент
ос, БПК, NH4,
NO3, NO2,
Nобщ, PO4,
Pобщ

постигане на
добро състояние
по БПК, NH4,
NO3, NO2, Nобщ,
Макрозообентос,
PO4, Pобщ

NH4

постигане на
добро
състояние по
NH4

ЦЕЛ - срок
екологично

2022-2027

2016--2021

Обосновка
1. Голямо натоварване от населени места и производствени
дейности; 2. Необходимост от прилагане на добри
земеделски практики като ефекта от тях е бавен; 3.
Предвидена мярка за модернизация на индустриална ПСОВ;
4. Предвидена мярка за изграждане на канализация и ПСОВ
на населени места над 2000 е.ж. - наличие на проект канализацията щес е изпълни до 2023 г., а отпадъчните води
ще се включат в изградена ПСОВ; 5. Необходимост от
преразглеждане на вече издадените разрешителни и промяна
на условия с очакван ефект след най-малко 3 години
1. Характерен значим дифузен натиск от рибовъдтво и
туристически дейности . 2. Липсата на методология за поточна количествена оценка на дифузния натиск води до
затруднения и при планирането на конкретни мерки за
неговото ограничаване. 3. Процесите на самопречистване
във водните екосистеми със стоящи води са значително побавни; 4. Мярка за забрана на сечи с изключение на огледна и
санитарна ; 5. Необходимост от преразглеждане на вече
издадените разрешителни и промяна на условия с очакван
ефект след най-малко 3 години.
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Изключения
чл. РДВ, ЗВ –
екологично
причини
4(4)(а)(iii) от
РДВ.
Чл.156в,т.1, в)
от ЗВ
Причиниестествени
условия

4(4)(а)(i) от
РДВ.
Чл.156в,т.1, а)
от ЗВ
Причинитехнически
причини
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2.7.2. Съгласуване с целите за повърхностните води с управлението на риска от
наводнения
За идентифициране мерките за намаляване на риска от наводнения в ПУРН се взема предвид
техния ефект за постигане целите на ПУРБ, като бъдат определени мерките, които допринасят за
постигане на целите на ПУРБ. Затова се търсят мерки със синергичен ефект, които едновременно
допринасят както за намаляването на риска от наводненията (цел на Директивата за наводненията), така
и за постигането на добър статус на водите (цел на Рамковата директива за водите). Примери за такива
мерки са „мерките за естествено водозадържане, вкл. укрепване и опазване на капацитета за естествено
задържане и съхранение, който имат подземните води, почвите и екосистемите; мерки за
възстановяването на връзката между разливните зони и реките, на меандрите, както и на влажните зони
- те могат да намалят или забавят пиковете на наводненията надолу по течението и едновременно с това
могат да подобрят качеството на водите и тяхното наличие, да спомогнат за опазването на животинските
местообитания и за увеличаване устойчивостта към изменението на климата".
ПУРН трябва да включва цел, при която избраните мерки за намаляване риска от наводнения
трябва да подкрепят целите на РДВ и да предотвратят влошаване на състоянието и ако е възможно да
съдействат за постигането на добро екологично състояние/потенциал на водните тела, включително
намаляване риска от замърсяване. Включването на тази цел в ПУРН гарантира, че всички варианти от
мерки ще се вземат под внимание при оценката на потенциалните въздействия, ползите и целите на РДВ.
Мерките предложени в ПУРН са проверени за възможност за прилагане на изключения по чл. 156е от
ЗВ и чл.4(7) от РДВ. Проверката е представена в табличен вид (таблица 67).

Възложител: Община Кричим
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Код на
повърхностното
водно тяло

BG3MA600R130

BG3MA700R144

Описание на
Дължина на Силно модифицирано
Име на
повърхностното
повърхностното повърхностно водно
воден обект
водно тяло
водно тяло км
тяло

Река Въча от гр.
Кричим до устие и
притоци

Стара река от
град Пещера до
устие

р. Въча

р. Стара
река

Възложител: Община Кричим

46,90994

37,11435

не

да

основна
цел/употреба
( за СМВТ)

Основание за
определяне на
СМВТ съгласно
Подхода

Име на
РЗПРН

Планирани дейности,
водещи до физични
изменения

неприложимо BG3_APSFR_MA_11

р. Въча Кричим

Изграждане на нова
земнонасипна дига в
комбинация с
биологично укрепване 3180 м

икономически
необосновани
Защита от
мерки , реката е
наводнения
изправена
BG3_APSFR_MA_13
Хидроенергетика андигирана, с
променен режим
от водовземания

р. Стара
река Пещера

Изграждане на нова
габионна стена –
1085 м

неприложимо

Код на РЗПРН

118

вид
модификация

Таблица 67. Проверка за изключения по чл. 4(7) от РДВ във връзка с мерки, включени в ПУРН на ИБР, съгласно ПУРБ 2016-2021г.
Засегната
Превишаване
част от
на критерия
обхват водното
съгласно
км
тяло
подхода за
( % от
СМВТ
дължината)

3,180 6,778947063

не

1,085 2,923397554 неприложимо

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

2.8. Цели на зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – води предназначени за питейно
- битово водоснабдяване
Повърхностни води
Изискванията за качество на повърхностни води, използвани за ПБВ, се регламентират от:
➢
Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води -отлично и
добро екологично състояние по отношение на основни физико-химични показатели и специфични
замърсители;
➢
Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и
някои други замърсители - добро химично състояние по отношение на приоритетни вещества;
➢
Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване - изискванията по Приложение № 1 по отношение
основни физико-химични показатели, специфични параметри, приоритетни вещества и
микробиологични показатели.
Екологичните цели на повърхностни водни тела, включващи или определени като зони за защита
на водите, предназначени за ПБВ са съобразени с по-строгия стандарт за качество по показатели за
оценка на състоянието им, включени в горепосочените наредби за съответния тип повърхностни води.
Състоянието на повърхностните питейни водни тела се определя в зависимост от
категоризацията на водоизточниците, извършена по Наредба № 12 / 2002 г. към Закона за водите и
допълнителни данни от програмите за мониторинг по РДВ и вътрешен мониторинг. Съгласно Наредба
12 водоизточниците се класифицират в три категории в зависимост от качеството на водите – А1, А2,
А3, като А1 е за най-доброто качество. В съответствие с категоризацията на водоизточниците
състоянието на водните тела се определя като «добро», когато всички ПБВ във водното тяло се отнасят
към категория А1 или А2. При отклонения в категория А3 и извън категориите се приема, че състоянието
на водните тела е по-лошо от добро.
Резултатите от мониторинга на питейните води показват, че те се отнасят в категория А1 или
А2, което определя и доброто състояние на питейните водни тела. Във връзка с това и съгласно
одобрения общ подход , целите за всички питейни водни тела са формулирани по следния начин:
„Поддържане и предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за пиене”.
Таблица 68. Цели и срокове за повърхностните води за пиене, за водни тела част от които
преминават през община Кричим
Код на зоната за
защита

Име на зоната за
защита

р. Тъмръшка до село
BG3DSWMA500R127 Храбрино и притоцир. Дормушевска и Пепелаша
BG3DSWMA600L133

Яз. Въча

Код на
повърхностното
водно тяло

Цел

Срок

Поддържане и предотвратяване
BG3MA500R127 влошаване състоянието на
2015
повърхностните води за пиене
Поддържане и предотвратяване
BG3MA600L133 влошаване състоянието на
2015
повърхностните води за пиене

2.8.1. Цели за зони за защита на водите с цел опазване на местообитания, при които
поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
опазването им, включително съответните обекти по «Натура 2000», определени
съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО
Подходът за определяне на целите е обвързан с целите и предмета на обявяване на защитените
зони и защитените територии. Определените цели са показани в таблица 69.
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Таблица 69. Определени цели за зоните за защита - хабитати, в обхвата на които попада община
Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021г .
Код на
Име на
Състояние на ЗЗВ,
защитената защитената
съгласно алгоритъм за
зона
зона
определяне на състоянието
BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000254

Бесапарски
възвишения

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

BG0000424

Река Въча Тракия

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние

Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
Неблагоприятно –
Незадоволително
състояние
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Цели
Постигане на стойността на параметри : Водни количества ;
Характер на дънния субстрат – участъци с песъкливо - тинесто дъно ;
Замърсяване – хронично или залпово; Unio crassus, предмет на опазване
в ЗЗ BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Lycaena dispar, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000254 Бесапарски възвишения.
Постигане на стойността на параметри : Водни количества ;
Характер на дънния субстрат – участъци с песъкливо - тинесто дъно ;
Строителство на хидротехнически съоръжения, промяна на брега;
Замърсяване – хронично или залпово; Austropotamobius torrentium,
предмет на опазване в ЗЗ BG0000254 Бесапарски възвишения.
Постигане на стойността на параметри : Корекция изправяне на
речните участъци – изправяне на течението, наличие на диги, бродове,
облицоване на брегове Cobitis taenia, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii),
предмет на опазване в ЗЗ BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Bombina bombina, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Bombina variegata, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Emys orbicularis, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000254 Бесапарски възвишения.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Lutra lutra, предмет на опазване в ЗЗ BG0000254
Бесапарски възвишения.
Постигане на стойността на параметри : Строителство на
хидротехнически съоръжения, промяна на брега; Замърсяване –
хронично или залпово; Характер на дънния субстрат – участъци с
песъкливо - тинесто дъно; Unio crassus, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Ophiogomphus cecilia, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Постигане на стойността на параметри : Строителство на
хидротехнически съоръжения създаващи прегради за миграцията ;
Корекция изправяне на речните участъци – изправяне на течението,
наличие на диги, бродове, облицоване на брегове ; Rhodeus sericeus
amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000424 Река Въча - Тракия.
Постигане на стойността на параметри : Замърсяване –
залпово/хронично ; Корекция изправяне на речните участъци –
изправяне на течението, наличие на диги, бродове, облицоване на
брегове Cobitis taenia, предмет на опазване в ЗЗ BG0000424 Река Въча Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii),
предмет на опазване в ЗЗ BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Bombina bombina, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Bombina variegata, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Emys orbicularis, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води
запостигане на БПС на : Lutra lutra, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Coenagrion ornatum, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ
BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), предмет на
опазване в ЗЗ BG0000424 Река Въча - Тракия.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba,
предмет на опазване в ЗЗ BG0000424 Река Въча - Тракия.

Повърхностно
водно тяло, код

BG3MA700R144*
BG3MA700R156
BG3MA700R143

BG3MA600R130*
BG3MA700R144*
BG3MA700R143
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BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

BG0001030

Родопи Западни

Неблагоприятно – Лошо
състояние

Постигане на стойността на параметри : Характер на дънния
субстрат – участъци с песъкливо - тинесто дъно ; Unio crassus,
предмет на опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Austropotamobius torrentium, предмет на
опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Rhodeus sericeus amarus, предмет на опазване в
ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Cobitis taenia, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii),
предмет на опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Bombina variegata, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Emys orbicularis, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Lutra lutra, предмет на опазване в ЗЗ BG0001030
Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Cordulegaster heros, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Естествени еутрофни езера с растителност
от типа Magnopotamion или Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Постигане на стойността на параметри : Актвна реакция - pH на
водата; Естествени дистрофни езера, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Постигане на стойността на параметри : Морфологични изменения;
Строителство и ифраструктура;
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis
и Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или
глинести почви (Molinion caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Низинни сенокосни ливади, предмет на опазване
в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Запазване на стойностите на параметрите свързани с води за
постигане на БПС на : Преходни блата и плаващи подвижни торфища,
предмет на опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Постигане на стойността на параметри : Морфологични изменения
Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), предмет на
опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Постигане на стойността на параметри : Промяна във водния режим;
Мочурни гори, предмет на опазване в ЗЗ BG0001030 Родопи - Западни.
Постигане на стойността на параметри : Строителство и
инфраструктура; Промяна на водния режим; Почистване на речните
корита
Наличие на мВЕЦ в границите на местообитанието или в близост до
него ; . Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ
BG0001030 Родопи - Западни.

BG3MA900R198
BG3MA600R219
BG3MA600L138
BG3MA900L192
BG3MA900R195
BG3MA700R145
BG3MA600R135
BG3MA500R114
BG3MA600R142
BG3MA500R115
BG3MA500R116
BG3MA600R141
BG3MA500R127*
BG3MA600L133*
BG3MA600L132*
BG3MA600R130*
BG3MA600R131*
BG3MA700R144*
BG3MA600L134
BG3MA900R189
BG3MA900R197
BG3MA900R191
BG3MA700R147
BG3MA600R218
BG3MA600R136
BG3MA900R194
BG3MA900R193
BG3MA500R216
BG3MA500R112
BG3MA700R146
BG3MA700R148
BG3AR800R031
BG3AR800R033
BG3AR900R046
BG3AR800R030
BG3AR800L041
BG3AR900R043
BG3AR900R044
BG3AR900R045

Таблица 70. Определени цели за зоните за защита на птиците, в обхвата на които попада община
Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
Код на ЗЗВ по
Директивата за птици

BG0002057

Наличие на
цели в План за управление
Име на ЗЗВ по
актуален план за
на ЗЗ по директивата за
Директивата за управление на ЗЗ по
птици свързани със
птици
директивата за
състоянието на водите
птици (да/не)
Бесапарски ридове

не

Цел
Поддържане на състоянието на
водите с оглед да се запази и/или
възстанови СЪСТОЯНИЕ НА
СИГУРНОСТ на видовете
предмет на опазване в ЗЗ

код на повърхностно
ВТ
BG3MA700R149
BG3MA600R131*
BG3MA700R144*
BG3MA700R156
BG3MA700R143

*Повърхностни водни тела , върху част от които е разположена територията на община Кричим

Възложител: Община Кричим
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Таблица 71. Определени цели за защитени зони, в обхвата на които попада община Кричим, съгласно
ПУРБ 2016-2021 г.
Код на ЗЗВ
съгласно
ЗЗТ

140

Име на
ЗЗВ,
съгласно
ЗЗТ

Категория на
ЗТ, съгласно
ЗЗТ

КРИЧИМ

Защитена
местност

Наличие на
актуален план за
управление на ЗТ,
съгласно ЗЗТ (да/не)

не

Цели в план за
управление на ЗТ,
съгласно ЗЗТ, свързани
със състоянието на
водите

Цели
Опазване на водите с оглед
опазване на видове и
местообитания, които са цел
на обявяване на защитената
територия

Код на
повърхностно ВТ

BG3MA600R130*

2.9. Програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за
повърхностните водни тела преминаващи през територията на община Кричим.
Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана за управление на
речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и Закона за водите.
Мерките се планират като отговор на установеното състояние за конкретните повърхностни и
подземни водни тела и зоните за защита на водите, както и поставените цели за запазването или
подобряването му.
Планирането на мерките се основава на детайлен анализ на състоянието на всеки един показател
за качество (количество) и причините за установените отклонения, необходимото време и средства за
подобряване на състоянието му. За всяка планирана мярка се идентифицира отговорната институция
и/или икономически субект, отговорен за прилагането й.
В таблица 72 е представена Програма от мерки за повърхностните води преминаващи през
територията на община Кричим и Програма от мерки за зоните за защита на водите свързани с
територията на община Кричим.
В таблица 73 са представени Мерки от Програмата от мерки ПУРН, които са в съответствие с
целите на ПУРБ.

Възложител: Община Кричим
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BG3MA600R130

BG3MA600L133

BG3MA600L133

BG3MA600L132

BG3MA500R127

Код на водното тяло

Таблица 72. Програма от мерки за повърхностните води и Програма от мерки за зоните за защита на водите свързани с територията на
Община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.

Име на ВТ

Цел за водното тяло

опазване на доброто
Река Тъмръшка
състояние и
до село Храбрино
предотвратяване
и притоци- р.
влошаването; опазване на
Дормушевска и
доброто химично състояние
Пепелаша
и предотвратяване
влошаването

Язовир
Кричим

Язовир Въча

Язовир Въча

Екол.
съст-е
на пов. Химич
ВТ/
но
Колич. състоя
съст-е
ние
на подз.
ВТ

КТМ

Тип на
мярката,
когато е
определена
като основна

Наименование
на мярка

Действия за
изпълнение на
мярката

Недопускане
Недопускане
реализацията на
Предотвратяване на
реализацията на
инвестиционни
влошаването на
инвестиционни
намерения, водещи
неизвест
Други превантивни състоянието на водите
предложения,
добро
Други превантивни мерки
до негативна
но
мерки
от проекти и дейности
водещи до
промяна на
на етап инвестиционните негативна промяна
състоянието на
предложения
на състоянието на
водните тела в
водните тела;
добро състояние

постигане на добро екологично
състояние; опазване на
неизвест неизвест
доброто химично състояние и
но
но
предотвратяване влошаването

Подобряване на
управлението

Други значителни
неблагоприятни
въздействия

Подобряване на
мониторинга на
повърхностните води

14.Проучване за
избор на подходящ
пункт за мониторинг

1.Забрана за сечи, с
изключение на
санитарни и
Мерки за опазване на
Опазване на
постигане на добро състояние
отгледни сечи, във
питейната вода (напр.
повърхностните води
по NH4;опазване на доброто
неизвест
Опазване на
водосбора на
умерено
определяне на
предназначени за
химично състояние и
но
водовземането
водохващаниия от
охранителни зони,
питейно-битово
предотвратяване влошаването
повърхностни води,
буферни зони и т.н.)
водоснабдяване
предназначени за
питейно битово
водоснабдяване
1.Изменение или
прекратяване на
Изменение или
разрешителни за
постигане на добро състояние
прекратяване на
Точково заустване
заустване на
по NH4;опазване на доброто
неизвест Към повече от една
разрешителни за
умерено
на отпадъчни
производствени
химично състояние и
но
КТМ
заустване на отпадъчни
води
отпадъчни води, в
предотвратяване влошаването
води, в резултат от
резултат от
преразглеждането им.
преразглеждането
им.

опазване на доброто
състояние и предотвратяване
Река Въча от гр.
влошаването; опазване на
Кричим до устие
добро
доброто химично състояние и
и притоци
предотвратяване
влошаването

Възложител: Община Кричим

Година на
Конкретизиране
Допълнителна
стартиране
на действието
информация
на мярката

добро Други превантивни мерки

Други
превантивни
мерки

Избор на подходящ
пункт и
провеждане на
мониторинг
Забрана за сечи, с
изключение на
санитарни и
отгледни сечи, във
водосбора на
водохващаниия от
повърхностни води,
предназначени за
питейно битово
водоснабдяване

2017

цялото водно
тяло

2017

яз. Кричим
община
Кричим

във водосбора
на яз. Въча
общини
Батак
Брацигово
Девин
Кричим

2017

Преразглеждане на
издадените
разрешителни с цел
постигане на
целите за водното
тяло

2017

Недопускане
Недопускане
реализацията на
Предотвратяване на
реализацията на
инвестиционни
влошаването на
инвестиционни
намерения, водещи
състоянието на водите
предложения,
до негативна
от проекти и дейности
водещи до
промяна на
на етап инвестиционните негативна промяна
състоянието на
предложения
на състоянието на
водните тела в
водните тела;
добро състояние

2017
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Населено
място

Отнася се за
разрешителни,
издадени по
Закона за
водите

цялото водно
тяло общини
Батак
Брацигово
Девин
Кричим

цялото водно
тяло

опазване на доброто
състояние и предотвратяване
Река Въча от гр.
влошаването; опазване на
Кричим до устие
доброто химично състояние и
и притоци
предотвратяване
влошаването

BG3MA600R131

постигане на добро състояние
по Макрозообентос, БПК,
Стара река от NH4, NO3, NO2, Nобщ, PO4,
град Пещера до Pобщ; опазване на доброто
устие
химично състояние и
предотвратяване
влошаването
постигане на добро състояние
по Макрозообентос, БПК,
Стара река от NH4, NO3, NO2, Nобщ, PO4,
град Пещера до Pобщ; опазване на доброто
устие
химично състояние и
предотвратяване
влошаването

BG3MA700R144

BG3MA700R144

Река Въча от
опазване на доброто
язовир Кричим състояние и предотвратяване
до гр. Кричим
влошаването

BG3MA700R144

Река Въча от
опазване на доброто
язовир Кричим състояние и предотвратяване
до гр. Кричим
влошаването

BG3MA700R144

BG3MA600R131

BG3MA600R130
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Стара река от
град Пещера до
устие

Стара река от
град Пещера до
устие

ЗЗ

ЗЗ

Възложител: Община Кричим

Ефективност на
ползването на вода,
технически мерки за
напояване,
промишленост,
енергетика и
домакинства.

част от НС
Въча
общини
Кричим,
Перущица,
Стамболийски,
Родопи

7.Прогнозиране на Прогнозиране на
нуждите от вода за нуждите от вода
напояване
за напояване

2017

Недопускане
Недопускане
реализацията на
Предотвратяване на
реализацията на
инвестиционни
влошаването на
инвестиционни
намерения, водещи
неизвест
Други превантивни състоянието на водите
предложения,
добро
Други превантивни мерки
до негативна
но
мерки
от проекти и дейности водещи до негативна
промяна на
на етап инвестиционните
промяна на
състоянието на
предложения
състоянието на
водните тела в
водните тела;
добро състояние

2017

цялото водно
тяло

2017

за водовземане
на НС от
р. Въча под ВЕЦ
Кричим І
общини
Кричим,
Родопи

добро

добро

Ефективно
използване на
водите

Намаляване на
водовземането чрез
въвеждане на
водоспестяващи
технологии

неизвест
но

Ефективност на
ползването на вода,
технически мерки за
напояване,
промишленост,
енергетика и
домакинства.

лошо

добро

Ефективност на
ползването на вода,
технически мерки за
напояване,
промишленост,
енергетика и
домакинства.

лошо

Изменение или
прекратяване на
Точково заустване
разрешителни за
добро Към повече от една КТМ
на отпадъчни води заустване на отпадъчни
води, в резултат от
преразглеждането им.

добро

Ефективно
използване на
водите

Намаляване на
водовземането чрез
въвеждане на
водоспестяващи
технологии

Ефективно
използване на
водите

Подобряване на
информираността на
заинтересованите
страни в селското
стопанство относно
изискванията за
постигане на добро
състояние на водите

Подобряване на режима
на оттока и/или
Контрол върху
определяне на екологичен водовземането
отток.

7.Прогнозиране на
нуждите от вода
за напояване

Прогнозиране на
нуждите от вода
за напояване

2.Провеждане на
Провеждане на
кампании за
кампании за
насърчаване
насърчаване
отглеждането на отглеждането на
култури, изискващи култури, изискващи
по-малко вода
по-малко вода
1.Изменение или
прекратяване на
Преразглеждане на
разрешителни за
издадените
заустване на
разрешителни с цел
производствени
постигане на
отпадъчни води, в
целите за водното
резултат от
тяло
преразглеждането
им.

Осигуряване на
2.Осигуряване на
водни количества
водни количества във
Запазване и подобряване
във връзка с
връзка с постигане на
на състоянието на
постигане на БПС
БПС на предмета на
зоните за защита на
на предмета на
опазване в
водите
опазване в
защитените зони от
защитените зони
Натура 2000
от Натура 2000

лошо

добро

лошо

Подобряване на
хидроморфологичните
3. Проучване на
Проучване
условия на водните тела
Възстановяване и защита
речното дъно и необходимостта от
(напр. възстановяване на
на речните брегове и прилагане на мерки за възстановяване на
добро
Хидроморфология
реки, подобряване на
речното корито от
възстановяване на
естественото
крайбрежни райони,
ерозия
естественото му
състояние на
премахване на твърди
състояние
речното дъно
насипи, възстановяване
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2017

2017

Отнася за за
разрешителни,
цялото водно
издадени по
тяло
Закона за
водите

2017

осигуряване на
необходимите
водни
количества за
местообитания
на Unio crassus
и
Austropotamobiu
s torrentium

BG0000254

2017

за
хидроморфолог
ично изменени
участъци от
реките за
подобряване
местообитание

BG0000254
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BG3MA600L132

BG3MA600R130

BG3MA600R130

BG3MA700R144

на връзката между реки
и заливни равнини,
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).

Стара река от
град Пещера до
устие

Река Въча от гр.
Кричим до устие
и притоци

Река Въча от гр.
Кричим до устие
и притоци

Язовир Кричим

постигане на БПС

постигане на БПС

постигане на БПС

постигане на БПС

Възложител: Община Кричим

то на Cobitis
taenia

лошо

Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните тела
(напр. възстановяване на
реки, подобряване на
3. Проучване на
Проучване
крайбрежни райони,
Възстановяване и защита речното дъно и
необходимостта
премахване на твърди
на речните брегове и
прилагане на мерки от възстановяване
добро
Хидроморфология
насипи, възстановяване
речното корито от за възстановяване на на естественото
на връзката между реки
ерозия
естественото му
състояние на
и заливни равнини,
състояние
речното дъно
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).

добро

5. Въвеждане на
условие в
разрешителните за
водовземане и/или
ползване на ВТ на
Подобряване на
задължителен
надлъжната
Осигуряване на
Оценка на
мониторинг от
непрекъснатост (напр.
непрекъснатостта на
ефективността на
Хидроморфология
титуляра на
създаване на рибни
водните течения и
изградени рибни
разрешителните, за
проходи, разрушаване на
движението на рибите
проходи
оценка
стари бентове).
осигуряването на
непрекъснатост на
реката и общо
хидроморфологично
въздействие

добро

Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните тела
(напр. възстановяване на
реки, подобряване на
3. Проучване на
крайбрежни райони,
Възстановяване и защита речното дъно и
премахване на твърди
на речните брегове и
прилагане на мерки
добро
добро
Хидроморфология
насипи, възстановяване
речното корито от за възстановяване на
на връзката между реки
ерозия
естественото му
и заливни равнини,
състояние
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).
Подобряване на
хидроморфологичните
3. Проучване на
условия на водните тела
Възстановяване и защита речното дъно и
неизвест неизвест (напр. възстановяване на
на речните брегове и
прилагане на мерки
Хидроморфология
но
но
реки, подобряване на
речното корито от за възстановяване на
крайбрежни райони,
ерозия
естественото му
премахване на твърди
състояние
насипи, възстановяване
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Проучване
необходимостта
от възстановяване
на естественото
състояние на
речното дъно

Проучване
необходимостта
от възстановяване
на естественото
състояние на
речното дъно

за изменени
речни участъци
представляващ
и
местообитание
на вида Unio
crassus и
Austropotamobiu
s torrentium

BG0000254

2017

Задължително
условие в
разрешителнит
е за
водовземане
и/или ползване
на водното
тяло за
периодичен
мониторингов
анализ,
доказваш
функционалнос
тта на
рибните
проходи

BG0000424

2017

за
хидроморфолог
ично изменени
участъци от
реките за
подобряване
местообитание
то на Cobitis
taenia и Rhodeus
sericeus amarus
и Unio crassus

BG0000424

за изменени
речни участъци
представляващ
и
местообитание
на вида Unio
crassus

BG0001030

2017

2017

BG3MA600L133

BG3MA600L133

BG3MA600R131

BG3MA600L133
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Язовир Въча

Река Въча от
язовир Кричим
до гр. Кричим

Язовир Въча

Язовир Въча

на връзката между реки
и заливни равнини,
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).
Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните тела
(напр. възстановяване на
реки, подобряване на
3. Проучване на
крайбрежни райони,
Възстановяване и защита речното дъно и
неизвест премахване на твърди
на речните брегове и
прилагане на мерки
постигане на БПС
умерено
Хидроморфология
но
насипи, възстановяване
речното корито от за възстановяване на
на връзката между реки
ерозия
естественото му
и заливни равнини,
състояние
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).
Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните тела
(напр. възстановяване на
реки, подобряване на
3. Проучване на
крайбрежни райони,
Възстановяване и
речното дъно и
неизвест премахване на твърди
защита на речните
прилагане на мерки
постигане на БПС
добро
Хидроморфология
но
насипи, възстановяване
брегове и речното за възстановяване на
на връзката между реки
корито от ерозия
естественото му
и заливни равнини,
състояние
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни и
крайбрежни води и т.н.).
3.Прекратяване,
след изтичане на
срока на
действие, на
съществуващит
е разрешителни
постигане на добро
Мерки за опазване на
Опазване на
за ползване на
състояние по NH4;опазване
питейната вода
повърхностните води
язовири,
на доброто химично
неизвес
Опазване на
умерено
(напр. определяне на
предназначени за
предназначени за
състояние и
тно
водовземането
охранителни зони,
питейно-битово
питейно
предотвратяване
буферни зони и т.н.)
водоснабдяване
водоснабдяване
влошаването
за обекти и
дейности, които
са несъвместими
с ползването им
за питейно
водоснабдяване
4.Преустановява
постигане на добро
не издаването на
Мерки за опазване на
Опазване на
състояние по NH4;опазване
нови
питейната вода
повърхностните води
на доброто химично
неизвес
Опазване на
разрешителни за
умерено
(напр. определяне на
предназначени за
състояние и
тно
водовземането
ползване на
охранителни зони,
питейно-битово
предотвратяване
язовири,
буферни зони и т.н.)
водоснабдяване
влошаването
предназначени за
питейно-битово

Възложител: Община Кричим
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Проучване
необходимостта
от възстановяване
на естественото
състояние на
речното дъно

Проучване
необходимостта
от възстановяване
на естественото
състояние на
речното дъно

2017

за изменени
речни участъци BG0001030
представляващ Общини Батак,
и
Девин,
местообитание Брацигово,
на вида Unio
Кричим
crassus

2017

за изменени
речни участъци
представляващ
и
местообитание
на вида Unio
crassus

2017

2017

BG0001030

Общини
Батак
Брацигово
Девин
Кричим

Общини
Батак
Брацигово
Девин
Кричим
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водоснабдяване
за обекти и
дейности, които
са несъвместими
с ползването им
за питейно
водоснабдяване

Таблица 73. Мерки от Програмата от мерки ПУРН, които са в съответствие с целите на ПУРБ
Код по
каталога на
мерките за
ПУРН

Наименование
на мярка

Описание

Стабилизиране коритата на
Залесяване на
притоците на р. Въча чрез биологично
бреговете и
укрепване, извън зоната на РЗПРН.
PRE1-RR1-REAC1 заливаемите тераси
Залесяване на горски териториис подходящи
държавна собственост на притоците
дървесни видове
на р. Въча, извън зоната на РЗПРН.
Забрана за голи сечи
във вододайните
Забрана за голи сечи във вододайните
зони, с последващо
зони, с последващо изкуствено
PRE30-REAC31
изкуствено
възобновяване, с изключение на акация
възобновяване, с
и топола
изключение на
акация и топола
Ограничаване и/или недопускане на
Ограничаване и/или
нови негативни промени в
недопускане на нови
хидрологичните особености на
негативни промени в
PRO11-REAC38
водните тела, резултат от
хидрологичните
изграждане на нови ВЕЦ, баластриери
особености на
и други дейности, водещи до негативни
водните тела
промени в хидрологията на реките

Приоритет
на мярката
(при
приоритизиране)

Код
на водно тяло

много висок

гр. Кричим,
гр. Перущица; BG3MA600R131;
BG3_APSFR_MA_11
с. Куртово
BG3MA600R130
Конаре

висок

гр. Кричим,
гр. Перущица; BG3MA600R131;
BG3_APSFR_MA_11
с. Куртово
BG3MA600R130
Конаре

висок

BG3_APSFR_MA_11

Забрана за голи сечи
във вододайните
Забрана за голи сечи във вододайните
зони, с последващо
зони, с последващо изкуствено
PRE30-REAC31
изкуствено
възобновяване, с изключение на акация
възобновяване, с
и топола
изключение на
акация и топола

висок

Ограничаване и/или недопускане на
Ограничаване и/или
нови негативни промени в
недопускане на нови
хидрологичните особености на
негативни промени в
PRO11-REAC38
водните тела, резултат от
хидрологичните
изграждане на нови ВЕЦ, баластриери
особености на
и други дейности, водещи до негативни
водните тела
промени в хидрологията на реките

висок

Възложител: Община Кричим

Код на РЗПРН

Населено
място

Компетентна Компетентна
институция/ институция/
Очакван
Друга
лице за
лице за контролатрансграничен допълнителна полезна
изпълнението по изпълнението
ефект
информация за пояснение
на мярката
на мярката

МЗХ; ИАГ

Създаване на поНеутрално
благоприятни условия при
трансгранично наводнение чрез влияние върху
влияние
силата на "високата вълна" и
опазване на водоизточниците

МЗХ; ИАГ

МЗХ; ИАГ

Създаване на поНеутрално
благоприятни условия при
трансгранично наводнение чрез влияние върху
влияние
силата на "високата вълна" и
опазване на водоизточниците

БД

БД

Предотвратяване и
Неутрално
намаляване на негативните
трансгранично
промени в хидрологията на
влияние
реките.

МЗХ; ИАГ

гр. Кричим,
гр. Перущица; BG3MA600R131;
с. Куртово
BG3MA600R130
Конаре

гр. Пещера;
с. Бяга; с.
Исперихово;
гр. Кричим;
BG3_APSFR_MA_13 с. Куртово
Конаре; с. Ново
село; гр.
Стамболийски;
с. Триводици
гр. Пещера;
с. Бяга; с.
Исперихово;
гр. Кричим;
BG3_APSFR_MA_13 с. Куртово
Конаре; с. Ново
село; гр.
Стамболийски;
с. Триводици

BG3MA700R146;
BG3MA700R144

МЗХ; ИАГ

МЗХ; ИАГ

Създаване на поНеутрално
благоприятни условия при
трансгранично наводнение чрез влияние върху
влияние
силата на "високата вълна" и
опазване на водоизточниците

BG3MA700R146;
BG3MA700R144

БД

БД

Предотвратяване и
Неутрално
намаляване на негативните
трансгранично
промени в хидрологията на
влияние
реките.
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2.10.
Количествена и качествена характеристика на водните ресурси. Мрежа за
мониторинг на подземни води
Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля за
формирането на природната среда. Те представляват основен фактор за задоволяване на различни
потребности на човека. За да се оцени ролята, мястото и значението на подземните води като воден
ресурс и екологичен фактор, е необходимо те да бъдат разглеждани в зависимост от произхода им
/инфилтрационен, седиментогенен, смесен/. Той определя техните физико - химични свойства и състав.
По произход, физико - химични свойства и цели, за които се използват подземните води в
България се делят на три основни вида - пресни студени, минерални и високо минерализирани.
Факторите, които определят условията за формиране, динамиката и режима на подземните води
са физико-географски - релеф, климат, хидрология и хидрография и геоложки - геоложки строеж,
литоложки състав на скалите и тектонски структури.
В зависимост от средата, в която се формират подземните води, те могат да се класифицират
като порови, пукнатинни и карстови.
Подземните води са възобновяем ресурс. Те представляват съществена част от оттока на
страната /28-32%/, като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на речната мрежа.
Първостепенното им значение се определя от факта, че те са основен източник на питейно-битово
водоснабдяване на преобладаващия брой населени места. В много случаи използването на подземните
води е технически, икономически и санитарно по-целесъобразно, отколкото на повърхностните води.
2.10.1.

Количествена характеристика на ПВТ

Количествено
състояние

За да бъде подземното водно тяло в добро количествено състояние, трябва да бъде
изпълнен всеки един от критериите (целите), определени в таблица 2.1.2 от
Добро Лошо приложение V към РДВ определението за добро състояние (5.1) както следва:
- наличните ресурси от подземни води да не надвишават дългосрочната средна годишна
стойност на водочерпенето;
- да няма значително влошаване на химичното или екологичното състояние на повърхностните
води в резултат от антропогенни промени в нивото, или промени в условията на теченията, които да
доведат до неизпълнение целите по член 4 за свързани повърхностни водни обекти;
- да няма значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависими от подземните води, в
резултат от антропогенни промени в нивото;
- да няма осоляване или други нарушения в резултат на антропогенно предизвикани устойчиви
промени в посоката на потока.
Оценка на количественото състояние на подземните води е извършена само за ПВТ, определени
в риск. Съгласно приетия подход водните тела, за които не е идентифициран риск от водочерпене са
определени в добро състояние.
За оценка на количественото състояние е използван одобрения подход.
Съгласно подхода, определянето на количественото състояние се извършва въз основа на
следните тестове:
Воден баланс, Поток на повърхностните води, Сухоземни екосистеми, зависими от подземни
води и Интрузия на солени или замърсени води.
Тест “Воден баланс”
За определянето на количественото състояние на подземните водни тела е използван методът на
водния баланс (разполагаеми ресурси минус общото годишно черпене от ПВТ по данни от издадените
разрешителни за водовземане и от кладенците за собствени потребности на граждани), описан в
използвания подход.
Резултатите от направените оценки са представени в следващата таблица.
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Таблица 74. Оценка на количественото състояние на ПВТ – тест “воден баланс по подхода”,
съгласно ПУРБ 2016-2021
Код на ПВТ
BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000Pt041
BG3G00000Pt050

Наименование на ПВТ
Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина
Порови води в Неоген-Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район
Карстови води - Централно Родопски масив
Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс

Количествено
състояние на ПВТ
добро
добро
добро
добро

Тест „Поток повърхностни води”
Този тест отчита дали в определени участъци натискът от черпене на подземни води има
значително въздействие върху отделните повърхностни водни тела, след като са взети предвид всички
други източници на натиск върху тях.
Този тест се прилага за ПВТ с установена хидравлична връзка с повърхностни водни тела,
категория река, за които:
➢
не са изпълнени целите поставени в първите ПУРБ;
➢
е определено допустимо за черпене водно количество в рамките на водосбора на
повърхностното водно тяло.
Тъй като в настоящия момент не е определено допустимо за черпене водно количество в
рамките на водосбора на повърхностното водно тяло, не е извършвана оценка по този тест.
Тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води”
Този тест отчита дали са осигурени количеството вода или необходимо ниво за поддържане на
сухоземните екосистеми зависещи от подземните води.
Тест „Интрузия на солени или замърсени води”
Тестът е приложим за ПВТ, в които е установено проникване на замърсени повърхностни води,
за които резултатите от мониторинга показват завишена (спрямо стандарта за качество на околната
среда (СКОС) средногодишна концентрация на замърсяващи вещества.
При оценката се взима предвид въздействието на водовземането (черпенето) от ПВТ в района на
интрузията.
Оценката по този тест ще бъде верифицирана в периода на консултации на проекта на ПУРБ с
данни за надморската височина на повърхностните водни тела в района на пункта, в който се установява
наличие на замърсяване, както и за някои с данни за водното ниво, кота терен и др.
2.10.2.
Качествена характеристика на водоносните хоризонти и подземните водни
тела
Видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на
подземните води
Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се изразява в
различен тип замърсявания от точкови и дифузионни източници.
➢
Проблеми от точкови източници на замърсяване
Като такива се разглеждат нерегламентирани (селски) сметища, общински сметища, складове за
пестициди, течове от замърсени площадки, депа на производствени и опасни отпадъци, местоположения
на стари замърсители, стари сметища, затворени индустриални терени, Б-Б кубове за събиране,
депониране, дезактивиране и безопасно съхраняване на наличните в страната количества забранени,
залежали и негодни за употреба пестициди.
За определяне на риска, на всеки точков източник е съпоставена общо потенциално натоварена
повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на въздействие от около 1 км. Приема
се, че съществува риск за достигане на целите, когато сумата от действащите повърхнини надвишава
33% от разкритата повърхнина на съответното водно тяло. При замърсявания от точкови източници в
подземните води се повишава съдържанието на биогенни вещества.
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Направеният анализ показва, че на територията на ИБР няма определени ПВТ, за които
натиска от точкови източници на замърсяване да е значителен.
Таблица 75. Натиск от точкови източници върху подземните водни тела, върху част от, които
попада територията на община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021
Код на ПВТ

BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000Pt041
BG3G00000Pt050

Точкови източници на замърсяване, брой
Ферми,
Разкрита
складове
IPPC индустрия
част на
Депа за
Мини/хвос- не IPPC индустрия
и други
(комплексни
водното
ГПСОВ Отпадъци тохрани- (разрешителни по
селско
разрешителни
тяло,
/сметища
лища
ЗВ)
стопански
по ЗООС)
км2
обекти
2818,07
33
2
12
12
5
10
1250,19
9
1
4
1
455,438
1
3
3
1638,1
2
2
2

Населени
места с
частично
изградена
канализация
(площ,км2)
251,03
55,55
7,7
31,828

Потенциално
въздействие в/у
ПВТ, като % от
разкритата
площ на ПВТ
11,26
5,21
3,83
2,22

➢
Проблеми от дифузни източници на замърсяване
Дифузни източници на замърсяване са земеползването (орна земя и трайни насаждения), селища
без изградена канализационна система, урбанизирани територии.
Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните води са увеличаване
съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и манган. Съдържанието на нитрати е водещ
параметър за дифузионните внасяния при подземните води. Когато делът на орната земя и
урбанизираните територии надвиши 75% от разкритата повърхнина на ПВТ, тялото е “в риск”.
Таблица 76. Натиск от дифузни източници върху подземните водни тела, върху част, от които
попада територията на Община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021
Код на ПВТ

Разкрита част
на водното
тяло, км2.

% от разкритата
площ на ПВТ, км2

BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000Pt041
BG3G00000Pt050

2818,07
1250,19
455,438
1638,1

100
31,14
82,39
98,76

Натиск от дифузни източници на замърсяване
Потенциално
Населени места
въздействие
несвързани с
Мини/хвостохранилища
в/у ПВТ, като % от
канализация
(площ,км2)
разкритата площ на ПВТ
(площ,км2)
1554,752
624,01
198,78
84,37
650,185
320,83
52,58
81,88
62,259
54,848
17,379
29,53
78,63
292,816
39,742
25,1

Селско
стопанство
(площ,км2)

Таблица 77. Риск оценка на подземните водни тела в БД ИБР по дифузни и точкови източници на
замърсяване, съгласно ПУРБ 2016-2021
ГИС
слой
1
1
6
6

Наименование на подземното водно тяло
Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина
Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район
Карстови води - Централно Родопски масив
Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс

Код на ПВТ
BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000Pt041
BG3G00000Pt050

Оценка на
риска
в риск
в риск
не е в риск
не е в риск

Вид източник на
замърсяване
дифузни
дифузни

➢
Проблеми от натиска на водовземане
Натискът от водовземането от подземни води в ИБРБУ е определен в съответствие с
разработения единен национален подход. За целта е анализирана и обобщена информацията за всяко
разрешено водовземане от подземни води в ПВТ. Информацията е анализирана общо и за отделни цели
на използване на водите. При определяне на натиска и въздействието не са включени дебитите на
естествените извори, дрениращи ПВТ.
За определяне на натиска от водовземане са използвани регистрите на издадените разрешителни
за водовземане от подземни води, регистрите на кладенците за задоволяване на собствените
потребности на гражданите и регистъра на ресурсите на подземните водни тела за всяко ПВТ.
Регистрите са съставени по ПВТ.
Натискът от водовземане е определен като значим, когато експлоатационният индекс е над
40% (за цялото ПВТ или за частта от него), определен по модула на разполагаемите ресурси на ПВТ
и площта на ПВТ /района.

Възложител: Община Кричим

130

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Експлоатационен индекс,
%

Експлоатационен индекс,
%
за собств. потребости
на граждани

Експлоатационен индекс,
%
за други цели

за аквакултури

Експлоатационен индекс,
%

за охлаждане или произв.
на енергия

Експлоатационен индекс,
%

за индустриални цели

Експлоатационен индекс,
%

за селскостопански цели

Експлоатационен индекс,
%

за питейно-битово
водоснабдяване

Разрешено водовземане по сектори, л/сек

Експлоатационен индекс,
%

Наименование на
подземното водно
тяло

Разполагаем ресурс, л/сек

Код на
подземното
водно тяло

Разрешено водовземане, л/сек

Таблица 78. Натиск от водовземане върху подземните водни тела, върху част от, които попада
територията на община Кричим , съгласно ПУРБ 2016-2021

4%
2%

278,80
52,62

7%
6%

518,03
193,73

2%
0%

195,52
9,93

16%
2%

1293,00
68,49

16%
6%

1251,55
174,71

7%

21%
104%

2%

1647,13
3237,52

544,89

72%
122%

60,22

7942

5728,91

3117

3797,23

Неоген - Кватернер
Порови води в
Кватернер BG3G000000Q013
Горнотракийска
низина
Порови води в
Неоген-Кватернер BG3G00000NQ018 Пазарджик Пловдивския район

22,25

1%

0,87

4,24

0%

1,98

0%

0%
0%

0%

4,20

360,72
0,00

0,00

9%
0%

12%

294,36
0,07

0%

0%

3%
2%

0%

83,18
56,03

0,58

25%
2%

3,32

3121

766,16

2695

Пукнатинни води BG3G00000Pt050 Централно
Родопски комплекс

65,64

Неоген - Кватернер
Карстови води –
BG3G00000Pt041 Централно
Родопски масив

Таблица 79.Оценка на риска на подземните водни тела от непостигане на добро количествено
състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021
Код на подземното
водно тяло
BG3G000000Q013
BG3G00000NQ018
BG3G00000PT041
BG3G00000Pt050

Наименование на подземното
водното тяло
Порови води в Кватернер Горнотракийска низина
Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район
Карстови води - Централно Родопски
масив
Пукнатинни води - Централно
Родопски комплекс

ПВТ потенциално в
риск

ПВТ в
риск

ПВТ не е в
риск

Обща РИСК оценка на ПВТ по
количество

ДА

ДА

-

в риск

ДА

ДА

-

в риск

ДА

-

ДА

не в риск

ДА

-

ДА

не в риск

2.10.3.
Мониторинг на химично състояние на подземните води
Процедура за оценка на химичното състояние на подземните води
Извършва се чрез последователно прилагане на следните стъпки:
А. Обща оценка на химичното състояние на тялото
➢ За всеки наблюдаван показател в мониторинговият пункт за подземното водно тяло се
извършва статистическа обработка на редицата от данни за периода с използване на медианата (вместо
средноаритметичнa стойност с цел по висока достоверност);
➢ Получената стойност на показателя за водата в пункта се сравнява с най-строгата прагова
стойност и стандарта за качество определени за замърсителя:
- Когато получената стойност е под праговата стойност/стандарта за качество са изпълнени
изискванията за добро химично състояние на водата в пункта по този показател;
- Ако получената стойност е над праговата стойност/стандарта за качество химичното състояние
на водата в пункта се определя като лошо по този показател;
➢ Крайната оценка на състоянието на водата в района на пункта се определя по следния начин:
- Ако по всички показатели, състоянието е „добро“, състоянието на водата се определя, като
„добро“ по този показател;
- Ако по някой от показателите, състоянието е „лошо“ , състоянието на водата се определя като
„лошо“ по този показател;
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➢ Оценка на състоянието на цялото ПВТ :
- Ако в района на всички пунктове за мониторинг в тялото състоянието е „добро“ – ПВТ е
определено в „добро“ химично състояние;
- Ако в района на някой от мониторинговите пунктове в тялото състоянието е „лошо“ – следва
извършването на допълнителен анализ за окончателна оценка състоянието на водното тяло, чрез
комбинирано прилагане на стъпките от Б. до Е.
Б. Определяне на степента на превишение
Ако по един или повече показатели в района на един или няколко мониторингови пункта
състоянието е определено като „лошо“ , се извършва оценка на засегнатата площ по следния начин:
- Всеки засегнат от замърсяване участък от тялото е очертан, като в него са включени площта от
тялото разположена между мониторинговите пунктове, в които е установено превишение над стандарта
за качество или праговата стойност за някой от показателите и площта около всеки краен пункт, в който
е установено превишение, изразено с площ на кръг с радиус 1км.
- Определена е площта на всеки очертан засегнат участък от водното тяло и каква част от общата
площ на тялото представлява в % ;
Заключение:
- Когато площта на замърсяване от ПВТ е по-малка от 20% от общата площ на тялото и
резултатите от останалите тестове (описани от В. до Е.) показват добро състояние и не са установени
тенденции за повишаване на концентрациите на замърсителите – ПВТ е оценено в „добро“ химично
състояние ;
- Когато площта на замърсяване от ПВТ е по-голяма или равна от 20% от общата площ на тялото
и резултатите от останалите тестове (описани от В. до Е.) показват „лошо“ състояние и са установени
значими и устойчиви възходящи тенденции за повишаване на концентрациите на замърсителите – ПВТ
е оценено в „лошо“ химично състояние ;
В. Тест: „Интрузия на солени и замърсени води“
Теста се прилага само за тела оценени в лошо количествено състояние и едновременно с това
показали отклонения от изискванията за „добро“ състояние по даден показател. С теста се отчита дали
променените водни нива са довели до влошаване на качествата на водата, чрез привличане на солени
или замърсени води от повърхността.
Г. Тест: „Значимо влошаване на екологичното или химичното състояние на повърхностните
водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ “
Този тест отчита връзката повърхностни - подземни води и се прилага за участъците от водните
тела в които е идентифицирана такава връзка. За тези участъци и в случаите на установени отклонения
от доброто състояние на подземните води в даден мониторингов пункт попадащ в участъка на
взаимовръзката, се отчита възможността влошеното качество на подземните води да е оказало влияние
върху качеството на повърхностните води.
Д. Тест: „Значимо влошаване на състоянието на земните екосистеми, зависещи от
подземните води, поради пренасяне на замърсители от ПВТ“
Този тест отчита дали е осигурено необходимото качество на подземните води за поддържане на
екосистемите зависещи от тях. Той се прилага за екосистеми попадащи в районите на мониторинговите
пунктове оценени в „лошо“ състояние по определен показател и попадащи в най-близките до
повърхността подземни води от първи слой. Извършва се оценка на вероятността влошеното качество
на подземните води по определен/и показател/и да оказва отрицателно влияние върху статуса на
екосистемата.
За подземните води попадащи в дълбоките слоеве теста е неприложим, защото дълбоко
залягащите подземни води не оказват влияние върху екосистемите на повърхността.
Е. Тест: „Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване“
Възложител: Община Кричим
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Теста се прилага за идентифицирани водовземни съоръжения черпещи вода за питейно-битово
водоснабдяване, попадащи в установените в стъпка А. райони с превишения на концентрацията на
замърсителите.
Химичното състояние на подземните водни тела, върху които е разположена Община Кричим
е показано в следващата таблица.

Възложител: Община Кричим
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Тест:
Тест:
Тест:
Значимо влошаване на
Значимо влошаване на
Обща оценка
Тест:
екологично или химично
състоянието на земни
на химичното
Интрузии на солени
състояние на повърхностни екосистеми, зависещи от
състояние на
или замърсени води
водни тела, причинено от
подземните води, поради
ПВТ
(неприложимо/добро/лошо) пренос на замърсители от
пренасянето на
(добро/лошо)
ПВТ
замърсители от ПВТ
(неприложимо/добро/лошо); (неприложимо/добро/лошо)

лошо

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

лошо

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

добро

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)
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неприложимо

Тест:
Влошаване на качествата
на подземните води,
предназначени за питейнобитово водоснабдяване
(неприложимо/добро/лошо

лошо

Наличие на възходящи
тенденции (да/не)

Наименование
Порови води в Кватернер Горнотракийска низина
Порови води в Неоген – Кватернер Пазарджик - Пловдивския район
Карстови води - Централно
Родопски масив

BG3G00000Pt041

BG3G00000NQ018

BG3G000000Q013

код на ПВТ

Таблица 80. Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела в БДИБР - община Кричим, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.

не

Обща
оценка на
химичното
състояние
на ПВТ

Вещества
или
показатели
на
замърсяване

лошо

Фосфати
(mg/l)
Нитрати
(mg/l)
Калций (mg/l)

Нитрати
(mg/l)
Фосфати
(mg/l)
Калций (mg/l)
Твърдост
(обща) (mgeqv/l)
Амониеви
йони (mg/l)
Сулфати
(mg/l)

неприложимо

лошо

не

лошо

неприложимо

добро

не

добро
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Влошаване на
качествата на
подземните води,
Обща оценка на
предназначени за
химичното
питейно-битово
състояние на ПВТ водоснабдяване Концентрации на
Средногодишни
РС (2010-2014 год.)
концентрации
над Стандарт и
(2010-2014 год.)
над ПС
над Стандарт за
качество на питейни
води и над ПС

0,5494

1,055
48,16665
138,79165

39,25 - 40,5
0,7375
158,25
10,5
0,6875
250,5

Пукнатинни води - Централно
Родопски комплекс

BG3G00000Pt050
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добро

няма интрузия
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неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

неприложимо

добро

не
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2.10.4.
Характеристика на подземните водни тела, в обхвата, на които попада
община Кричим
Подземните водни тела в обхвата на които попада Община Кричим са посочени с писмо изх. №
ЗДОИ-01-66/29.10.2018 г. на БДИБР гр. Пловдив. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. техните характеристики
са следните:
Подземно водно тяло Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, с код
BG3G000000Q013
A.
Тип на ПВТ- безнапорен
B.
Населени места в община Кричим- Кричим
C.
Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,)-1
D.
Площ на ПВТ,км2-2818,07
E.
Разкрита площ, км2-2818,07
F.
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - песъкливи
глини, валуни, чакъли
G.
ПВТ от които зависят пряко повърхностните води, водни екосистеми и и/или сухоземни
системи - BG0002010 Язовир Пясъчник, BG0002016 Рибарници Пловдив, BG0002057 Бесапарски
ридове, BG0002069 Рибарници Звъничево, BG0002081 Марица – Първомай, BG0002086 Оризища
Цалапица, BG0002087 Марица – Пловдив, BG0000291 Гора Шишманци, BG0000255 Градинска гора,
BG0000287 Меричлерска река, BG0000424 Река Въча – Тракия, BG0000578 Река Марица, BG0000289
Трилистник
H.
Натиск и въздействие върху
-естествени ресурси на ПВТ, л/с-8677,77
-разполагаеми ресурси л/с-7941,50
-Разрешени водни количества л/с-5728,91
-Експлоатационен индекс%-72%
I.
Натиск и въздействие върху ПВТ химическото състояние
Категория натиск
-Дифузен- Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия -вероятно от
органични азотни и фосфорни торове. Находище на уран МОМИНО-Момино, Находище на уран
ТРИЛИСТНИК-Трилистник, Находище на уран ЦЕРЕТЕЛЕВО-Церетелево, Находище на уран
ПРАВОСЛАВЕН-Православен, Находище на уран БЕЛОЗЕМ-Белозем, Находище на строителни
материали - Дурхана - Варовици, мергели и глини + нах. На Индустриални минерали Кирешлика Варовици, Находище на строителни материали - Клокотница - Мрамори, Находище на индустриални
минерали - Варовици + нах. Юрт дере - Строителни материали - Варовици, Находище на индустриални
минерали - Великан - Варовици, Находище на строителни материали - Малката кория - Речна
баластра, Находище на строителни материали - Огняново + нах. Огняново - 77 - мрамори, Находище
на строителни материали - Инджова върба - пясъци и чакъли - /в площта влиза и Стряма 1 - точ./,
Находище на строителни материали - Оризаре - Пясъци, Находище на строителни материали - Долна
махала - Пясъци и чакъли, Находище на строителни материали - Елаците - Баластра + нах. Узунпара
- баластра, Находище на строителни материали - Стоянчова чешма - Баластра + нах. Чифлика Пясъци и чакъли + нах. Яковия чифлик - Пясъци и чакъли - /в площта влиза и Чайкъра - точ./, Находище
на строителни материали - Градище 2 - Пясъци и чакъли, Находище на строителни материали Каваклъка - Баластра, Находище на строителни материали - Ахматово - Пясъци, Находище на
строителни материали - Лозница-1 - Баластра + нах. Лозница-2, у-к 1-ви и у-к 2-ри - баластра /в
площта влиза и нах. Картал тере - точ./, Находище на строителни материали - Трите чешми - Пясък
и чакъл

Възложител: Община Кричим
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-Точкови- Депо за отпадъци /БО/ - закрито-Добрич, НЕОХИМ АД - /ПО, ОО/-Димитровград,
ТЕЦ "Марица - 3" АД - сгуроотвал Горен бюк-Димитровград, ТЕЦ "Марица - 3" АД - Депо в проектЧерногорово, Действащо депо за отпадъци /БО/-Цалапица, Действащо депо за отпадъци /СО/Първенец, Депо за отпадъци "КЦМ" АД /ОО/-Катуница, Депо за неопасни отпадъци-Шишманци, Депо
за отпадъци "Монди Стамболийски" ЕАД /ПО/-Стамболийски, Депо за отпадъци "Монди
Стамболийски" ЕАД /ПО/-Стамболийски, Депо в проект /БО, СО/-Пазарджик, Действащо депо за
отпадъци /БО, СО/-Пазарджик, Складове за пестициди /Карабунар, Септември, Ковачево, Катуница,
Граф Игнатиево, Скутаре, Рогош, Лозен, Ветрен дол, Белово, Звъничево, Марково, Яздач, Пловдив,
Куклен/, 12 бр. Б-Бкуб-Пазарджик, ПЕТРОЛНА БАЗА - ВЕТРЕН – ЛУКОЙЛ-Ветрен, ПЕТРОЛНА БАЗА
- ПЛОВДИВ – ЛУКОЙЛ-Пловдив, ПЕТРОЛНА БАЗА – АСЕНОВГРАД-Асеновград, РАФИНЕРИЯ С
ТЕРМИНАЛ - С. БЕЛОЗЕМ - ИНСА ОЙЛ-Белозем, ПЕТРОЛНА БАЗА - ПЪРВОМАЙ - ДЪРЖАВЕН
РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-Първомай, ГПСОВ Пазарджик-Пазарджик, ГПСОВ
Пловдив-Пловдив, "ЕЛХИМ-ИСКРА - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори"Пазарджик, ИНСА ОЙЛ-Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торфБелозем, "МАРИЦАТЕК-Производство на тъкани"-Пловдив, "НЕОХИМ-Производство на азотни
съединения и торове"-Димитровград, "НЕОХИМ-Производство на други изделия от пластмаси"Димитровград, "ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ-Производство на мед"-Цар Асен, "ПЪЛДИН
ГАЗ-Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф"-Войводиново,
"ЮПИТЕР 05-Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал"-Куклен, "АГРИЯПроизводство на пестициди и други агрохимикали"-Куклен, "КЦМ-Производство на олово, цинк,
калай"-Пловдив, Земна лагуна Свинеферма ЕТ "Грими Хюсейн"-Синитево, Земна лагуна Свинеферма ЕТ
"Грими Хюсейн"-Пещера, Земна лагуна Свинекомплекс ЕТ" Оскар Кирил Николов"-Главиница, Земна
лагуна Птицеферма "Вал Импекс" ЕООД-Звъничево, Земна лагуна Свинеферма "Лагера"-Съединение,
Земна лагуна "Маджаров"-Стамболийски, Земна лагуна "Елит-95"ООД-Ягодово, Земна лагуна
Помощно стопанство "Каменица"-Войводиново, Земна лагуна Ферма за мюлари "Булев" ЕООДПървомай, Земна лагуна Ферма за кокошки ЕТ "Тракийка"-Белозем, Земна лагуна Ферма за мюлариПопопвица, Земна лагуна Ферма за мюлари-Стряма, Земна лагуна Свинеферма "Силви" ООД-Малък
Чардак, Земна лагуна Животновъдна ферма ПК" Агромакс"-Черногорово, Земна лагуна Животновъдна
ферма "ПРО Агро"2000-Войводиново, Земна лагуна "Неохим" АД-Димитровград, Земна лагуна
Помощно стопанство "Каменица"-Войводиново, Земна лагуна Животновъдна ферма "ПРО Агро"2000Войводиново, Населени места с частично изградена канализация , Находище на строителни материали
- Адата - запад - Баластра, Находище на строителни материали - Егреците - Пясъци и чакъли,
Находище на строителни материали - Райново - Гнайсошисти, Находище на строителни материали Рибарника - 1 - Речна баластра, Находище на индустриални минерали - Малък Гайтановец - доломити,
Находище на строителни материали - Ели дере - Пясъци и чакъли, Находище на строителни материали
- Стряма 2 - Пясъци и чакъли, Находище на строителни материали - Изток - Пясък и чакъл, Находище
на строителни материали - Шишманци, у-к "2" - Варовици, Находище на строителни материали Куртово Конаре - Мрамори, Находище на строителни материали - Кайряка - Пясъци и чакъли
/баластра/
Не е гранично ПВТ,
J.
Риск оценка по количество- в риск
K.
Риск оценка по химия- в риск
L.
Общ оценка на риска- в риск
Подземно водно тяло Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район,
с код - BG3G00000NQ018
A. Тип на ПВТ –напорен
B. Населени места в община КричимC. Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,) -1,2
Възложител: Община Кричим
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D. Площ на ПВТ, км2 -4013,81
E. Разкрита площ, км2 -1250,19
F. Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване- песъкливи глини,
пясъци, чакъли.
G. ПВТ от които зависят пряко повърхностните води, водни екосистеми и и/или сухоземни
системи - BG0000438 Река Чинардере, BG0001031 Родопи – Средни, BG0002081 Марица – Първомай,
BG0002010 Язовир Пясъчник, BG0002073 Добростан, BG0002015 Язовир Конуш
H. Натиск и въздействие върху
-естествени ресурси на ПВТ, л/с-3415,96
-разполагаеми ресурси л/с-3116,79
-Разрешени водни количества л/с-3797,23
-Експлоатационен индекс%-122%
I. Натиск и въздействие върху химичното състояние
Категория натиск
-Дифузен- Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия -вероятно от
органични азотни и фосфорни торове, ХХ "Елшица"-Елшица, Ураново находище ПРАВОСЛАВЕН-у-к
ЦЕНТРАЛЕН (ДЕБЪР)-Православен, Находище на строителни материали - Старите колиби мрамори, Находище на строителни материали - Дурхана - Варовици, мергели и глини + нах. Кирешлика
- Индустриални минерали - Варовици, Находище на строителни материали - Малката кория - Речна
баластра, Находище на строителни материали - Долна махала - Пясъци и чакъли, Находище на
строителни материали - Каваклъка - Баластра, Находище на строителни материали - Ахматово Пясъци, Находище на строителни материали - Лозница - Баластра + вкл. нах. Картал тепе - точ. Пясъци и чакъли, Находище на строителни материали - Трите чешми - Пясък и чакъл
-Точкови-Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци на общините
Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки-Асеновград, Складове за пестициди -2-Пъдарско, Склад
за пестициди -1-Смилец, Складове за пестициди -2-Чешнегирово, Склад за пестициди -1-Партизанин,
Складове за пестициди -2-Гранит, Склад за пестициди -1-Зетьово, Свинекомплекс "Свиком" АДАприлци, Ферма за мюлари "Булев" ЕООД-Първомай, Ферма за мюлари ЕТ "Сузи- Р. Матейчин"Златосел, Ферма за мюлари-Попопвица, Населени места с частично изградена канализация, Находище
на строителни материали - Адата - Речна баластра, Находище на скално-облицовъчни материали Зидина - Варовици, Находище на строителни материали - Рибарника - 1 - Речна баластра, Находище
на строителни материали - Стряма 2 - Пясъци и чакъли
Не е гранично ПВТ
J.
Риск оценка по количество- в риск
K.
Риск оценка по химия –в риск
L.
Общ оценка на риска –в риск
Подземно водно тяло Карстови води - Централно Родопски масив, с код BG3G00000Pt041
A.
Тип на ПВТ- напорен
B.
Населени места в община Кричим- Кричим
C.
Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,)-1,2
D.
Площ на ПВТ,км2-552,77
E.
Разкрита площ, км2-455,438
F.
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - валуни,
пясъци, конгломерати, брекчо конгломерати, пясъчници, варовици, битуминозни шисти, моласови
отложения, маломощни въглищни пластове, на места - туфи и туфити
G. ПВТ от които зависят пряко повърхностните води, водни екосистеми и и/или сухоземни
системи - BG0002057 Бесапарски ридове, BG0002073 Добростан
H. Натиск и въздействие върху
Възложител: Община Кричим
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-естествени ресурси на ПВТ, л/с-3275,62
-разполагаеми ресурси л/с-3120,93
-Разрешени водни количества л/с-916,16
-Експлоатационен индекс%-25%
I. Натиск и въздействие върху ПВТ химическото състояние
Категория натиск
-Дифузен- Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове, Находище Джурково-Оловно-цинкови руди, Находище на
строителни материали - Старите колиби - мрамори, Находище на строителни материали - Огняново
- 77 - мрамори + нах. Огняново, Находище на строителни материали - Батака - Глини
-Точкови- Регионално депо - Пазарджик /БО, СО/, Закрито общинско депо за отпадъци, ХХ
"Лъки", Земна лагуна Свинеферма ЕТ "Грими Хюсейн", Находище на строителни материали - Белащица
- мрамори + нах. Белащица юг, Находище на строителни материали - Гергьовица - мрамори, Находище
на строителни материали - Куртово Конаре - мрамори, Населени места с частично изградена
канализация
Не е трансгранични ПВТ
J.
Риск оценка по количество-не в риск
K.
Риск оценка по химия-не в риск
L.
Общ оценка на риска- не в риск
Подземно водно тяло Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс , с код BG3G00000Pt050
A.
Тип на ПВТ – безнапорен
B.
Населени места в община Крумовград- Кричим
C.
Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3,) -1,2
D.
Площ на ПВТ, км2 -1658,61
E.
Разкрита площ, км2 -1638,1
F.
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - Различни
типове кафяви и канелени горски почви. Отделни петна Изветрели в различна степен гранит в
южната част.
G. ПВТ от които зависят пряко повърхностните води, водни екосистеми и и/или сухоземни
системи
H. Натиск и въздействие върху
-естествени ресурси на ПВТ, л/с-3485,51
-разполагаеми ресурси л/с-2694,64
-Разрешени водни количества л/с-65,64
-Експлоатационен индекс%-2%
I. Натиск и въздействие върху химичното състояние
Категория натиск
-Дифузен- Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове, Нах. Джурково - Оловно-цинкови руди, Нах. ДружбаГоведарника - Оловно-цинкови руди, Находище на уран НАРЕЧЕН, Находище на уран ЗДРАВЕЦ,
Находище на строителни материали - глини Батака
-Точкови- Закрито общинско депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Рекултивирано общинско депо
за отпадъци - БО, СО, ПО, Складове за пестициди, Складове за пестициди, Находище на уран
НАРЕЧЕН-НОВО, Находище на строителни материали - мрамори БЕЛАЩИЦА РОДОПИ , Населени
места с частично изградена канализация
Гранично ПВТ, Преобладаващо държавната граница преминава по вододелно било
J. Риск оценка по количество-не в риск
Възложител: Община Кричим
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K. Риск оценка по химия-не в риск
L. Общ оценка на риска- не в риск
2.10.5.
Цели и Програма за постигането на целите за ПВТ , в обхвата на които
попада община Кричим, съгласно ПУРБ
Съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 2 от 3В целите за опазване на околната среда при подземните води се
определят за:
➢ недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и
предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;
➢ опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на
баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние;
➢ идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за
повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на
подземните води.
Целите за опазване на околната среда в ПВТ, върху част от които е разположена община Кричим
са показани в следващата таблица.

Възложител: Община Кричим
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неприложимо
(няма
информация
за товар в
повърхностни
те води)

Възложител: Община Кричим

неприложимо

лошо

не

лошо

Фосфати
(mg/l)
Нитрати
(mg/l)
Калций
(mg/l)

0,5494

1,055
48,16665
138,79165
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Цел –
химично
състояние

Изключения

Обща
оценка на
химичното
състояние
на ПВТ

Влошаване на
качествата на
Обща оценка
подземните води,
на химичното предназначени за
Вещества
състояние на
питейно-битово
или
ПВТ водоснабдяване показатели Концентрации на Средногодишни
на
РС (2010-2014 концентрации (2010замърсяване
год.) над
2014 год.) над
Стандарт и
Стандарт за
над ПС
качество на
питейни води и
над ПС

Година

Тест:
Влошаване на
качествата на
подземните
води,
предназначени
за питейно битово
водоснабдяване
(неприложимо/
добро/лошо

Наличие на възходящи тенденции
(да/не)

Тест:
Интрузии на солени или замърсени
води (неприложимо/добро/лошо)

Тест:
Тест:
Значимо
Значимо
влошаване на
влошаване на
екологично
състоянието на
или химично
земни екосистеми,
състояние на
зависещи
повърхностни
от подземните
водни тела,
води, поради
причинено от
пренасянето на
пренос на
замърсители от
замърсители
ПВТ
от ПВТ
(неприложимо/
(неприложимо
добро/лошо)
/ добро/лошо);

по-малко строга
цел по
попоказател
малко
4(5)
фосфати, строга
нитрати,
цел
калций

Обосновка за
изключения

Изключения в първия ПУРБ

лошо

няма интрузия

Тест:
Обща оценка на химичното състояние
на ПВТ (добро/лошо)

Наименование
Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина

G3G000000Q013

код на ПВТ

Таблица 81. Цели за опазване на околната среда за подземните водни тела, върху част от които попада община Кричим съгласно ПУРБ 2016-2021

Значителна площ(83%)
от водното тяло е
засегната от дифузни
източници на
замърсяване, като найголям дял имат площите
заети от селско
стопанство. Поради
това са планирани мерки
за 1. Прилагане на добри
фермерски практики за
животновъдство;
2.Прилагане на добри
земеделски практики за
торене и съхранение на
торове; 3.Провеждане
на обучение на
селскостопански
производители и
фермери за прилагане на
добри земеделски
практики. Тези мерки ще
имат съответния ефект
след период от 10 до 20
години, което е времето
за пренос на
замърсители от
селското стопанство
(нитрати).

да

добро

няма интрузия

добро

няма интрузия

лошо

неприложимо
(няма
информация
за товар в
повърхностни
те води)

неприложимо
(няма
информация
за товар в
повърхностни
те води)

няма интрузия

Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район
Карстови води - Централно
Родопски масив
Пукнатинни води - Централно
Родопски комплекс

BG3G00000Pt050

BG3G00000Pt041

BG3G00000NQ018
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неприложимо
(няма
информация
за товар в
повърхностни
те води)

Възложител: Община Кричим

неприложимо

неприложимо

неприложимо

лошо

добро

добро

не

не

не

лошо

Нитрати
(mg/l)
Фосфати
(mg/l)
Калций
(mg/l)
Твърдост
(обща)
(mg-eqv/l)
Амониеви
йони
(mg/l)
Сулфати
(mg/l)

39,25 - 40,5
0,7375
158,25
10,5
0,6875
250,5

Постигане на
добро
4(4) състояние по
техничес
показател
ки
нитрати,
причини
фосфати,
2027
и
калций,
естеств
твърдост
ени
(обща),
условия
амониеви йони,
сулфати

добро

опазване на
доброто
химично
2015
състояние и
предотвратяван
е влошаването

добро

опазване на
доброто
химично
2015
състояние и
предотвратяван
е влошаването
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Замърсяването се дължи
на производствената
дейност в района.
Предприети са мерки за
спиранена постъпването
на замърсяващите в-ва.
Във връзка с времето на
миграция на
замърсителите в
подземни води и времто
необходимо за
получаване на очаквания
ефект се очаква
постигане на добро
състояние в периода от
10 до 20 години.

да
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2.10.6. Програма от мерки за постигане на целите на Плана за управление на водите в Източнобеломорски басейнов район, 2016 - 2021
г.

Име на ВТ

Цел за водното тяло

лошо

BG3G000000Q01
3

добро

добро

лошо

BG3G000000Q
013

Порови води в
по-малко строга цел по
Кватернер - показател фосфати, нитрати,
Горнотракийск калций; запазване на доброто
а низина
количествено състояние

Екол.
съст-е
на пов. Химич
ВТ/
но
Колич. състоя
съст-е
ние
на подз.
ВТ

Порови води в
по-малко строга цел по
Кватернер - показател фосфати, нитрати,
Горнотракийск калций; запазване на доброто
а низина
количествено състояние

добро

лошо

BG3G000000Q013

BG3G000000Q013

Код на водното тяло

Таблица 82. Програма от мерки за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води, върху част от ,които е разположена
територията на община Кричим

Порови води в
по-малко строга цел по
Кватернер - показател фосфати, нитрати,
Горнотракийск калций; запазване на доброто
а низина
количествено състояние

добро

лошо

Порови води в
по-малко строга цел по
Кватернер - показател фосфати, нитрати,
Горнотракийск калций; запазване на доброто
а низина
количествено състояние

Възложител: Община Кричим

КТМ

Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Тип на
мярката,
когато е
определена
като основна

Дифузно
замърсяване

Наименование
на мярка

Действия за
изпълнение на
мярката

Конкретизиране
на действието

4. Събиране на актуална
Подобряване на
Събиране на актуална
информация за
информацията за
информация за
местоположението и
натиска и въздействието
местоположението и
текущото състоянието
върху водите от селското
текущото състоянието
на складове за
стопанство
на складове за пестициди
пестициди

Извършване на контрол
3.един път в срока на
един път в срока на
действие на ПУРБ на
Подобряване на контрола
действие на ПУРБ на
разрешителните за
Подобряване на
Контрол върху
на разрешителните за
разрешителните за
водовземане от
управлението
водовземането водовземане от подземни
водовземане от подземни
подземни води с
води
води с разрешено
разрешено количество
количество под 30 000
под 30 000 куб.м.год.
куб.м.год.
2.един път на 3 години Извършване на контрол
на разрешителните за един път на 3 години на
Подобряване на контрола
водовземане от
разрешителните за
Подобряване на
Контрол върху
на разрешителните за
подземни води с
водовземане от подземни
управлението
водовземането водовземане от подземни
разрешено количество
води с разрешено
води
от 30 000 до 150 000 количество от 30 000 до
куб.м.год
150 000 куб.м.год
Забрана за издаване на
разрешителни за
1.Забрана за издаване на
водовземане, когато
разрешителни за
понижението на
водовземане когато
водното ниво и
понижението на
временното или
Опазване на
водното ниво и
постоянно изменение на
Други превантивни
количественото
временното или
Други превантивни мерки
посоката на потока в
мерки
състояние на подземните постоянно изменение на
подземното водно тяло
води
посоката на потока в
създават опасност от
подземното водно тяло
привличане на солени или
създават опасност от
замърсени води (мярката
привличане на солени или
се прилага при
замърсени води
установено замърсяване
на подземни води)
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Година на Допълнител
стартиране
на
на мярката информация

Населено
място

2017

Кричим и др.

2017

Цялото водно
тяло

2017

Цялото водно
тяло

2017

Цялото водно
тяло

Порови води в
по-малко строга цел по
Кватернер - показател фосфати, нитрати,
Горнотракийск калций; запазване на доброто
а низина
количествено състояние

Цялото водно
тяло

Подобряване на
управлението

Извършване на контрол
3.един път в срока на
един път в срока на
действие на ПУРБ на
Подобряване на контрола
действие на ПУРБ на
разрешителните за
Контрол върху
на разрешителните за
разрешителните за
водовземане от
водовземането водовземане от подземни
водовземане от подземни
подземни води с
води
води с разрешено
разрешено количество
количество под 30 000
под 30 000 куб.м.год.
куб.м.год.

2017

Цялото водно
тяло

Подобряване на
управлението

2.един път на 3 години
на разрешителните за
Подобряване на контрола
водовземане от
Контрол върху
на разрешителните за
подземни води с
водовземането водовземане от подземни
разрешено количество
води
от 30 000 до 150 000
куб.м.год

Извършване на контрол
един път на 3 години на
разрешителните за
водовземане от подземни
води с разрешено
количество от 30 000 до
150 000 куб.м.год

2017

Цялото водно
тяло

Подобряване на
управлението

Извършване на ежегоден
1. Ежегоден контрол на
контрол на
Подобряване на контрола
разрешителните с
разрешителните за
Контрол върху
на разрешителните за
разрешено водовземане с водовземане от подземни
водовземането водовземане от подземни
количество над 150 000
води с разрешено
води
куб.м.год;
количество над 150 000
куб.м.год

2017

Цялото водно
тяло

2017

Цялото водно
тяло

2017

Цялото водно
тяло

BG3G00000NQ018

2017

Порови води в
Неоген Кватернер Пазарджик Пловдивския
район

BG3G00000NQ018

Подобряване на
управлението

Порови води в
Неоген Кватернер Пазарджик Пловдивския
район

BG3G00000NQ018

лошо

Порови води в
Неоген Кватернер Пазарджик Пловдивския
район

BG3G00000Pt041

Постигане на добро
състояние по показател
нитрати, фосфати, калций,
твърдост (обща), амониеви
йони, сулфати, обща алфаактивност, естествен уран
;постигане на по-малко
строга цел от добро
количествено състояние
Постигане на добро
състояние по показател
нитрати, фосфати, калций,
твърдост (обща), амониеви
йони, сулфати, обща алфаактивност, естествен уран
;постигане на по-малко
строга цел от добро
количествено състояние
Постигане на добро състояние
по показател нитрати,
фосфати, калций, твърдост
(обща), амониеви йони,
сулфати, обща алфаактивност, естествен уран
;постигане на по-малко строга
цел от добро количествено
състояние

добро

Извършване на ежегоден
1. Ежегоден контрол на
контрол на
Подобряване на контрола
разрешителните с
разрешителните за
Контрол върху
на разрешителните за
разрешено водовземане с водовземане от подземни
водовземането водовземане от подземни
количество над 150 000
води с разрешено
води
куб.м.год;
количество над 150 000
куб.м.год

Карстови
води Централно
Родопски
масив

опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване
влошаването; запазване на
доброто количествено
състояние

добро

добро

Намаляване на
замърсяването с
пестициди от
земеделието.

BG3G00000Pt041

BG3G000000Q013
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Карстови
води Централно
Родопски
масив

опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване
влошаването; запазване на
доброто количествено
състояние

добро

добро

Подобряване на
управлението

Възложител: Община Кричим

добро

добро

добро

лошо

лошо

лошо

9.Контрол на
Контрол на използването
използването на
на пестициди в райони на
пестициди в райони на подземни водни тела,
Опазване на водите от
Дифузно
подземни водни тела, формирани в карстови
замърсяване с препарати
замърсяване
формирани в карстови
водни хоризонти,
за растителна защита
водни хоризонти,
разкриващи се на
разкриващи се на
повърхността
повърхността
Извършване на ежегоден
контрол на
1. Ежегоден контрол на
разрешителните за
Подобряване на контрола
разрешителните с водовземане от подземни
Контрол върху
на разрешителните за
води с разрешено
разрешено водовземане с
водовземането водовземане от подземни
количество над 150 000 количество над 150 000
води
куб.м.год;
куб.м.год
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Цялото водно
тяло

добро

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

2017

Цялото водно
тяло

BG3G00000Pt041

опазване на доброто химично
Карстови води - състояние и предотвратяване
Централно
влошаването; запазване на
Родопски масив
доброто количествено
състояние

добро

добро

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Нитрати

2017

Цялото водно
тяло

Порови води в Постигане на добро състояние
Кватернер - по показател манган, фосфати;
добро
Горнотракийск
запазване на доброто
а низина
количествено състояние

лошо

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

2017

БД

лошо

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

2017

БД

опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване
влошаването; запазване на
доброто количествено
състояние

добро

добро

Карстови
води Централно
Родопски
масив

опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване
влошаването; запазване на
доброто количествено
състояние

добро

BG3G00000NQ018

BG3G00000Pt0
41

2017

Карстови
води Централно
Родопски
масив

BG3G00000Pt041

Подобряване на
управлението

2.един път на 3 години
на разрешителните за
Подобряване на контрола
водовземане от
Контрол върху
на разрешителните за
подземни води с
водовземането водовземане от подземни
разрешено количество
води
от 30 000 до 150 000
куб.м.год

BG3G000000Q013
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Постигане на добро състояние
по показател нитрати,
Порови води в
фосфати, калций, твърдост
Неоген (обща), амониеви йони,
Кватернер сулфати, обща алфаПазарджик активност, естествен уран
Пловдивския
;постигане на по-малко строга
район
цел от добро количествено
състояние

Възложител: Община Кричим

добро

Извършване на контрол
един път на 3 години на
разрешителните за
водовземане от подземни
води с разрешено
количество от 30 000 до
150 000 куб.м.год
Извършване на контрол
3.един път в срока на
един път в срока на
действие на ПУРБ на
Подобряване на контрола
действие на ПУРБ на
разрешителните за
на разрешителните за
разрешителните за
водовземане от
водовземане от подземни
водовземане от подземни
подземни води с
води
води с разрешено
разрешено количество
количество под 30 000
под 30 000 куб.м.год.
куб.м.год.
8.Прилагане на
Задължително прилагане
Националните
на Националните
стандарти за
стандарти за
Намаляване на
поддържане на земята в поддържане на земята в
замърсяването с
добро земеделско и
добро земеделско и
нитрати от земеделски екологично състояние екологично състояние от
източници
от подпомаганите
подпомаганите фермери
фермери и при
и при изпълнение на
изпълнение на проекти
проекти по ПРСР
по ПРСР
4.Отнемане на част от
разрешените водни
Изменение или отнемане
количества в
на разрешителни за
издадените
водовземане от подземни
разрешителни за
води, в резултат от
водовземане за ПВТ
преразглеждането им.
опредени в риск/лошо
състояние по
количество;
4.Отнемане на част от
разрешените водни
Изменение или отнемане
количества в
на разрешителни за
издадените
водовземане от
разрешителни за
подземни води, в
водовземане за ПВТ
резултат от
опредени в риск/лошо
преразглеждането им.
състояние по
количество;
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2.11.
Характеристики на водоползването и на водопотреблението (използване на
водните ресурси) в Община Кричим
Използването на водните ресурси се свежда до снабдяване на урбанизираната територия с вода,
необходима за поддържане на определен санитарно - хигиенен статус, за промишлено производство, за
електроенергия, за напояване на обработваеми територии, за рекреация и пр. При оценка на
характеристиките на водоползването и водопотреблението са взети под внимание основните принципи
за рационалното използване на водните ресурси, чрез които да се постигне балансирана, качествена и
устойчива среда, както следва:
➢ Интегрирано управление на водните ресурси;
➢ Управление на водностопанските системи на технологичен и басейнов принцип в
съответствие с условията на разрешителните за ползване и опазване на водите и водните обекти;
➢ Спазване принципа на солидарността и обществения интерес чрез осигуряване на
сътрудничество на всички нива на управление;
➢ Информационна обезпеченост, включване на обществеността в процесите на обсъждане и
вземане на дългосрочни решения и програми за действия;
➢ Използване на новите технически постижения за икономично потребление на водите и
подобряване ефективността на съществуващите водностопански системи и съоръжения.
В тази връзка, в ОУП на Община Кричим е предвидено развитието на инженерната
инфраструктура - водоснабдяване, канализация.
В т. І.4.6 от настоящия доклад е представена подробна характеристика на съществуващата
водоснабдителна и канализационна мрежа на територията на Община Кричим, както и прогнозното
им развитие за проектния период.
Качество на питейните води
Състояние на подземните води, използвани за питейно-битови водоснабдяване в региона на
ВиК ЕООД-Пловдив
Качеството на подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване от почти всички
водовземни съоръжения, съответстват на нормативните изисквания, и са в допустимите граници,
съгласно „Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” и
Директива 98/83/ЕО на Съвета от 03.11.1998 г. относно качеството на водите предназначени за
консумация от човека.
Най-важни са микробиологичните критерии, а от тях Ешерихия коли и Ентерококи. На второ
място по приоритет са химическите показатели. На трето място са органолептичните индикатори
(мътност, цвят, вкус). На последно място са радиологичните параметри. В момента няма проблеми с тях,
съгласно представените протоколи с анализ на питейните води, но инцидентни замърсявания с фосфати
и нитрати се наблюдават в някои селища, както и при заливане терасата на р. Марица при Пловдив
(тръбните и шахтовите кладенци) замърсителите са и от органичен и микробиологичен характер.
Качество на водите използвани за питейно-битови цели на територията на община Кричим
Резултатите от направените от РЗИ Пловдив изпитвания за качеството на водите използвани за
питейно-битови цели, на територията на община Кричим за периода 2017 и 2018 години (писмо №936/11.04.2019 г) не показват отклонения от нормите:
Таблица 83. Радиологични показатели
Дата на
пробовземане

Населено място

Обща алфа
активност**
Bq/l

Обща бета
aктивност***
Bq/l

Естествен уран*
mg/l

Индикативна доза****
mSv/a

Дата на Протокола
от анализа

16.01.2017

ЗВ Кричим,област
Пазарджик

0,023±0,002

0,15±0,02

0,00020±0,00004

<0,1

14.02.2017

максимална стойност на показател естествен уран-0,03 mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели
**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l , съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели
*

Възложител: Община Кричим
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*** Контролно ниво на обща бета активност – 1 Bq/l , съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели
****
Параметрична стойност на индикативна доза <0,1 mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Таблица 84. Физико-химични и микробиологични показатели – 2017 г.
Номер на
протокола
ЗК-В29

ЗК-ВП 36

Дата на пробовземане
Дата на протокол от
изпитване
28.03.2017
03.04.2017

Населено място
на пробовземане
гр.Кричим,ул.Обединение
№3, чешма в Общината

гр.Кричим, ул.Обединение
№3, чешма в Общината

24.04.2017
09.05.2017

Показатели и единица
на величината
Цвят
0
цветност
мътностFNU
Активна реакция Рн
Амониев йон mg/l
Нитрити mg/l
Нитрати mg/l
Остатъчен хлор mg/l
Електропроводимост
µS/sm
Мирис бал
Вкус
Колиформи КОЕ/ml
Ешерехия коли КОЕ/ml
Цвят
0
цветност
Мътност FNU
Активна реакция Рн
Перманганатна
окисляемост mg/O2/l
Амониев йон mg/l
Нитрити mg/l
Нитрати mg/l
Хлориди mg/l
Твърдост обща mg(Sum)gv/l
Калций mg/l
Магнезий mg/l
Фосфати mg/l
Сулфати mg/l
Флуориди mg/l
Остатъчен хлор mg/l
Електропроводимост µS/sm
Мирис бал
Вкус
Цианиди µg/l
Натрий mg/l
Живак µg/l
Колиформи КОЕ/ml
Ешерехия коли КОЕ/ml
Ентерококи КОЕ/ml
Сулфитредуциращи
клостридии КОЕ/ml
Микробно число КОЕ/ml
Мед mg/l
Арсен µg/l
Хром µg/l
Кадмий µg/l
Олово µg/l
Желязо µg/l
Манган µg/l
Никел µg/l
Цинк mg/l
Селен µg/l
Антимон µg/l

Резултати от
изпитването
<5
/приемлив/
<0,5 /приемлива/
7,40±0,026
<0,05
<0,01
5,3±0,2
0,15

Стойност и допуск на
показателя*
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
≥6,5 и ≤9,5
0,50
0,50
50
0,3-0,4

208±3

2000

1 /приемлив/
Без привкус /приемлив/
1/100
1/100
<5
/приемлив/
<0,5 /приемлива/
7,30±0,026

Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
1/100
1/100
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
≥6,5 и ≤9,5

0,89±0,02

5,0

<0,05
<0,01
5,70±0,11
6,0±0,2
2,30±0,05
35,2±0,4
6,8±0,3
0,02±0,001
<20
<0,1
0,2
224±3
1 /приемлив/
Без привкус /приемлив/
Не се откриха
4,5±0,06
<0,2
1/100
1/100
1/100

0,50
0,50
50
250
12
150
80
0,50
250
1,50
0,3-0,4
2000
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
50
200
1,0
1/100
1/100
1/100

1/100

1/100

<1,0
<0,01
<0,3
<2,2
<0,1
<1,0
<3,3
15±1,2
<2,0
<0,01
<0,5
,1,6

2,0
10
50
5,0
10
200
50
20
4
10
5

Таблица 85. Физикохимични показатели-2018 г.
Номер на
протокола
ЗК –
В 200

Населено място
на пробовземане
Гр.Кричим
ул.Антонивановци №2 ,
фонтанка площад

Дата на пробовземане
Дата на протокол от
изпитване
18.07.2017 г
23.07.2017г

Показатели и единица
на величината

Резултати от
изпитването

Стойност и допуск на
показателя*

Цвят
цветност

<5
/приемлив/

Приемлив за потребителите

0

Мътност FNU
<0,5 /приемлива/
Приемлив за потребителите
≥6,5 и ≤9,5
Активна реакция Рн
7,32±0,03
Остатъчен хлор mg/l
0,1
0,3-0,4
Електропроводимост µS/sm
300±4
2000
Мирис бал
1 /приемлив/
Приемлив за потребителите
Вкус
Без привкус /приемлив/ Приемлив за потребителите
Колиформи КОЕ/ml
1/100
1/100

Възложител: Община Кричим
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ЗК –
В 243

Гр.Кричим,
площад

ЗК –
В 347

фонтанка

Гр.Кричим,
ул.Родопи,
фонтанка площад

ЗК –
ВП 176

Гр.Кричим,
площад

фонтанка

20.08.2018 г
24.08.2018г

19.11.2018 г
22.11.2018г

25.09.2018 г
19.10.2018г

Ешерехия коли КОЕ/ml
1/100
Микробно число КОЕ/ml
<1,0
Цвят
<5
0
цветност
/приемлив/
Мътност FNU
<0,5 /приемлива/
Активна реакция Рн
7,15±0,03
Остатъчен хлор mg/l
0,2
Електропроводимост µS/sm
327±5
Мирис бал
1 /приемлив/
Вкус
Без привкус /приемлив/
Колиформи КОЕ/ml
1/100
Ешерехия коли КОЕ/ml
1/100
Микробно число КОЕ/ml
<1,0
Цвят
<5
0
цветност
/приемлив/
Мътност FNU
<0,5 /приемлива/
Активна реакция Рн
7,51±0,03
Остатъчен хлор mg/l
0,15±0,02
Електропроводимост µS/sm
323±6
Мирис бал
1 /приемлив/
Вкус
Без привкус /приемлив/
Колиформи КОЕ/ml
1/100
Ешерехия коли КОЕ/ml
1/100
Микробно число КОЕ/ml
<1,0
Живак µg/l

<0,2

1/100
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
≥6,5 и ≤9,5
0,3-0,4
2000
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
1/100
1/100
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
≥6,5 и ≤9,5
0,3-0,4
2000
Приемлив за потребителите
Приемлив за потребителите
1/100
1/100
1,0

Таблица 86. Органични съединения 2017 г.
Номер на
протокола
ЗК-ВП-36

Населено място
на пробовземане
гр.Кричим, ул.Обединение
№3, чешма в общината

Дата на пробовземане
Дата на протокол от
изпитване
24.04.2017
09.05.2017

Показатели и единица
на величината

Резултати от
изпитването

Стойност и допуск на
показателя*

Бенз/а/пирен µg/l

<0,0004

0,01

Полициклични ароматни
въглеводороди
Бензо/b/флуорантен µg/l
Бензо/k/флуорантен µg/l
Бензо/g,h,i/перилен µg/l
Индено/1,2,3,-c,d/пирен
Бензен µg/l µg/l
Пестициди /общо/ µg/l
Трихалометани/общо/µg/l
Хлороформ µg/l
Бромдихлорметан µg/l
Трибромометан µg/l
1,2,-дихлоретан µg/l
Тетрахлоретен и
трихлоретен µg/l

0,1
<0,00040±0,00004
<0,0003
<0,0004
<0,0009
<0,2
<0,002

1,0
0,50
100

<0,4
<0,1
<0,2
<0,8

3,0

<0,8

10

Таблица 87. Органични съединения 2018 г.
Номер на
протокола
ЗК-ВП-176

Населено място
на пробовземане
гр.Кричим, ул.Обединение
№3, чешма в Общината

Дата на пробовземане
Дата на протокол от
изпитване
25.09.2018
19.10.2018

Показатели и единица
на величината

Резултати от
изпитването

Стойност и допуск на
показателя*

Бенз/а/пирен µg/l

<0,0002

0,010

Полициклични ароматни
въглеводороди
Бензо/b/флуорантен µg/l
Бензо/k/флуорантен µg/l
Бензо/g,h,i/перилен µg/l
Индено/1,2,3,-c,d/пирен
Бензен µg/l µg/l
Пестициди /общо/ µg/l
Трихалометани/общо/µg/l
Хлороформ µg/l
Бромдихлорметан µg/l
Трибромометан µg/l
1,2,-дихлоретан µg/l
Тетрахлоретен и
трихлоретен µg/l

10
<0,0003
<0,0001
<0,0004
<0,0004
<0,2
<0,002

1,0
0,50
100

<0,4
<0,1
<0,2
<0,8

3

<0,8

10

Стойност и допуск на физикохимичните, микробиологичните показатели и органичните съединения съгласно
изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
*

3. Земи и почви
Община Кричим обхваща територия от 54 895 дка, от които 28 410 дка са горски територии и 19
758 дка земеделски земи.
Възложител: Община Кричим
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Геоложката основа, релефа и климатичните особености определят вида на почвите и тяхното
състояние. Според генерализираната схема на почвите в България (по FAO) територията на община
Кричим е изградена от няколко вида почви.
Ордери: А – почви несвързани със зонални климатични условия.
Типове: Наносни (Fluvisols, FL)
Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси. Решаващо значение при
формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 cm дълбочина) на почвените води, както и
различното им обрастване с растителност. Наносни почви има покрай всяка река, но най-обширни и
представителни площи заемат по поречията на реките Марица, Тунджа, Дунав и Дунавските острови.
Характеризират се със следните общи особености: формират се винаги на заливната и първата
надзаливна тераса на реките; подложени са на периодично (може да не е ежегодно) заливане и
натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях расте водолюбива растителност –
дървесна (елша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-ливадна (власатка и др.). Поради
периодичното отлагане на нови материали наносните почви имат само един слабо или по-добре изразен
хумусен хоризонт, под който в дълбочина се редуват различни по песъчливост и химичен състав
пластове наслоявания на речните наноси.
В районът на община Кричим са представени три вида наносни почви: богати, бедни и
карбонатни.
Типове: Плитки (Leptosols, LP)
Най-важното условие за образуването на плитките почви е устойчивостта на основната скала на
изветряване при конкретните климатични и релефни условия. Плитките почви са едни от найразпространените в нашата страна. Заемат обширни компактни територии в планините и в хълмистите
земи, което дава основание те да се обосноват в специфични почвени райони.
На територията на община Кричим са представени и трите подтипа плитки почви.
Подтип литосоли (Lithic Leptosols, LPq) са най-плитките почви в страната. Имат неизразен и
слабо развит А-хоризонт с мощност до 10 cm, разположен направо върху напуканата или компактната
твърда скала. Подтип ранкери (Umbric.Leptosols) са плитки, слабо развити и кисели почви, образувани
на маломощен елувий от силикатни скали. Дълбочината на профила е от 10 до 30-40 cm. Имат само Ахоризонт, разположен върху твърдата скала. На цвят са тъмнокафяви до черни
Подтип ранкери (Umbric Leptosols, Lpu) са плитки, слабо развити и кисели почви, образувани
на маломощен елувий от силикатни скали. Дълбочината на профила е от 10 до 30-40 cm. Имат само Ахоризонт, разположен върху твърдата скала. Характерно за тях е голямото количество песъклива
компонента и чакълеста фракция, имаща състав на скалите от подложката. Водният им режим е сух.
Обрасли са с тревна и храстова растителност. На цвят са тъмнокафяви до черни.
Подтип рендзини (Rendzik Leptosols, Lpk)
Подтип рендзини, известни и като (хумусно-карбонатни почви), по произход, химични свойства
и състав са противоположни на ранкерите. Те са свързани с изветрителните продукти на карбонатни
скали като варовици, мрамори, варовити мергели. Също са изградени само от един хоризонт, но той е
черен, червеникавокафяв или кафяв, с добра структура и е по-глинест. Включва скални късове от
твърдата карбонатна скала и има мощност от 10 до 30 cm. Задължително условие за дефинирането на
тези почви е съдържанието на повече от 40 % карбонати в техния профил или в скалата под него.
В общината са разпространени главно алувиални почви. Този тип почви се отличават с лек
механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав строеж и малко съпротивление
при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху тях много добре виреят зеленчуци и овощни
насаждения. Това е природна даденост, която е благоприятна за развитие на ефективно селско
стопанство.
В северните склонове на Родопите почвите са с тънък хумусен слой, поради което не са залесени
и нямат съществено икономическо значение.
Възложител: Община Кричим
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От Баланса на земята по видове територии и начин на трайно ползване, общата площ на
територията на общината е 54 895 дка, от които земеделски земи – 19 758 дка и горски територии – 28
410 дка. Обработваемата земя е 13 439 дка и представлява 24,5% от общата площ на общината.
Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или
антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции,
независимо дали се превишават действащите в страната норми и до замърсяване на повърхностни и
подземни води. Наличието на замърсители, надхвърлящи определени нива, може да доведе до негативни
последици в цялата хранителна верига, всички видове екосистеми и други природни ресурси.
Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото замърсяване с тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни форми на деградационни процеси
като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, запечатване.
Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди – на територията на Община Кричим
няма пункт за мониторинг на почвите за тежки метали. Поради тази причина няма данни за замърсяване
на почвата с тежки метали и металоиди в Общината.
Причини за доброто екологично състояние на почвите е липсата на активна промишлена
дейност, както и на интензивна селскостопанска дейност.
Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (ПРЗ -пестициди) –на
територията на община Кричим няма изграден склад за съхранение на пестициди. През 2018 г. не са
констатирани замърсявания на почвите с пестициди.
Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост - На територията на Общината
няма кариери за добив на инертни материали, които са сериозен замърсител и освен това нарушават
териториите.
Ерозия на почвата – Ерозията не е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62%
от тях са с „много слаб ерозионен действителен риск”, 6% от територията на общината е с „умерен
действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия.
Вкислени и засолени почви - няма вкислени и засолени почви на територията на Общината
Заблатени почви – няма заблатени почви на територията на Общината=
Може да се обобщи, че почвите в община Кричим са в добро екологично състояние.
4. Геоложка основа и земни недра
4.1. Геоложки строеж на района
Територията на община Кричим попада върху части от четири картни листа в М 1: 100 000 картен лист Пазарджик, картен лист Пловдив, картен лист Ракитово и картен лист Чепеларе.
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Фигура 14. Геоложка карта на районът на община Кричим
Геоложкият строеж на района, в обхвата на общината, е представен от разнообразни по произход
и възраст геоложки формации. Разкриват се следните основни лито и хроностратиграфски единици и
магмени тела:
- Докамбрий Прародопска надгрупа
- Палеогенски седиментни и магмени скали
- Кватернерни седименти
Докамбрий
Прародопска надгрупа

Възложител: Община Кричим
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Родопската надгрупа е изградена от разнообразни гнайси, шисти, мрамори, амфиболити и др.,
които изграждат характерни литостра-тиграфски единици, разкриващи се в Маришката зона между
селата Белово и Ветрен и по северните склонове на Централните и Западните Родопи между Велинград
и Кричим.
Рупчоска група
В типовата област — Централните Родопи, групата се състои от три свити: Чепеларска пъстра
свита, Богутевска плагиогнайсова свита и Въчанска пъстра свита. В територията на община Кричим се
разкриват скалита на Въчанската пъстра свита
Въчанска пъстра свита

Като картируема литостратиграфска единица с типова област Централни Родопи е въведена от
К о ж у х а р о в (1984). Типовият й разрез се намира на к. л. Ракитово, в долината на р. Въча.
Въчанската свита има ограничено разпространение на територията на к. л. Пазарджик, по
долината на р. Въча южно от Кричим и по северния склон на Западните Родопи между селата Црънча и
Малко Белово. Изграждащите я скали се разполагат нормално конкордантно върху скалите на
Богутевската свита, с бърз постепенен преход. Горната й граница е тектонска с различни свити от
Родопската надгрупа.
В споменатите разкрития Въчанската свита е изградена от един основен фон на дребно- до
среднозърнести биотитови гнайси, (около 50% от общия обем), които на различни нива алтернират с
различно дебели прослойки от амфиболови, амфибол-биотитови, двуслюдени и мусковитови гнайси,
разнообразни слюдени шисти и гнайсошисти, на места с гранат и кианит, мусковитови аплитоидни
лептинити, разнообразни амфиболити, мрамори и каякошисти. Предимно в гнайсошистите, шистите и
мраморите на отделни места се установява графит, а в някои мраморни прослойки и мусковит, и
флогопит.
Всички изброени скали в отделни участъци са по-слабо мигматизирани от скалите в останалите
две свити на групата. В тях се срещат множество послойни и секущи мигматични пегматоидни жили,
особено набогатени на тях са разкритията по долината на р. Въча и в околностите на с. Семчиново. В
близост до гранитовите интрузии мигматичните пегматоидни жили са пресечени от гранитови тела и
пегматити, свързани с тях.
Предимно по северните склонове на Западните Родопи скалите на Въчанската свита вследствие
на тектонските движения са претърпели диафтореза, съпроводена от хлоритизация на биотита и
образуване на късен едролюспест мусковит.
Дебелината на разкриващите се части от Въчанската свита в обхвата на к. л. Пазарджик достига
до 500-550 m.
Ситовска група
В типовата област — Централните Родопи, групата се състои от три свити: Бойковска гнайсова
свита, Бачковска лептинитова свита и Луковишка гнайсошистова и шистова свита. На територията на
община Кричим е представена само Луковишката гнайсошистова и шистова свита.
Луковишка гнайсошистова и шистова свита

С типова област в Централните Родопи е въведена официално от К о ж у х а р о в (1984).
Типовият разрез е на к. л. Чепеларе — минава през с. Лясково до р. Луковица.
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Луковишка та свита е изградена от гнайси, гнайсошисти, шисти, калкошисти, мрамори и
амфиболити, които в типовата област ясно се засебяват в пет члена с характерен литоложки състав:
Мандренски, Руенски, Белочерквенски, Лясковски и Яворовски ( К о ж у х а р о в , 1984). В разкритията
югоизточно от Кричим по северните склонове на р. Малка Въча се разкриват при нормална
суперпозиция Мандренският, Руенският и част от Белочерквенския член.
Мандренският член се разполага нормално конкордантно върху скалите на Бачковската свита с
постепенен преход — алтернация между скалите от двете свити. Изграден е от еднообразни
среднозърнести биотит-мусковитови гнайси до гнайсошисти, които в тези разкрития имат дебелина
18—20 m.
Руенският член се подстила и покрива от среднозърнести бели мрамори. Изграден е от
среднозърнести слоести амфиболити до амфибол-епидот-биотитови гнайсошисти, които съдържат едри
(до 1 cm) порфиробласти от гранат и епидот. Общата му дебелина заедно с мраморните прослойки
достига в разкритието до 65—70 m.
Белочерквенският член е представен от най-долните си нива, които са изградени от двуслюдени
шисти до гнайсошисти, съдържащи дребнозърнест кианит и гранат, рядко ставролит. Дебелината на
разкриващата се част от този член не превишава 12 m.
В останалите разкрития при селата Белово, Дъбравите и Аканджиево се разкриват различни
части от Луковишката свита. Сложната блокова мозайка в тази част от Маришката зона и наложената
диафтореза върху скалите затруднява по-детайлно разчленяване на свитата. Разкритията са изградени
от разнообразни слюдени шисти и гнайсошисти, по-рядко и гнайси, амфиболити, амфиболови шисти,
калкошисти и мрамори, при преобладание на шистите и гнайсошистите. Този състав в някои разкрития
отговаря на Лясковския член на типовата област.
Всред скалите на Луковишката свита се срещат малки тела и лещи от метаморфозирани
ултрабазити.
Метаморфната диференциация: в Луковишката свита се представя от послойна кварцова
инжекция, която най-добре е проявена в разнообразните шисти и гнайсошисти.
Общата дебелина на разкриващите се части от Луковишката свита в западните части на к. л.
Пазарджик не превишава 500— 600 m
Асеновградска група
В типовата област — Централни Родопи, Асеновградската група се състои от две свити:
Добростанска свита на мраморите и Белащенска карбонатно-силикатна свита. На територията на
община Кричим се разкриват части на Добростанската свита на мраморите.
Добростанска мраморна свита

С пълен профил в Централните Родопи тя е въведена от К о ж у х а р о в (1984). Типовият разрез
се намира на к. л. Чепеларе югоизточно от Асеновград.
Скалите на Добростанската свита се проследяват по северните склонове на Централните и
Западните Родопи между Кричим и Белово и по Бесапарските хълмове в повече от десет несвързани
помежду си разкрития. Във всички разкрития контактите й с околните скали са тектонски. Само в района
на Белово горната граница на свитата е нормална-конкордантна с покриващата я Белащенска свита.
В типовата област Добростанската свита се състои от три задруги, изградени от различни по
състав мрамори. Към долната задруга се отнасят сивобелите до сиви и нечисти мрамори, прехождаши в
по-високите стратиграфски нива в доломитни мрамори между Кричим и Жребичко, по Бесапарските
хълмове и на запад до към Малко Белово. В тези разкрития мраморите съдържат различни по дебелина
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прослойки от амфиболити, разнообразни слюдени шисти, кианит-гранатови шисти, калкошисти и
мусковито-ви гнайси. Дебелината на тази задруга достига до около 500 m.
Към средната задруга се отнасят предимно бели и сивобели дребно- до среднозърнести мрамори
с масивна текстура с прослойки от доломитни и доломитови мрамори от областта на Еленски връх,
между селата Радилово и Дебращица, южно от с. Ветрен дол и севрено от вр. Ветровата воденица.
Горната задруга се установява само по долината на р. Марица в Белово, където е представена от
сиви и сивобели до бели доломитови и доломитни мрамори по отделни прослойки с графит, кварц и
слюда.
Общата дебелина на Добростанската свита трудно се оценява поради разкриващи се нееднакви
части от профила в несвързаните помежду си разкрития, но тя не превишава 1000-1200 m.
Палеоген
На територията на община Кричим палеогеньт е представен от брекчоконгломератна задруга –
брекчоконгломерати и конгломерати – долен олигоцен.
Брекчоконгломератна задруга

Брекчоконгломератната задруга се разкрива южно от Белово в Пещерския грабен и в няколко
изолирани разкрития между тях.
Задругата заляга транегресивно и дискордантно върху различни нива на Родопската надгрупа и
върху горнокредни гранитоиди. Горната граница е постепенен преход към туфогенно-пясъчниковата
задруга. Част от материалите на брекчоконгломератната задруга в района на Белово са отнесени от
В ъ л к о в и др. (1972ф) към плиоцена.
Преобладаваща скална разновидност са брекчоконгломератите и конгломератите. Наблюдават
се единични пачки от пясъчници и гравелити. Брекчоконгломератите в повечето случаи са полигенни.
Наблюдават се късове от различни видове гнайси, амфиболити, мрамори, слюдени шисти, пегматити,
гранитоиди, кварц и пр., размерите на които варират от части на сантиметъра до 2 m. Срещат се и
моногенни брекчоконгломерати — например Беганските брекчи.
Южно от Белово сред брекчоконгломератите се срещат мраморни блокове с размери до 10 m, а
на запад от същия град се установяват варовити брекчокон-гломерати (късове и спойка от калциев
карбонат). В местността Икочово (Пещерско) сред материалите на задругата се установява 4 m дебела
прослойка (пачка) от шуплести светложълти витрокластични туфи ( К а ц к о в и др., 19б7ф).
Дебелината на задругата е около 150 ш.
Палеоген-неоген

В периода олигоцен-миоцен, в южната част на района се образуват вулканити. Представени са
от субвулкански риодацитови тела (Pg31-N1). Заемат обширни площи южно от гр.Кричим до с.Устина.
Риодацитовите тела са внедрени сред докамбрийски метаморфити.
Кватернер
Кватернерните отложения са с широко площно разпространение. Представени са от различни
генетични типове. По морфоложки белези на повърхността сравнително ясно се разграничават
алувиални и делувиални отложения.
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Алувиалните наслаги (aQh) са привързани към речните легла и заливните тераси. Образувани
са от пясъци, гравии и чакъли. Отличават се с най-голяма степен на транспортна обработка и
разнообразен късов състав.
Делувиалните наслаги (dQh) също са привързани към подножията на оградните склонове и
между върховете на отделните наносни конуси. Образувани са от две основни разновидности:
грубокластични и дребно обломъчни. Почти във всички случаи се характеризират с ниска степен на
транспортна обработка и хомогенен късов състав.
4.2. Тектоника на района
Районът на община Кричим обхваща една малка част от Родопския масив — северните склонове
на Централните и Западните Родопи между Кричим и Белово и незначителна част от Ихтиманския блок
на Средногорската зона, които са разделени от Маришката разломна зона.
Структури от докамбрийския етап
Деформациите от този мегаетап се разделят в два етапа, тясно свързани с полиметаморфното и
полидеформационното развитие на скалите от Прародопската и Родопската надгрупа ( К о ж у х а р о в ,
1965, 1971).
Деформациите от първия етап се установяват в скалите от Прародопската надгрупа. Те са пряко
свързани с регионалния метаморфизъм в амфиболитов фациес и последвалата ги неколкократна
мигматизация. Тъй като скалите на Прародопската надгрупа в Средногорието изграждат незначителни
по площ разкрития, а голяма част от тях са покрити от неогенско-кватернерни образувания, тук трудно
може да се направи коментар за деформациите от този етап. Разкъсаните и преориентирани прародопски
метаморфити от различни по възраст гранитоиди не дават възможност за определяне характера на
едрите структури. Към този етап могат да се отнесат само структурите, свързани с мигматизацията —
малки гънки на влачене, изоклинални гънки и будинаж-структури.
Деформациите от втория етап се установяват в скалите на Родопската надгрупа, за които са
характерни линейни почти И — 3 структури и напречни почти С — Ю подувания, които деформират
първите и са образувани по време на мигматизацията на скалите от Рупчоската група.
Деформации, свързани с фанерозойския мегаетап
Фанерозойският мегаетап се характеризира с развитие на разломните структури и разпадане на
докамбрийския фундамент и с внедряване на различни по възраст магмени скали, които налагат
структурни и метаморфни промени върху докамбрийските метаморфити. Поради липсата на възрастови
репери времето на образуване на различните структури се определя в по-широки граници.
Каледоно-херцински структури
Каледоно-херцинските тектонски движения се характеризират с внедряване на гранитоидите от
Вършилския плутон и малките гранитови тела, свързани с Рило-Западнородопския батолит, които
заварват кристалинния фундамент дълбоко метаморфозиран и блоково разчленен ( К о ж у х а р о в а,
К о ж у х а р о в , 1980). Гранитоидите пресичат старите докамбрийски структури и при по-големите от
тях се наблюдава преориентиране на структурите с налагане на периплутонична гранитизация.
По северните склонове на Родопите и в Ихтиманския блок на Средногорието Вършилският
плутон и малките гранитови тела са внедрени по разломи от Маришката зона, чието развитие е започнало в горния рифей и този акт трябва да се възприема като палеозойска магмена консолидация на
зоната.
Структури от късноалпийския (палеоген-неогенския) етап
През късноаяпийския етап значителна част от разломите в Маришката зона се активизира, по
някои след изливането на риолитите проникват хидротерми, с които са свързани полиметалните
рудопроявления, а по други се наблюдават блокови възсядания на докамбрийски метаморфити върху
паяеогенски седименти.
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В края на късноалпийския етап в северните и южните части на Западните Родопи започва
развитието на две системи на разломяване. Едната система е близка (350—10°) до меридионална,
представители на която са Брацигово-Доспатският разлом (западната му изява), разломите на Жребичко
и Въчанският разлом, а другата със североизточна посока — 30—45°, има широко развитие между
Дебръщица и Белово. Представя се от разломите на Дебръщица, Црънча, Патаяеница, Ветрендол и
Малко Белово.
Разломите от двете системи се развиват и през неотектонския етап на фона на Родопския
мезосвод - Западнородопски и Центрая-нородопски локални сводове, като разсядат паяеогенски
седименти и вулканити и плиоценски отложения и разместват разломите от по-старите епохи. Някои от
тях, като Брацигово-Доспатския разсядат и кватернерните образувания в околностите на Пещера.
През неотектонския етап се активизират и редица разломи от Севернородопската разломна зона,
които на границата между планината и Пловдивското понижение бележат структурни стъпала в
кватернера и от тях започват началото си плейстоценските и холо-ценските наносни конуси.
4.3. Сеизмичност
Съгласно картата за сеизмично райониране на България (ДВ бр. 102/2005 год.) територията на
община Кричим попада в зона със сеизмична интензивност от IX степен по скалата на МедведевШпонхоер-Карник с коефициент на земетръс Кс = 0,27 и максимално референтно ускорение на земната
основа q = 0,11/95 годишен период на повтаряемост и q = 0,23/475 годишен период на повтаряемост
(Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години по Наредба № РД-0220-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони).
4.4. Свлачища
На територията на община Кричим има регистрирано съвременно свлачище в близост до язовир
Кричим, път III-868 Кричим – Девин. Свлачището е с координати N- 24,4619100777 и E – 41,986700515.
По характера си е свлачище-срутище, по структура – асеквентно, по механизъм – детрузивно,
съвременно. За пръв път е отбелязано в картировките на „Енергопроект – София‖, при проучването на
язовир „Кричим – 1966 г. През 2016 г. е регистрирано от „Геозащита” ЕООД клон Перник в националния
регистър на свлачищата под номер PDV 39.39921-01.
Развито е на склон със западно изложение и наклони 35÷50º, стръмен откос от тектонски
сработени скали. Размерите на засегнатия участък са – по посока на движението /дължина/ около 200 m
и ширина 400 m. Свлачищният масив е регистриран и категоризиран като съвременен, с периодични,
локални активизации. Тези активизации са най-вероятни при водообилни сезони - проливни дъждове и
снеготопене. При активизиране свлачището застрашава със затрупване път III-868 Кричим – Девин. За
наблюдение и прогнозиране на активизирания е изградена КИС – контролно измерителна система.
Като превантивна мярка се препоръчва слагането на предупредителни табели на път III-868
Кричим – Девин.
Необходимо е да се отбележи, че строителството в свлачищни райони се извършва след
предварително съгласие на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл. 96,
ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
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Фигура 15. Съвременно свлачище в близост до язовир Кричим
4.5. Минерално разнообразие
Според направената справка в Регистъра на дадените концесии за добив на подземни богатства
на Министерството на енергетиката на територията на община Кричим няма дадена концесия за добив на
подземни богатства.
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.
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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.
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.
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 схемата на ландшафтното регионално деление на страната (Петров П., География на
България, БАН, 1997 г.), създадена на базата на териториалното съчетаване на типовете, подтиповете и
групите ландшафти, както и съобразно височинната поясност и местни природни особености,
територията на Община Кричим, попада в два ландшафтни района със следните регионално
таксономични класификационни единици:
Таблица 88.
В.
XVII.
99.
100.
Г.
XIX.
107.

Южнобългарска планинско-котловинна област
Западнородопска подобласт
Баташко-Беглишки ландшафтен район
Переликско-Чернатишки ландшафтен район
Междупланинска зонална ландшафтна подобласт на Горнотракийската низина и
Югоизточно-българските ниски планини
Горнотракийска подобласт
Бесапарски ландшафтен район

Южнобългарска планинско-котловинна област и Междупланинска зонална област на
южнобългарските низини и ниски планини са обособени териториални единици съответстващи на
макротектонските морфоструктури – Рило- родопския масив и Централно Средногорие, в които
преобладават основно групите на планинските и междупланинските равнинно-низинните ландшафти.
- Баташко- Беглишки ландшафтен район - се простира на запад от долината на р. Въча, и
се отводнява от множество приточни артерии на Марица, Въча и Места;
- Переликско-Чернатишки ландшафтен район - обхваща високопланинския релеф на
изток от долината на р. Въча. Переликско-Преспанското орографско гърбище, което се
простира от югозапад към североизток представлява вододел между Арда и реките Въча
и Чепеларска и се разделя от Роженската седловина, на два дяла Переликски и
Преспански. В северозападната част на подобластта между долините на река Въча и
Чепеларската река в меридиално направление се простира ридът Чернатица, върху
плоското гърбище на който се издига в. Персенк (2091 м.).
Западнородопска и Горнотракийска подобласти като вътрешни части от съответната област се
характеризира чрез основните морфоструктурни хидроклиматични особености, изразени чрез типа на
хоризонталната ландшафтна структура. Най-големи площи заемат групите ландшафтите на високо- и
среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху вулканични и метаморфни скали.
- Бесапарски ландшафтен район – обхваща районът на Бесапарските ридове, известни и
като Бесапарски възвишения в близост до подножието на северния Родопски склон, а от
север е ограничена от р. Марица. Тук попада общият пролом на реките Въча и Стара река
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между гр. Стамболийски и с. Куртово Конаре. Южната граница на района, е със
склоновете на Родопските дялове Къркария и Баташка планина е ясно различима. Тя е
особено отчетлива в рамките на Испериховското поле, което в източна посока се слива с
Кричимското поле.
Съгласно типологичното ландшафтно райониране на България, територията на община Кричим
попада в следните ландшафтни типологични структури:
Таблица 89.
2. Клас
2.5. Тип
2.5.10. Подтип
2.5.10.17. Група
4. Клас
4.9 Тип
4.9.20. Подтип
4.9.20.46. Група
4.9.20.48. Група

Междупланински равнинно-низинни ландшафти
Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесоливадно-степни
междупланински низини
Ландшафти на ливадно-степните и лесо-ливадно-степните междупланински низини
Ландшафти на ливадно-степните междупланински низини върху неспоени
кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване
Планински ландшафти
Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори
Ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори
Ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори на андезити и
риолити, сравнително слабо земеделски усвоени
Ландшафти на нископланинските ксерофитно-храстови гори на метаморфни,
сравнително слабо земеделски усвоени

Характерът, структурата и обликът на ландшафта се формират от взаимодействието на
основните природни и антропогенни ландшафти, присъстващи в обхвата на Община Кричим, които са
изследвани последователно в съответствие с вертикалната структура на ландшафта.
Ландшафтното разнообразие на община Кричим, се изразява в множеството взаимовръзки на
структура от основни типове природни и антропогенни ландшафти, преобладаващи на територията ѝ.
Ландшафтната характеристика на района на териториалния обхват на плана, е природноантропогенна. Преобладаващите антропогенните компоненти на ландшафта, се изразяват в
разположените на територията на общината населени места, съществуващите инфраструктурни обекти
/пътища, сгради и др./, както и тези за селскостопански характер. Антропогенизация, като водещ фактор
от своя страна допринася за твърде съществената промяна на природните ландшафти и формирането на
съществуващата понастоящем структура на естествените ландшафти в района.
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.
По отношение на хидрогеоложките условия, през територията на община Кричим, протичат
следните реки формиращи характерният за тях ландшафт:
- река Въча - Река Въча се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска
река (лява съставяща) и Чаирдере (дясна съставяща) на 847 m н.в., село Тешел, община
Девин. 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. При град Кричим Въча навлиза в Горнотракийската низина, където
течението ѝ е бавно и спокойно в широко песъчливо корито, укрепено във водозащитни
диги.
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Снимка 1. Река Въча, при град Кричим и прилежащият
ѝ ландшафт /22.05.2019 г./
- р. Стара река – Стара (Пещерска) река се образува от сливането на реките Черна и Бяла,
югозападно от град Батак. В северната част на община Кричим, на протежение около 5
км преминава и част от долното ѝ течение, като (десен приток на Марица), която
заобикаля от юг крайните югоизточни разклонения на Бесапарските ридове.
- язовир Кричим – Намира се на река Въча в Южна България, на 10 км южно от град
Кричим. Язовирът изпълва коритото на река Въча, като е най-малкият по площ и обем
от цялата каскада, но е с най-голям приток на вода.
- язовир Въча - язовирът е разположен в Родопите, по поречието на река Въча, на
границата между Област Смолян, Област Пазарджик, Област Пловдив. Язовирната стена
отстои по на 10 километра югозападно от Кричим и югоизточно от Брацигово, а
завиряването е на 12 километра североизточно от Девин.
Ландшафтните изменения на територията на община Кричим са необратими /главно в
населените места/ поради това, че връщането на ландшафтният облик в изходното му състояние е
невъзможно. В резултат на това, структурата на съществуващите естествени видове ландшафти основно
се е изменила, като под влияние на природните и антропогенни елементи, формиращи отделните типове
ландшафти характерни за територията ѝ, както следва:
• Транспортните обекти и инфраструктура, и прилежащите им зелени зони;
• Производствени и складови зони, със съществуваща сгради и инфраструктура;
• Земеделски територии /ниви, трайни насаждения и др/;
• Гробищните паркове;
• Обектите за спорт и рекреация;
• Горски територии /гори/;
• Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях.
На територията на община Кричим, ландшафтите могат да бъдат систематизирани в следния
порядък:
• Антропогенен ландшафт (промишлено–техногенен ландшафт) – този тип ландшафт са
формира, в резултат от човешката дейност, която е променила в различна степен някои от
природните компоненти, формирайки техния специфичен характер и структура. За разлика от
естествените ландшафти, които са в състояние да се саморегулират, развитието на
антропогенния ландшафт зависи от човека. Този тип ландшафти, се подразделят най-общо на
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„урбанизирани“ или „техногенни“. В обхвата на техногенните ландшафти се включват ж.п
линии, изградената инженерна инфраструктура, изкопите на рудниците и кариерите,
изкуствените насипища от миннодобивната дейност и др.;
Урбогенен /Селищен - този тип ландшафт са формира в резултат на активната човешката
дейност и антропогенна намеса, която е променила в различна степен част от съществуващите
природни компоненти, формирайки нов характер и структура на съществуващите ландшафти.
Те обхващат различно променени от стопанската, строителната и културната дейност на човека,
природни условия. В този тип ландшафт се включва на територията на населените места,
крайграничните им прилежащи територии а също и съществуващата зелена система в тях.;
Антропогенни ландшафти с културно-историческо значение - включва, всички
недвижимите културни ценности на територията на Община Кричим;
Агрогенен /земеделски/ ландшафт - селскостопанските ландшафти също имат значително
присъствие, на територията на общината. Основната част от тях са: обработваеми земи и
необработваеми земи;
Дендрогенен ландшафт – обхваща всички горските територии, в границите на общината;
Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт) – дървесните и
храстови насаждения около бреговете на реките, и водните обекти на територията на общината;
Планински ландшафт - обхваща всички планински територии, в границите на общината;
Природен ландшафт - този тип ландшафт са формира под влияние на природните фактори, и
не попадат под въздействието от човешката дейност. Устойчивостта на структура му се определя
от процесите на саморазвитие и саморегулиране. В тази група попадат законово запазените
ландшафти - това са ландшафтни комплекси, попадащи под защитата на държавното
екологично законодателство - резервати, защитени територии и природни обекти и др.

Характеристика на видовете ландшафти на територията на общината
• Антропогенен ландшафт (промишлено - техногенен ландшафт)
Антропогенните (промишлено-техногенните) ландшафти се приемат като едни от найнеблагоприятни екологически въздействия, естетически нарушения, които се създават в околната среда.
Промишлените ландшафти се приемат за територии с незначително участие на елементи на естествената
среда и натуралните формации.
Същите се характеризират със слаба устойчивост във времето. Тя е породена от липсата на
възможност за саморегулиране, тъй като съществуването им зависи изцяло от антропогенната дейност.
На територията на община Кричим в икономическия сектор e слабо развит, и в него доминира
първичния сектор. Мястото на общината по отношение на основните икономически показатели показва,
че нейния социално-икономически комплекс участва със символичните 1-3% в областната икономика,
което определя и степента на икономическия ѝ потенциал. Обликът на общинската икономика дават
микро-, и малките предприятия като най-голям е делът на фирмите, занимаващи се с търговия, следвани
от предприятията в транспорта.
Селското стопанство е традиционен икономически отрасъл в общината и източник на доходи за
населението. Представено е от подотраслите растениевъдство и животновъдство. Земеделските
територии заемат 36.0% от територията на община Кричим по данни на НСИ.
В рамките на антропогенните ландшафти се различават, следните типове ландшафти:
- Селскостопански ландшафт – включващ обработваеми и пустеещи земеделски земи;
- Селищни /урбогенни/ ландшафти - включващ регулациите на населените места в
общината;
- Комуникационни ландшафти – включващ пътища, съпътстваща инфраструктура, обекти
на електропреносната мрежа и др.
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Селищни ландшафти /урбогенни/
За тази група ландшафти е характерно, цялостно изменение на естествената ландшафтна
структура съпътства формирането на селищни системи и индустриализирани територии с присъщата им
транспортна и производствена инфраструктура. Селищния ландшафт е най-богат на фрагменти, които
са пряко свързани с условията за живота на хората и развитието на човешкото творчество, на
производството на материалните блага. В тази група попадат и съществуващата зелена система в
границите на населените места на територията на общината.
Територията на общината е със специфична структура, едно населено място – град Кричим.
Застрояването на града е преобладаващо с улично-квартална структура и индивидуални парцели.
Общата площ на урбанизираните територии, оформящи селищните ландшафти в община Кричим е 124.99 ха или 2.27% от общата ѝ площ. От нея жилищната територия заема 105.89 ха, производствените
терени 7.70 ха, обществено обслужващите терени заемат 4.52 ха, а площта на терените за спорт и
атракции в границите на гр. Кричим са съответно 4.03 ха. Уличната мрежа в Кричим включва около 30
км, от която само 75% е с трайна настилка (асфалтова и паважна).
Положително оформящо въздействие, за облика на този тип ландшафт, има растителността в
отделните общински и частни селищни и крайселищни имоти и околната природна. Зелените площи
(паркове и градини), на територията на общината заемат 2.85 ха или 2.3% от територията на града, които
също са недостатъчни.
Община Кричим в своето местоположение, разпределение, структура, е със стремежи за
вписване в обкръжаващата го природна среда. Въпреки това като цяло е необходимо допълнително
озеленяване в рамките на уличната регулация в града. Положителното екологично въздействие в
последствие, ще бъде е с по-обхватен характер. Въздействието на ландшафта е многостранно здравословно, културно, естетическо и др.
На територията на общината транспортната мрежа е представена основно от автомобилен
транспорт, формиращ изцяло облика на комуникационния и транспортен ландшафт в района на
общината. През територията на община Кричим преминава второстепенна железопътна линия № 18
Стамболийски – Пещера /единична/, пресичайки я в северозападната ѝ част с дължина 4.337 км.
Териториалната достъпност в границите на общината се осъществява, посредством сухопътни
транспорти връзки, които не са от висок клас като автомагистрали, и първокласни пътища. пътища.
Пътната инфраструктура преминаваща през общината включва два третокласни републикански пътя:
III-866 „Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8” и път III-8602 „Пловдив-ПерущицаКричим”, както и общо 4 км общински пътища.
Не по-малко влияние върху антропогенния облик на ландшафта на общината, оказват и
електропроводите за високо напрежение, които също формират надземни /въздушни/ инфраструктурни
коридори. Електропроводите са с мощност 20 kV, и са разположени основно в крайградските зони и
селищата.
• Антропогенни ландшафти с културно-историческо значение
Културния ландшафт, отразява традиционната среда около обекта на наследството и тяхната
взаимосвързаност пространствено и във времето, са свидетелства за миналите и сегашните
взаимодействия на човека със заобикалящата го среда. Развитието на техниката, както и настъпилите
промени в областта на градоустройството, транспорта, инфраструктурата, туризма и дейностите за
отдиха водят до бърза промяна на европейските културни ландшафти, което може да доведе до
влошаване на тяхното качество.
Община Кричим е формирана исторически, около течението на р. Въча и около древно селище
от ранно византийската епоха. В тази връзка може да се посочи, че територията на общината е
сравнително богата на обекти от културно историческото наследство (КИН) – от архитектурно
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строителни недвижими културни ценности преобладават средновековните крепости, манастири и др.
всички с местно значение.

Снимка 2. Изглед на типичен ландшафти с културно-историческо
значение - Антична крепост - „Иванково кале“, западно над гр. Кричим
При изработването на предварителният проект за ОУП на община Кричим, се цели опазване и
съхраняване на културното наследство /вкл. и културни ландшафти/, в цялото му многообразие и
развитие на системата чрез устойчиво използване на културно-историческия потенциал.
• Агрогенен /земеделски/ ландшафт
Обликът на този тип ландшафт, се формира от значимия процент на обработваемите земи, на
територията на община Кричим. Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от
землищата на общината. Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която
предизвиква изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени потребности.
Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната дейност - човекът може постоянно
да ги поддържа в определено състояние.
Земеделските площи, които формират агрогенния ландшафт в границите на община Кричим са
с площ от заемат 1975.8 ха, или 35.99% от територията на община Кричим по данни на НСИ. За периода
2011-2018 г., се наблюдава и увеличава и използваната земеделска площ, съответно от 136.5 ха на 346.5
ха, което съответно води до увеличаване на площта и формирането на тази група ландшафти.
Изключително благоприятното географско местоположение на община Кричим, заедно с
наличието на подобно разпределение на поземления фонд предопределят, и основните стопански
сектори развивани в общината растениевъдство и по-слабо от животновъдството.
Основните земеделски култури, които се отглеждат в общината са: зърнено фуражни и
технически култури – пшеница, ечемик и слънчоглед.
• Дендрогенен ландшафт
Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в обхвата на Община Кричим,
попадат и се стопанисват от ТП „ДЛС – Тракия” /Южноцентралното държавно предприятие –
Смолян/.
По данни от ТП „ДЛС – Тракия” /Резюме
на Горско стопанските планове /ГСП/ и
Лесоустройствени проекти /ЛУП/ на ТП „ДЛС – Тракия”- 2017 г./ общата площ на държавните
горските територии в община Кричим е 3017 ха или 65 % от площта ѝ, от които 2024 ха не попадат в
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обхвата на защитените зони от Натура 2000, а останалите 993 ха, попадат. Горите които са общинска
собственост заемат площ от 22.5 ха, от територията на общината.
Разпределението им по тип, е както следва:
- 1097.0 ха – иглолистни гори; 364.8 ха – широколистни гори; 9.6 ха – нискостъблени гори;
919.6 ха – гори за реконструкция; 473.3 ха – издънкови гори;
- незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35.0 ха – голини и сечища.
- Недървопроизводителна горска площ, включително: 29.4 ха – поляни, горски пасища –
77.3 ха и др.
• Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт)
Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети влаголюбива
дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва изразителността на бреговия силует.
Този тип ландшафти са представени в значима степен, като основният фактор за това е, че
общината преминават повърхностно течащи води, с характерен е постоянен речен режим - с дъждовноснежно подхранване, като максимумът е в периода април-май, а минимумът – октомври /река Въча и р.
Стара река/. През нейна територия протича река Въча, която е оформила естествен пролом за изграждане
на пътната артерия за родопския град Девин, и характерния ландшафт за този район.
• Планински ландшафт
Град Кричим е разположен на прехода, където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до
северните склонове на Родопите. Това изцяло предопределя релефа и хълмист с преход към склоновете
на планината.
Планинския тип ландшафт на територията на община Кричим обхваща значителна част от
площта ѝ, оформена от северните склонове на планината Западни Родопи т.нар. “Северна родопска яка”.
Западно от дълбоката долина на река Въча и югозападно от град Кричим се издигат крайните
североизточни части на планинския рид Равногор (североизточен дял на Баташка планина, част от
Западните Родопи). Максималната му височина в пределите на общината е 905,7 m. Районите източно
от долината на Въча се заемат от крайните западни части на Върховръшкия рид, който е северозападно
продължение на високия западнородопски дял Чернатица. В него, в крайната югоизточна точка на
общината, на границата с община Родопи, източно от заличеното село Черешево се издига връх Кадиева
варница 1657 m, най-високата точка на община Кричим.
• Законово запазени ландшафти /природни ландшафти/
Община Кричим, притежава важни по отношение на биологичното разнообразие, съобщества и
екосистеми. Това е и първостепенен фактор и за съществуващото естетическото въздействие на
природните ландшафти, в района на общината. Конкретно, в тази група се включват ландшафтни
комплекси с консервационно значение, попадащи под законова защита.
По отношение на обектите попадащи по защитата на Закона за защитените територии, в
границите на община Кричим попадат следните обекти:
- Поддържан резерват „Изгорялото гюне“ е обявен с постановление на Министерски съвет №
5334/16.08.1949 г., бр. Държавен вестник;
- Защитена местност „Козница“ - 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).
Съгласно Закона за биологичното разнообразие, на територията на община Кричим, такива
ландшафтни обекти са:
- Защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, е обявена е със
Заповед № РД-786/29.10.2008 година на МОСВ;
- Защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните
местообитания. Одобрена с РМС №122/02.03.2007 (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) и одобрена с
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-

-

Решение на Европейската комисия от 12.12.2008 г. на втори актуализиран списък на териториите
от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер
С (2008) 8039);
Защитена зона BG0000424 „Река Въча - Тракия“ по Директива 92/43/ЕИО за природните
местообитания и на дивата флора и фауна. Защитена зона е одобрена с РМС №122/02.03.2007 г.
(ДВ, бр. 21, 09.03.2007 г.), и одобрена с Решение на Европейската комисия от 12.12.2008 г. на
втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2008) 8039).
Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ по Директива 92/43/ЕИО за природните
местообитания и на дивата флора и фауна. Защитена зона е одобрена с РМС №661/16.10.2007 г.
(ДВ, бр. 21, 09.03.2007 г.), и с Решение № 811 от 16 ноември 2010 г., за изменение и допълнение
на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна.

6. Природни обекти
6.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ
На територията на Община Кричим, попадаща в обхвата на предвижданията на проекта за ОУП,
са разположени две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както
следва:
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.
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Фигура 16. Изглед от поддържан резерват „Изгорялото гюне“
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 № 78/96) са: 91АА –
Източни гори от космат дъб, 9560 – * Ендемични 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, попадаща в землищата 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.
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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).
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 мото
делтапланеризъм;
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.
Вековни дървета
Вековните дървета се опазват по реда на глава пета, чл. 109 от Закона за биологичното
разнообразие. На територията на община Кричим не са установени вековни дървета, включени в
Регистъра на вековните дървета в България.
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Фигура 17. Местоположение на защитените територии съгласно ЗЗТ, на територията на Община Кричим
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6.2. Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000
На територията на община Кричим, са разположени четири защитени зони по смисъла на чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа Натура 2000, по
Директива 92/43/ ЕЕС за природните местообитания и Директива 2009/147/ЕЕС за опазването на дивите
птици.
При разработване на настоящият доклад за оценката степента на въздействие, на проекта за Общ
устройствен план на Община Кричим, са разгледани защитени зони попадащи в границите на община
Кричим, и въздействието върху тях от реализацията на предвижданията на плана.
Общата площ на защитените зони попадащи в териториалният обхват на община Кричим, е
представена в следващата таблица:
Таблица 90. Защитени зони на територията на община Кричим
Код

Име

ВG0002057

„Бесапарски
ридове“

ВG0000254

„Бесапарски
възвишения“
„Река
Въча
Тракия“
„Родопи-Западни“

ВG0000424
ВG0001030

Възложител: Община Кричим

Площ от защитената
зона, попадаща в
община Кричим /ha/
1015.369

% от
общата
площ
6.88

Тип
ЗЗ

Директива

Тип
А

868.177

12.88

Тип В

108.180

19.66

999.48

0.37

Защитена зона по
Директивата за опазване
на дивите птици
2009/147/ЕИО
Защитени зони по
Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна

169

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Фигура 18. Карта на защитените зони по Директива 92/43/ЕИО /Директивата за природните местообитания, на територията на Община
Кричим/
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Фигура 19. Карта на защитените зони по Директива 2009/147/ЕИО /Директивата за опазване на дивите птици/, на територията на Община
Кричим/
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➢ Защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ по Директива 2009/147/ ЕИО за опазване
на дивите птици
Защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, е обявена е със
Заповед № РД-786/29.10.2008 година на МОСВ (ДВ, бр. 106/2008 г.). Режимът на дейностите, в
защитената зона е променен със Заповед № РД-78 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на Държавен вестник.
Одобрена e с Решение на МС №122/02.03.2007 (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).
Местоположение на защитената зона
Защитената зона е разположена на 24°38 86' източна географска дължина и 42°94 44' северна
географска ширина на площ от 14765.0525 ха.
„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.
Административен район
Защитената зона попада в Южен централен район BG42, на територията на област Пловдив.
Предмет и цели на защитена зона съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР:
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на
средата;
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Забрани включени в заповедта за обявяване на защитената зона
• Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и
групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
• Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
• Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
• Разкриване 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.
• Използването
на
неселективни
средства
за
борба с
вредителите
в
селското стопанство;
• Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се
техника и преди 15 юли.
По класове земно покритие площта на защитената зона се разпределя в следните групи:
Таблица 91.
КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ

ПОКРИТИЕ, %

Сухи тревни съобщества, степи

13

Друга орна земя
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)
Влажни ливади, мезофилни ливади
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни
дървета)

3
44
0
6
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Иглолистни гори

0

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)
Смесени гори

5
0

Храстови съобщества

6

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища
Широколистни листопадни гори
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)
Общо

0
9
3
11
100

Характеристика на защитената зона
Бесапарските ридове са разположени в югозападната част на Тракийската низина, в близост до
град Пазарджик и в подножието на Родопите. Зоната обхваща ниски варовити безлесни хълмове и
съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е
река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и достига до
град Кричим. На територията на зоната попадат и рибарниците до село Триводици. Бесапарските ридове
са с надморска височина между 350 и 536 м. Около 90% от територията им е заета от калцифилни и
топлолюбиви тревни съобщества и обработваемите площи. Има отделни петна широколистни и смесени
гори. Най-разпространените тревни съобщества са доминирани от белизма /Dichantium ischaemum/,
поради факта че видът е много издръжлив на паша, отъпкване и особено на ерозия. Малък процент от
територията е заета от храсти и ниски дървета. Срещат се и изолирани площи със широколистни и
смесени гори. Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя
тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. На хълмовете расте един
локален ендемичен растителен вид - текирската мишорка /Gypsophila tekirae/. От бозайниците,
лалугерът /Spermophilus citellus/ заслужава особено внимание, тъй като представлява основен
хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици, някои от които много редки и
застрашени.
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 (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са
включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 12 вида, в SPEC3 - 29 вида.
Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в приложение 2 на Закона за
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 22 са вписани в
приложение I на Директива 2009/147 на ЕС. Бесапарските ридове са отсветовно значение за опазването
на застрашения от изчезване на планетата царски орел /Aquila heliaca/ и е едно от най-важните места в
България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица /Anthus campestris/,
белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, ловен сокол /Falco cherrug/ и дебелоклюна чучулига
/Melanocorypha calandra/. Тъй като мястото предоставя богата хранителна база, то поддържа значителни
гнездови популации и на други видове грабливи птици.
Уязвимост на защитената зона
Бесапарските ридове са разположени в Южния централен район, който е втори в България по
гъстота на населението – 70.7 жители/км2. Селищата около мястото имат средно над 2100 жители на
селище, което показва демографска стабилност. Инфраструктурата е добре развита. Околните райони
са обект на непрекъсната урбанизация. Това прави мястото лесно достъпно и подложено на натиск от
разнообразни човешки дейности.
Бесапарските ридове се характеризират с добро съчетание между запазена природа и
традиционни земеделски практики. Добре развити са отглеждането на зеленчуци и култивирани
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растения, а така също и животновъдството. Има няколко инициативи за земеделски борси, които
стимулират парниковото отглеждане на зеленчуци, като се увеличава интереса към биологичното
земеделие. В района на Бесапарските ридове, поради климатичните условия, малката надморска
височина и големия процент обработваеми земи само 10% от храната на домашните животни се
осигурява чрез паша и косене на естествени пасища. Най-сериозният проблем водещ до загуба на ценни
местообитания, е постепенното превръщане на пасищата и ливадите в лозови масиви.
Откриването и експлоатацията на кариери за инертни материали е ключов за района фактор,
водещ до унищожаване на тревни местообитания. Въпреки че района не е подходящ за залесяване, тази
дейност се планира и на практика се осъществява тук. Други заплахи, влияещи отрицателно на
качеството на местообитанията са употребата на пестициди в обработваемите земи, както и
опожаряването на стърнищата. Обща заплаха за грабливите птици е прякото избиване на лалугера,
който е основен хранителен ресурс, и унищожаване на местообитанията му. Преки заплахи за птиците
са бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на
грабливи птици), безпокойство в следствие на делта- и парапланеризъм, горско-стопански дейности
през гнездовия период, движение с моторни превозни средства (включително т.нар. “off road”) и други.
По-малко от 1% от територията на Бесапарските ридове е поставена под законова защита
съгласно националното природозащитно законодателство. Около 35% от територията е определена за
КОРИНЕ място през 1998 г., поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени
местообитания, растения и животни. През 2005 година територията е обявена от Bird Life International
за Орнитологично важно място.
• Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона
Съгласно стандартният формуляр на защитената зона и заповедта за обявяване на защитената
зона, не са включени други животински видове предмет на опазване, освен клас Птици. Видовете птици
предмет на опазване са както следва:
Видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 3, определени в Приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие:
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(Aquilachrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб
(Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сокол скитник
(Ра1со 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);
Видове птици по чл.6, ал.1, т. 4, определени в Приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие:
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб
(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus),
Сокол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова
лястовица (Riparia riparia).
➢ Защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ по Директива 92/43/ ЕИО за
природните местообитания
Защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните местообитания.
Одобрена с РМС №122/02.03.2007 (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) и одобрена с Решение на Европейската
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комисия от 12.12.2008 г. на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в
Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2008) 8039).
Местоположение и площ на защитената зона
Защитената зона е разположена на 24°05 20' източна географска дължина и 42°05 55' северна
географска ширина, на площ от 6743.06 ха. Зоната 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.
Административен район
Защитената зона попада в Южен централен район BG42 по NUTS.
Предмет и цели на защитена зона съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР:
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на
средата.
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Характеристика на защитената зона
Флората в Бесапарски възвишения със средиземноморско влияние е уникална и представлява
последния етап на деградация на ксеротермните дъбови гори в Южна България. Тази защитена зона,
включва многобройни редки и ендемични растителни видове. Ботанически значим район. Защитената
зона е значима, и като място за храна на многобройни хищни птици, които гнездят по северните
склонове и дерета на Родопите. Предпоставка за това е и, съществуването на голяма колония от S.
citellus. Зоната може да се подобри ако не бъдат интродуцирани нови дървесни видове
(интродуцираните видове са малобройни и могат да останат). Екосистемата трябва да се развива в една
естествена сукцесия с естествената съпътстваща орнитофауна.
Уязвимост на защитената зона
За запазване на орнитофауната в зоната, е особено важно да се спре дейността на мраморната
кариера и създаването на нови лозя. Пожари и каменоломна, попадат в територията ѝ. Отпадъци
(органично замърсяване), с купчини оборски тор до западната граница на сайта.
Класове земно покритие
По класове земно покритие площта на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ се
разпределя в следните групи:
Таблица 92.
Класове земно покритие
Друга орна земя

% покритие
23

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета)
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

5
1

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни
дървета)
Широколистни листопадни гори
Сухи тревни съобщества, степи
Храстови съобщества
Общо Покритие

11

Възложител: Община Кричим

1
38
21
100

175

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

•

Типове природни типове местообитания предмет на опазване

В актуализирания стандартен формуляр, като обекти на охрана в границите на
защитената зона са включени 7 типа местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС
и 4 са новоустановени при изпълнението на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.
Таблица 93.
Код

Пр.

*

6210

6220

62A0
91AA
91M0

% покритие
Актуализиран
стандартен
формуляр
(ха.)
158.11

Храсталаци с Juniperus spp.

5210
6110

Име

*

Отворени
калцифилни
или
базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик
(Festuco
Brometalia)
/новоустановено за защитената
зона/
Псевдостепи
с
житни
и
едногодишни растения от клас
Thero-Brachypodietea
Източно субсредиземноморски сухи
тревни съобщества
Източни гори от космат дъб
Балкано-панонски церово-горунови
гори

Предст.

Отн.

Прир.
Ст.

Цялост.
Оц.

A

C

A

A

39.23

B

C

B

B

481.98

A

C

A

A

80.41

B

C

B

B

1712.72

A

B

A

A

151.19
137.1

B
B

C
C

B
B

B
B

•

Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона BG0000254 „Бесапарски
възвишения“
В защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ списъкът с видовете предмет на опазване
и местообитанията им са актуализирани в рамките на проект: „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ на МОСВ.
• Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона по данни
от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 94.
Код
1308
1355
1352
1310
1316

Име (на български)
Име (на латински)
Barbastella barbastellus
Широкоух прилеп
Lutra lutra
Видра
Canis lupus
Европейски вълк
Miniopterus schreibersi
Дългокрил прилеп
Myotis capaccinii

Възложител: Община Кричим

Местна
Попул.
6-10i

Оценка
Попул.
D

1-2i

C

P

D

P

D

11 -50i

C

Цял.оц.
Опазв.

Изолир.

C

C

B

B

C

C
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1305
1303
1302
1307
1304
1335
2635

Дългопръст нощник
Rhinolophus euryale
Южен подковонос
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Rhinolophus mehelyi
Подковонос на мехели
Myotis blythii
Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Spermophylus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор

P

D

11 -50i

C

P

D

R

D

11-50 i

B

C

C

C

B

C

C

12-12 i

C

C

C

B

1-1 i

C

B

C

A

•

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване
в защитената зона
В таблицата са посочени видовете земноводните и влечуги, предмет на опазване в защитената
зона по данни от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 95.
Код
1188
1193
1279
1220
1219
1217
1171
5194

Име (на български)
Име (на латински)
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Elaphe sauromates
Пъстър смок
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo qraeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
Elaphe sauromates
Пъстър смок

Местна
Попул.
p

Оценка
Попул.
C

Опазв.
C

Изолир.
C

Цял.оц.
C

3-3 i

C

A

C

A

V

C

A

C

B

4-4 i

C

C

C

C

1-1 i

C

B

C

A

3-3 i

C

B

C

B

1-1 i

C

C

C

B

1-1 i

C

A

C

B

•

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в защитената
зона
В таблицата са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по данни от
актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 96.
Код
5088

Име (на български)
Име (на латински)
Barbus cyclolepis

Възложител: Община Кричим

Местна
Попул.
p

Попул.
C

Оценка
Опазв.
Изолир.
B
C

Цял.оц.
C
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1149

Маришка мряна
Cobitis taenia
Обикновен щипок

24965 i

C

B

C

C

•

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона по
данни от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 97.
Код
1032
6199
1060
1088
1083
1089
4022

Име (на български)
Име (на латински)
Unio crassus
Бисерна мида
Euplagia quadripunctaria
Еуплагиа
Lycaena dispar
Лицена
Cerambyx cerdo
Обикновен сечко
Lucanus cervus
Бръмбар рогач
Morimus funereus
Буков сечко
Probaticus subrugosus
Набръчкан пробатикус

Местна
Попул.

Оценка
Опазв.
Изолир.

p

Попул.
D

Цял.оц.

447-2643 i

C

B

C

B

1502-3004 i

C

A

B

B

R

C

C

C

B

R

C

C

C

C

R

C

C

C

C

1-1 i

B

C

C

B

•

Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в защитената
зона
В границите на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ е включен като целеви за
опазване, само един растителен вид, посочен в следващата таблица.
Таблица 98.
Код Име (на български)
Популация
Оценка
Име (на латински)
Попул. Опазв. Изолир.
Цял.оц.
2327 Himantoqlossum caprinum
p
C
B
C
B
Обикновена пърчовка
➢ Защитена зона BG0000424 „Река Въча - Тракия“ по Директива 92/43/ЕИО за природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Защитена зона е одобрена с РМС №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21, 09.03.2007 г.), и одобрена с
Решение на Европейската комисия от 12.12.2008 г. на втори актуализиран списък на териториите от
значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2008)
8039).
Местоположение и площ на защитената зона
Защитената зона е разположена на 24°50 67' източна географска дължина и 42°08 84' северна
географска ширина. Разположена в Родопите, и попада в континентален биогеографски район. Площта
на зона е 550.32 ха.

Възложител: Община Кричим
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Административен район
Защитената зона попада в Южен централен район BG42 по NUTS.
Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР):
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на
средата;
- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Описание на защитената зона:
Река Въча е един от най-значимите притоци на река Марица. Намира се в Родопите. Почвите в
прилежащите територии са хумусно-карбонатни. Реката е относително пълноводна. Бреговете са
покрити с естествена растителност и изкуствени насаждения от хибридна топола.
Защитената зона е място за обитание на многобройни видове птици, растения, риби (Leuciscus
cephalus, Gobio gobio, Carassius auratus, Salmo irideus, Salmo trutta), сухоземни и влечуги (Rana
ridibunda, Lacerta viridis, Coluber jugularis, Natrix natrix, Testudo graeca, Emys orbicularis, и др.), и др.
Популациите на птиците са нестабилни поради рядката горска храстова растителност в речните долини.
Уязвимост на защитената зона
Проблеми с известна значимост са замърсяването на водата, наводненията през настоящата 2005
г., пътищата, шосетата, ловът и риболовът.
Опазването на значимостта на сайта (зелен коридор с влажна зона) изисква спиране на
експлоатацията на горите и храстовата растителност. Желателно е хибридните тополи да се заменят с
бяла топола и върба. Сайтът е изложен на замърсяване с битови отпадъци.
Класове земно покритие
По класове земно покритие площта на защитена зона BG0000424 „Река Въча -Тракия“, се
разпределя само в една група, както следва:
Таблица 99. Класове земно покритие в защитената зона
Класове земно покритие

Покритие %

Вътрешни водни тела (застояла вода, течаща вода)
Общо Покритие

100
100

•

Типове природни типове местообитания предмет на опазване в защитената зона
В актуализирания стандартен формуляр, като обекти на охрана в границите на защитената зона
са включени следните типове местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС:
Таблица 100.
Код

6430

Пр.

Име

Хидрофилни
съобщества
от
високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс

Възложител: Община Кричим

Актуализира
н стандартен
формуляр
(ха.)
7.90

% покритие
Предст. Отн. Прир.
Ст.

A

C

A

Цялост.
Оц.

B
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91Е0
92А0

Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Крайречни галерии от Salix alba и
Populus alba

16.53

A

C

A

B

20.58

A

C

A

B

•

Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона
Защитената зона е обявена по Директива - 92/43 ЕЕС, и съответно площите на местообитанията
на целевите видове предмет на опазване, са актуализирани в рамките на проект: „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ на МОСВ.
• Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона по данни
от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 101.
Код
1355
1316
1335
2635

Име (на български)
Име (на латински)
Lutra lutra
Видра
Myotis capaccinii
Дългопръст нощник
Spermophylus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор

Местна
Попул.
2-3 i

Попул.
C

Оценка
Опазв.
B

Изолир.
C

Цял.оц.
B

p

D

-

-

-

4-4 i

C

B

C

C

p

C

B

C

B

•

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на
опазване в защитената зона
В таблицата са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона
по данни от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 102.
Код
1188
1193
1220
1219
1217
1171

Име (на български)
Име (на латински)
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Bombina varieqata
Жълтокоремна бумка
Emvs orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo qraeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон

Местна
Попул.
p

Попул.
C

Оценка
Опазв.
Изолир.
A
B

p

C

C

C

C

p

C

A

C

B

p

C

C

C

C

p

C

C

C

C

p

C

A

C

B

Цял.оц.
A

•

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по данни от
актуализираният ѝ стандартен формуляр.

Възложител: Община Кричим
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Таблица 103.
Код
5088
5339
1149

Име (на български)
Име (на латински)
Barbus cyclolepis
Маришка мряна
Rhodeus amarus
Горчивка
Cobitis taenia
Обикновен щипок

Местна
Попул.
p

Оценка
Попул.
C

Опазв.
B

Изолир.
C

Цял.оц.
B

p

D

-

-

-

18137 i

C

B

C

C

•

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване по данни от
актуализирания стандартен формуляр, за защитената зона.
Таблица 104.
Код
1032
4045
1037
1083

Име (на български)
Име (на латински)
Unio crassus
Бисерна мида
Coenagrion omatum
Ценагрион
Ophiogomphus cecilia
Офиогомфус
Lucanus cervus
Бръмбар рогач

Местна
Попул.
p

Попул.
C

Оценка
Опазв.
Изолир.
A
C

Цял.оц.
A

1-1 i

C

B

C

B

5-5 i

C

B

C

B

R

C

C

C

C

➢ Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ по Директива 92/43/ЕИО за природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Защитена зона е одобрена с РМС №661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 21, 09.03.2007 г.), и с Решение №
811 от 16 ноември 2010 г., за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Местоположение и площ на защитената зона
Защитената зона е разположена на 24°22 44' източна географска дължина и 41°75 27' северна
географска ширина. Защитена зона ВG0001030 „Родопи-Западни“ е разположена, и обхваща високата
част на планината Родопи, долината на р. Въча и попада в обхвата на две планински подобласти
Дъбрашко-Баташка на запад, и Переликско-Преспанска на изток. Площта на зоната е 272851.406 ха.
Административен район
Защитената зона попада в два района по NUTS - BG41 Югозападен район и Южен централен
район BG42.
Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР):
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на
средата;

Възложител: Община Кричим
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-

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Качество и значимост на защитената зона
Защитената зона включва обширни иглолистни и смесени гори. Района е слабо населен. Около
Триград са се формирали значими скални образувания. Към зоната са включени и някои долини със
средиземноморско климатично влияние (континентално мезо-средиземноморски климат по RivasMartinez): реките Въча, Канина, Бистрица, Доспатска. Района е предложен за природен парк.
Това е най-голямата предложена защитена зона в България и едновременно с това ключово място
за опазване на мечката - без опазване на тази зона срещу фрагментация и засилване на човешкото
влияние, бъдещото на цялата Рило-Родопска популация, включително и гръцката й част, би било
несигурно. Зоната опазва значителни проценти от националното покритие, оценки А или В, за голям
брой местообитания и видове и в това отношение е уникална.
Уязвимост на защитената зона
Огромна заплаха е строителството на нови ски курорти, леглови бази в планината, ски писти и
ски съоръжения.
Това ще фрагментира зоната и прогони мечката и други редки видове от там. Зоната е застрашена
от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните местообитания, променят
естествените хидрологични характеристики и вредят на ихтиофауната. Плановете за строителство на
вятърни електроцентрали могат да нанесат значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови
местообитания. При бъдещо разширяване на автомобилните пътища в зоната и строителство на нови
язовири е необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания и дефрагментация
местообитанията на мечката и дивата коза.
Необходимо е предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в
залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на мечки е сериозен
проблем.
Зоната e застрашена от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полуестествените сухи тревни и храстови местообитания и съответно най-добрите местообитания за
видовете Testudo. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите гори са застрашени от
изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е засаждането на
чужди горски видове. Разораването на земята преди засаждане на нови горски насаждения също е
заплаха за биоразнообразието. Едновременно с това дъбовите гори са с издънков характер и са силно
уязвими от деградация и изместване от други видове – необходимо е активно управление към
постепенно естествено възобновяване на семенните гори.
Класове земно покритие
По класове земно покритие, площта на защитена зона ВG0001030 „Родопи-Западни“ се
разпределя в следните групи, както следва:
Таблица 105.
Класове земно покритие
Широколистни листопадни гори
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)
Друга орна земя
Сухи тревни съобщества, степи
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични
дървета)
Алпийски и субалпийски тревни съобщества
Смесени гори
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)
Иглолистни гори

Възложител: Община Кричим

% покритие
15
6
12
4
12
8
5
7
20
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Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)
Общо Покритие

4
7
100

•

Типове природни типове местообитания предмет на опазване в защитената зона
В актуализирания стандартен формуляр, като обект на опазване в границите на защитената зона
са включени следните типове природни местообитания, от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС:
Таблица 106.
Код

Пр.

3150

Естествени еутрофни езера с
растителност от типа Magnopotamion
или Hydroharition

2.71

B

Отн.
Площ
C

3160
3260

Естествени дистрофни езера
Равнинни или планински реки с
растителност от
Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion
Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества
Ендемични оро-средиземноморски
съобщества от ниски бодливи храстчета

7.07
7.81

A
C

A
C

B
C

B
C

910.52

A

B

A

A

2.79

A

C

A

A

2.64

A

A

A

A

220.94

A

A

B

B

0.27285
4.34

A
A

C
C

A
A

A
A

4060
4090
40B0
5130

Име

Родопски съобщества на Potentilla
fruticosa
Съобщества на Juniperus communis върху
варовик
Храсталаци с Juniperus spp.
Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Покр/ха.

Предст.

Прир.
Ст.
B

Цялост.
Оц.
B

5210
6110

*

6210

*

Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на
орхидеи)

316.9

A

C

A

A

6230

*

Богати на видове картълови съобщества
върху силикатен терен в планините

2099.83

A

B

A

A

6410

Ливади с Molinia на карбонатни,
торфени или глинести почви (Molinion
caeruleae)

183.24

C

A

B

C

6430

Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до
алпийскиясенокосни
пояс
Низинни
ливади
Планински сенокосни ливади
Преходни блата и плаващи подвижни
торфища
Извори с твърда вода и туфести
формации (Cratoneurion)
Хазмофитна растителност по
варовикови скални склонове
Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове
Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите SedoScleranthion или Sedo albi- Veronicion
dillenii

143.38

A

C

A

A

46.44
2784.83
19.92

B
A
A

C
B
B

A
B
B

B
A
A

0.04

B

C

C

C

395.65

A

B

A

A

487.3

A

B

A

A

81.58257

A

C

A

A

6510
6520
7140
7220
8210
8220
8230

*

Възложител: Община Кричим
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8310
9110
9130

Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

374 бр.
182.58
9848.05

A
A
A

B
C
B

A
A
B

A
A
A

9150

Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion)
Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum

2521.037

A

B

A

B

5005.74

A

C

A

A

375.93

A

C

A

B

707.32
54664.47

A
A

B
A

B
B

A
A

9170
9180

*

9270
9410

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове
Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

9530

*

Субсредиземноморски борови гори с
ендемични подвидове черен бор

1118.87

A

B

B

A

9560
40B0
62A0

*

Ендемични гори от Juniperus spp.
Родопски съобщества на Potentilla
fruticosa субсредиземноморски сухи
Източно
тревни съобщества
Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества
Източни
гори от космат дъб
Мизийски гори от обикновена ела
Рило-Родопски и Старопланински
бялборови гори

2.59
0.00037
521.49

B
A
C

C
A
B

B
A
B

A
A
C

4212.14
134.85
7173.63
79342.53

A
A
A
A

A
C
A
A

A
A
A
A

A
B
A
A

Мочурни гори
Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Панонски гори с Quercus pubescens

0.0095
77.9

A
A

A
C

A
A

A
A

18.81

B

C

B

B

Балкано-панонски церово-горунови гори
Мизийски букови гори
Мизийски гори от сребролистна липа
Крайречни галерии от Salix alba и
Populus alba
Гори от Platanus orientalis
Гори от бяла и черна мура

253.32
331.85
16.92
0.32

B
A
B
D

C
C
C

A
A
A

A
A
B

0.38
1.65

C
A

C
C

C
A

C
A

62D0
91AA
91BA
91CA

*

91D0
91E0

*
*

91H0

*

91M0
91W0
91Z0
92A0
92C0
95A0

•

Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона
Защитената зона е обявена по Директива - 92/43 ЕЕС, и съответно площите на местообитанията
на целевите видове предмет на опазване, са актуализирани в рамките на проект: „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ на МОСВ.
• Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете бозайници, предмет на опазване в защитената зона по данни
от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 107.
КОД
1308
1352

Име (На Български)
Име (на латински)
Barbastella barbastellus
Широкоух прилеп
Canis lupus
Европейски вълк

Възложител: Община Кричим

Местн
а
попул.
C
40-45

Миграционна
Раз популация
Зимув Пре
мн.
.
ми
1140
2183
н.
-

-

-

Поп
ул.
B
B

Оценка
Опаз Изол
в.
ир.
B
C
A

C

Цял.оц.
A
A
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1355
1310

1323
1307
1316

1321
1324
1306

1305
1304
1303
1302
1371
1335
1354
2635

Lutra lutra
Видра
Miniopterus schreibersi
Дългокрил прилеп

30-40i

-

-

-

C

A

C

A

25003500 i

r

C

B

B

C

B

Myotis bechsteini
Дългоух нощник
Myotis blythii
Остроух нощник
Myotis capaccinii
Дългопръст нощник

5901182 i

r

2500035000
i
V

p

B

B

C

A

101250 i

r

V

p

B

B

C

B

5011000 i

p

p

B

B

C

A

Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Myotis myotis
Голям нощник
Rhinolophus blasii
Средиземноморски
подковонос
Rhinolophus euryale
Южен подковонос

101250 i

p

200020000(
i
p

p

B

B

C

B

101250 i

c

r

p

B

B

C

B

101250 i

p

p

p

C

C

C

C

101250 i

r

v

p

C

B

C

C

5011000 i

c

c

p

B

A

C

A

251500 i

c

c

p

B

B

C

B

p

-

-

-

D

-

-

-

420580(i)

-

-

-

A

B

B

A

V

-

-

-

D

120(i)

-

-

-

A

A

C

A

P

-

-

-

C

B

C

B

Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Rhinolophus mehelyi
Подковонос на Мехели
Rupicapra rupicapra
balcanica
Дива
коза
Spermophilus citellus
Лалугер
Ursus arctos
Кафява мечка
Vormela peregusna
Пъстър пор

•

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на
опазване в защитената зона
В таблицата са посочени видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитената зона
по данни от актуализирания ѝ стандартен формуляр.
Таблица 108.
КОД
1193
1220

1219

Име (На Български)
Име (на латински)
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Emys orbicularis
Обикновена блатна
костенурка
Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni

Възложител: Община Кричим

Местна
попул.
27(i)

Миграцион
Раз на
Зиму Пре
мн.
-популация
- в.
-мин.

P

-

-

-

p

-

-

-

Оценка
Име Опаз Разм
C(на
A в.
C н.
лати
нски
C
A
B
)
C

A

B

Зим
Aув.
A

A
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1217
1171

Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон

3-3 i
p

-

-

-

C
C

A
A

C
B

A
B

•

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете риби, предмет на опазване в защитената зона по данни от
актуализирани стандартен формуляр, за защитената зона.
Таблица 109.
Код
5088
1149

Име (на български)
Име (на латински)
Barbus cyclolepis
Маришка мряна
Cobitis taenia
Обикновен щипок

Местна
Попул.
p
149331 i

Попул.
B

Опазв.
A

C

A

Оценка
Изолир.
C

Цял.оц.
A

C

A

•

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете безгръбначни, предмет на опазване по данни от
актуализирания стандартен формуляр, за защитената зона.
Таблица 110.
Код

1093

1032
4053

4052
4046
4032
1074
1065

Име (на български)
Име (на латински)
Austropotamobius
torrentium
Ручеен рак
Unio crassus
Бисерна мида
Paracaloptenus
caloptenoides
Обикновен
паракалоптенус
Odontopodisma rubripes
Одонтоподизма
Cordulegaster heros
Кордулегастер
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
Торбогнездница
Euphydryas aurinia
Еуфидриас

6199

Callimorpha
quadripunctaria

4042

Polyommatus eroides
Полиоматус

1088

Cerambyx cerdo
Обикновен сечко

Местна
код
попул.
4866368
(i)

Миграционна популация
Размн. Зимув. Премин.

Попул.

Оценка
Опазв. Изолир.

Цял.оц.

A

A

C

A

p

C

B

C

B

p
7-7 i

B

A

C

A

V

B

A

A

A

R

A

A

A

A

p

D

p
4-20 i
p
1156523026 i
p
16714143 i
p
45419082 i
R

C

B

C

B

A

A

B

A

C

A

C

A

A

A

A

A

C

B

C

B

Възложител: Община Кричим
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1083

Lucanus cervus
Бръмбар рогач

1089

Morimus funereus
Буков сечко

1084

Osmoderma eremita
Осмодерма
Rosalia alpina
Алпийска розалия

1087

1086

Cucujus cinnaberinus
Плоскотел бръмбар

p
4952897431 i
p
288965335644 i
p

C

B

C

B

C

A

C

A

C

B

C

B

p
147085267866 i
p
1i

C

B

C

B

B

A

C

B

•

Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на опазване в
защитената зона
В таблицата са посочени видовете растения, предмет на опазване по данни от актуализирания
стандартен формуляр, за защитената зона.
Таблица 111.
Код

V

1386

Име (на български)
Име (на латински)
Echium russicum
Червено усойниче
Buxbaumia viridis

p
44 i

B

A

C

A

1393

Drepanocladus vernicosus

R

B

B

B

A

4096

Gladiolus palustris
Блатно петльово перо
Tozzia carpathica
Карпатска тоция
Hamatocaulis vernicosus

p
5000-10000 i

A

B

C

A

V

D

A

B

C

p
1i

C

B

B

C

4067

4116
6216

Възложител: Община Кричим

Популация
Попул.
C

Оценка
Опазв.
Изолир.
B
C

Цял.оц.
C
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Фигура 20. Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 на територията на Община Кричим

Възложител: Община Кричим
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7. Биологично разнообразие
7.1. Растителност
„Флора” се нарича комплексът от всички растителни видове, които в определен период от време
се срещат в даден район - високата дървесна растителност и храстовия подлес на горските масиви,
горските култури, тревистата и храстовидна растителност на откритите терени, водната растителност и
растителността край водните тела.
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 горскорастителна област, подобласт Западни Родопи, а според вертикалното деление на
горскорастителното райониране, както следва:
Т-I. Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 м н.в.).
Т-I-1. Подпояс на заливните и крайречни гори (0-700 м н.в.);
В този подпояс преобладават естествените насаждения в подпояса на крайречните гори са
представени от влаголюбиви видове - бяла върба, бяла и черна топола и черна елша, на места смесени с
акация, бряст и джанки. Тук се срещат и изкуствени култури основно от тополи. Освен тях, тук се
намират и отделни акациеви култури или издънкови акации, които са залесявани с противоерозионна
цел.
Т-I-2. Равнинно-хълмист подпояс на листопадните дъбови и ксеротермични гори (0500 м н.в.);
В този подпояс преобладават хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни
гори (500-700 м н.в.). Основните дървесни видове, които дават облика на естествената растителност в
този подпояс са дъбовете - зимен дъб, космат дъб, благун и единично цер. Издънковите насаждения
преобладават в 99.8% от общата площ на подпояса. Под склопа на част от естествените насаждения
келявият габър е образувал подлес, който заема до 50% от площите. Като подлес на места се явяват и
много храстови видове - шипка, драка, глог, дрян и други. Най-голямо участие имат черборовите
култури, които заемат 26.8% от площта на подпояса.
Т-I-3. Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700
м н.в.)
Естествената растителност заема 80.1% от този подпояс. И тук основни дървесни видове са
дъбовете, с водещо място - зимният дъб. В състава му с по 2-3 десети участват сребролистна липа, габър,
бук, клен, мъждрян, горскоплодни и други. Една голяма част (36,0%) от насажденията са смесени без
преобладаване на определен дървесен вид и са съставени освен от зимен дъб, габър и бук, още от
мъждрян, бряст, клен, сребролистна липа с единично участие на горскоплодни - брекиня, киселица, дива
круша, джанка и други.
Културите, създадени в подпояса на хълмисто-предпланинските гори, са предимно бял борови,
но и черборовите са с доста голяма площ.
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Т-II. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистните гори (700-2000 м н.в.)
Т-II-1. Нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.)
Естествената растителност заема 85.3 % от площта на този подпояс. Той е преходен и в него в
зависимост от изложенията и надморските височини в естествената растителност преобладават на места
горуновите насаждения, а другаде буково-габровите насаждения. В по-високите райони се появяват и
иглолистни насаждения. Насажденията с преобладаване на зимен дъб (49.9 % от площта на подпояса)
се срещат предимно по припечни склонове, на по-ниска надморска височина и върху канелени горски
почви. По-голямо значение в подпояса имат семенните букови насаждения, които са в много добро
състояние. Където са поизредени се е формирал втори етаж от 20-40 годишни букови дървостои, със
средна височина 6-8 м. От иглолистните (17,8 % от площта на подпояса) преобладават бялборовите и на
места смесените елово-борово-буковите насаждения.
Основните дървесни видове, от които са създадени повечето култури, отново са иглолистни, но
черният бор вече отстъпва мястото си на белия бор, който заема 93.8% от всички култури.
Т-II-2. Среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.)
Обликът на естествената растителност в този подпояс вече определено се дава от иглолистните
насаждения. Белият бор заема около 90 % от площите. В състава му често се срещат по 1-2 десети бук и
ела, които хвърлят много семена и обикновено подраста под боровите насаждения е смесен елово-буков,
много жизнен, с висока пълнота 40-80%. Единично в подпояса все още се появяват и отделни издънкови
насаждения от зимен дъб, които заемат по-бедни, предимно южни месторастения. Както при
насажденията, така и при културите основен дървесен вид е белия бор. Характерно за всички култури в
този подпояс е, че до голяма степен са смесени с фиданки от естествен произход.
Съгласно геоботаническото райониране /Бондев, 1997/, на територията на община Кричим се
срещат следните типове растителност:
- Гори от бял бор (Pineta sylvestris);
От всички иглолистни гори горите от бял бор имат най-широко разпространение в нашата
страна. Особено обширни площи те заемат в Родопите, в по-слаба степен на Пирин и Рила и други
планини.
Белоборовите гори са приспособени главно към южни склонове върху силикатни терени
обикновено на песъчливи и сравнително бедни кафяви горски почви, каквито са например в Западните
Родопи.
- Гори от ела (Albieta albae);
Еловите гори имат ограничено разпространение в Родопите и Рила, по-слабо в Пирин и др. В
повечето случаи елата е разпространена най-вече между иглолистния горски пояс и буковия горски
пояс. Надпочвената растителна покривка е близка по състав на тези от неморалните горски фитоценози
като Охаlis acetosella L., Sanicula europaea L. и др.
- Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae);
Горите от мизийския бук (Fagus sylvatica L. ssp. moesiaca (K. Malу) Hуеlmq.) са разпространени
почти в цялата страна, главно в по- ниските части на северните склонове в района на Предбалкана и
други части на страната. В повечето случаи мизийският бук образува монодоминантни фитоценози. В
тревната покривка напролет обилно се срещат пролетни предимно луковични растения - Scilla bifolia L.,
Erythronium denscanis L., Isopyrum thalictroides L., Anemone ranunculoides L., Hepatica nobilis Mill., и др.
- Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp moesiaca) и обикновен габър
(Carpinus betulus);
Тези гори имат широко разпространение у нас. Често в изгражда нето на съобществата участват
и други видове, включително и обикновения горун, а в дефилетата и Ostrya carpinifolia Scop, и др.
Тревната покривка е изградена предимно от характерните за буковите гори сциофити, предимно
геофити - Erytronium denscanis L., Anemone ranunculoides L., Allium ursinum L. и др., но често и от видове,
характерни за габъровите гори, като Cardamine bulbifera (L.) Crantz., Helleborus odorus W.et K. ex Willd.
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и др.
- Гори от горун (Querceta dalechampii);
В габърово-горуновия горски пояс тези гори имат най-широко разпространение и заемат
сравнително големи територии. Разпространени са по всички наши планини, но по-големи площи се
намират в Елено-Твърдишкия, Котленския и Карнобатския балкан, Родопите Велинградско, долината
на р. Въча, и др. Много често в горуновите гори се образува втори етаж от Crataegus monogyna Jaсq.,
Cornus mas L., Corylus avellana L., Ligustrum vulgare L. и др.
В тревната покривка, когато тя е добре развита, преобладават Festuca heterophylla Lain., Poa
nemoralis L., Dactylis glomerata L., и др.
- Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и воден габър (Ostrya acrpinifolia), на
места с планински ясен, мъждрян, габър и др;
Тези горски фитоценози са разпространени главно в дефилетата на планинските райони в
Родопите, разпространени основно край речните течения. Характерни видове са често преобладава
Ostrya carpinifolia Sсоp., с участието на Fraxinus ornus L., Fraxinus excelsior L. и отчасти на Carpinus
orientalis, и др.
- Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis), на
места възникнали вторично;
По-големи територии, покрити от тези гори, са установени в Родопите (долината на р. Въча,
Източните Родопи), Стара планина и др. Горуновите гори, примесени с келяв габър, заемат по-сухите
месторастения, често с повече скални разкрития на повърхността или изобщо по-каменливи места. В
много случаи тези гори са възникнали вторично вследствие на деградиране на горуновите гори под
влияние на човешката дейност (периодични сечи и паша на селскостопанските животни) и на
последвалата ерозия.
- Гори и храсталаци от воден габър (Ostryеa carpinifoliaе), на места възникнали
вторично;
Горите и храсталаците от воден габър са разпространени главно върху варовити, но и на
силикатни терени в планинските части на Южна България, особено в Родопите (долината на р. Чая,
Въча, Чепинска, Смолянско), и др. В повечето случаи горите и храсталаците на водния габър са
примесени с други видове, които често са съедификатори - Fraxinus excelsior L., Quercus dalechampii
Ten.. Carpinus betulus L., и др.
Тревната покривка е представена главно от характерните за скалисти терени, включително на
места (в Родопите и Стара планина) с участието и на терциерния реликт Haberlea rhodopensis Fгiv.
- Ксеромезофитни и ксеротермни тревни формации (Festuceta vallesiacae, Festuceta
stojanovii), на мястото на гори, предимно от горун;
Сравнително по-големи пространства, заети от фитоценозите, включени в тази картируема
единица, има в Стара планина, Средна гора, Родопите, Рила, Пирин и Западните гранични планини.
След унищожаването на горите в габърово-горуновия горски пояс при запазена от ерозия почва
горската растителност се подменя с тревна растителност, в която доминират Agrostis capillaris L.,
Festuca valestaca Sch1eichex, Gaud., F. rubra L., Pteridium aquilinum L., Cynosurus cristatus L. и др. На
места има фитоценози с доминиране на Genista rumelica Vе1., Genista lydia Воiss. и др.
- Смесени гори от космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana)
и келяв габър, на места възникнали вторично;
От формацията на косматия и виргилиевия дъб смесените им гори с келявия габър имат найшироко разпространение.
Освен доминиращите видове в дървесния етаж участват още Quercus cerris L., Fraxinus ornus L.,
Quercus frainetto Ten., Pyrus pyraster Buzgst. и др. Горите са силно повлияни от човека и в повечето
случаи те са повече или по-малко разредени. По-често от храстите преобладават Paliurus spina-christi
Мill., на места Cotinus coggygria Scop, и др. и особено много тревни видове като Poa bulbosa L.,
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Dichantium ischaemum (L.) Roberty, Chrysopogon gryllus (L.) Trin., някои ефемери и др.
- Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemii),
луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta);
Тази растителност е разпространена в цяла България до 700-800 m н. в., а по някои южни
склонове в планините и над 1000 m н. в., с преобладаващи площи (черноземи, смолници, сиви горски,
канелени горски почви и хумусно-карбонатни, по-рядко кафяви горски почви), и са образувани върху
силикатни или варовити подпочвени скали.
Фитоценозите на садината са изградени от много голям брой видове - над 50, а в южните части
техният брой надхвърля 100 вида. Освен едификатора Chrysopogon gryllus L.( Trin.), най-често в
изграждането на формацията участват Poa bulbosa L., Dichanthium ischaemum (L.) Roberty, Festuca
valesiaca Schleich. ex Gaudin., Thymus panonicus All., Potentilla pedata Willd. ex Spreng., Potentilla
laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestl., P. recta gr., Filipendula vulgaris Moench., Eryngium campestre L., Salvia
nemorosa L., Salvia nutans L., и др.
От ефемерната растителност най-често се срещат формациите на Brachypodium distachyon (L.) P.
B., Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Vulpia myuros (L.), Vulpia ciliata Dumort. и по-рядко на
други видове.
- Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун
(Quercus frainetto);
На тези площи най-често се отглеждат житни култури и лозя, по-рядко овощни градини,
зеленчуци (при поливни условия), напоследък и тютюн и др. Разпространени са в Източна Стара
планина, в Южна България, но и в Западните погранични планини и др.
- Селскостопански площи на мястото на гори от граница (Quercus pubescens) и
виргилиев дъб (Quercus virgiliana);
Разпространени са главно в Южна България върху канелени горски почви — Свиленградско,
Харманлийско, Пловдивско, Пазарджишко, и др. По тези земи се отглеждат, едни от найдоброкачествените тютюни и други интензивни култури (памук и др.), но също лозя, житни култури и
др.
7.2. Животински свят
Според биогеографското райониране на страната (Груев, 1988), територията на община Кричим
попада в границите на два биогеографския района. Южната, планинска, разположена в северните части
на Родопите планинска част на общината попада в Планинския биогеграфски район, Рило-Родопски
подрайон. Рило-Родопският фаунистичен подрайон, обхваща планинските масиви с височина над 1000
м, Рила, Пирин и Западните Родопи. Границата, която го отделя от Източно родопския подрайон на
Южно българския фаунистичен район преминава по долините на реките Каялийка и Боровица, и по
югоизточния склон на Жълтия дял до граничната седловина Три камъка.
Територията на общината на север от гр. Кричим, която е с равнинно хълмист характер заема
южната част на Среднобългарския биогеографски район, подрайон Горно тракийска низина.
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І-Южнобългарски район: І1-Струмско-Местенски подрайон; І2-Източнородопски подрайон; І3-ДолномаришкоДолнотунджански подрайон; І4-Странджански подрайон;
ІІ-Среднобългарски район: ІІ1-Подрайон на Горнотракийската низина; ІІ2-Подрайон на Тунджанската хълмиста низина; ІІ3Източностаропланински подрайон; ІІ4-Горнострумски подрайон;
ІІІ-Севернобългарски район: ІІІ1 -Дунавски подрайон; ІІІ2 -Лудогорски подрайон; ІІІ3 -Добруджански подрайон; ІІІ4Предбалкански подрайон; ІІІ5-Софийско-Радомирски подрайон;
ІV-Черноморски район;
V-Планински район: V1-Старопланински подрайон; V2-Рило-Родопски подрайон; V3-Витошко- Ихтимански подрайон; V4Краищенско-Конявски подрайон; V5-Западнобългарски граничен планински подрайон; V6-Подрайон на Славянка.

Фигура 21. Биогеографски райони и подрайони на България (по Груев, 1988)
Рило-Родопският фаунистичен подрайон е характерен с високия си ендемизъм, като по-голям
брой ендемити се срещат в планините Рила и Пирин. В Западните Родопи се срещат 49 вида реликтни
безгръбначни животни и 25 редки вида. В родопските пещери се срещат 2 вида троглобионти и 6 вида
стигобионти. С най-голям брой ендемити са представени безгръбначните. Ендемични за планината са
родовете Stygiosoma, Troglodicus, Rhodoposoma (Diplopoda), Rhodopioniscus (Isopoda) и Gueorguievella
(Insecta: Coleoptera). В родопските пещери често се срещат представители на първично безкрилите
насекоми (Collembola, Diplura), от тях три вида типично пещерни обитатели - Plusiocampa bulgarica,
Plusiocampa cf. beroni и Tomocerus cf. unidentatus. В Родопите до момента са установени два напълно
слепи вида бръмбари от род Duvalius – D (Paraduvalius) bureschi и D (Paraduvalius) petrovi.
Подрайонът на Горнотракийската низина, в който влизат териториите на север от гр. Кричим е
с еднообразен равнинен релеф и голяма част от него е превърната в обработваеми земи. Вследствие на
превръщането на горите и естествените ливади и пасища в обработваеми земи естествено
разпространената растителност и фауна пространствено са силно ограничени. Във фауната му
преобладават европейските, европейско-сибирските и холопалеарктичните видове, но присъстват и не
малък брой топлолюбиви видове, като напр. гюнтеровата полевка (Microtus guentheri), степният отровен
черен паяк (Latrodectus tredecimguttatus) и полутвърдокрилото насекомо нилска водоплавка (Lethroceros
patruelis). Ендемити за подрайона са рибата маришка бабушка (Rutilus rutilus mariza) и натузиевият
прилеп (Pipistrellus nathusii).
Бозайници:
В северната част на община Кричим в която преобладават обработваемите земеделски земи
бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите пространства и
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агроландшафти видове. Голяма част от тях са активни през нощта, а през деня са скрити в подземни
убежища, гъсти треви или храсти. Фауната на широколистните гори е представена от видове с много
широко разпространение, дължащо се на екологични адаптации към интразонални местообитания –
крайбрежия на реки, влажни места, открити местообитания. За Горнотракийския район най-характерни
са европейската къртица (Talpa europaea), източноевропейския (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor),
белокоремната белозъбка (Crocidura leucodon), малката белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновената
кафявозъбка (Sorex araneus), обикновената полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon),
европейски лалугер (Spermophilus citellus), полска мишка (Apodemus agrarius) и европейския див заек
(Lepus europaeus).
По обстойно проучване на дребната бозайна фауна в ЗЗ ВG0002057 „Бесапарски ридове“в
границите на които влиза северната част на Община Кричим са правени от Nedyalkov & Koshev (2014).
Установени са 19 вида дребни бозайници (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Rodentia, Lagomorpha) без
прилепи (Chiroptera). Заедно с видовете за които има съобщения през други години най-вероятният брой
на дебните бозйници без прилепите на територията на общината е 25, като в това число влиза и
интродуцирания вид нутрия (Myocastor coypus), която обитава силно обрасли с крайбрежна
растителност бреговете на водоеми и напоителни канали. Разпределението им по семейства е следното:
Таралежови Erinaceidae
Белокоремест таралеж Erinaceus roumanicus – Приложение 3 ЗБР
Земеровкови Soricidae
Малка кафявозъбка Sorex minutus – Приложение 3 ЗБР
Малка водна земеровка Neomys anomalus – Приложение 3 ЗБР
Белокоремна белозъбка Crocidura leucodon
Малка белозъбка Crocidura suaveolens
Етруска земеровка Suncus etruscus – Приложение 3 ЗБР
Къртицови Talpidae
Европейска къртицаTalpa europaea
Зайцови Leporidae
Европейски див заек Lepus europaeus
Катерицови Sciuridae
Обикновена катерица Sciurus vulgaris– Приложение 2, 3 ЗБР
Лалугер Spermophilus citellus– Приложение 2 ЗБР
Сънливцови Gliridae
Обикновен сънливец Glis glis
Горски сънливец Dryomys nitedula – Приложение 2, 3 ЗБР
Мишкови Muridae
Оризищна мишка Micromys minutus – Приложение 2, 3 ЗБР
Полска мишка Apodemus agrarius
Жълтогърла горска мишка Sylvaemus flavicollis
Обикновена горска мишка Sylvaemus sylvaticus
Сив плъх Rattus norvegicus
Черен плъх Rattus rattus
Домашна мишка Mus musculus domesticus
Македонска (източно средиземноморска) мишка Mus macedonicus
Полевки Arvicolidae
Воден плъх Arvicola terrestris
Обикновена полевка Microtus ex. gr. arvalis
Подземна полевка Microtus subterraneus
Слепи кучета Spalacidae
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Планинско сляпо куче Nannospalax leucodon
Нутриеви Myocastoridae
Нутрия Myocastor coypus
Порови (Mustelidae)
Видра Lutra lutra – Приложение 2, 3 ЗБР
Обикновена невестулка Mustela nivalis – Приложение 3 ЗБР
Черен пор Mustela putorius
Златка Martes martes– Приложение 2, 3 ЗБР
Белка Martes foina
Язовец Meles meles
Коткови Felidae
Европейска дива котка Felis silvestris – Приложение 3 ЗБР.
На територията на общината са налични местообитания с различна степен на пригодност (ловни
територии и предимно летни убежища) за прилепната фауна: прилепче на Кюл (Pipistrellus kuhlii),
полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), европейски булдогов прилеп (Tadarida teniotis), ръждив
вечерник (Nyctalus noctula), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythi), дългоух
нощник (Myotis bechsteini), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis
emarginatus), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii),
полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii) и южен подковонос (Rhinolophus euryale). Всички видове прилепи са включени в
приложенията на ЗБР.
На територията на общината поради ограничения брой подземни убежища условията за
зимуване са неблагоприятни за по-голямата част от видовете, но долитащите след затоплянето прилети
се укриват през дена в различни летни убежища, хралупи, цепнатини и необитаеми сгради. Съгласно
представения баланс на територията на общината 55,31% от територията ѝ (30377,5ха) е заета от гори
със стопанско значение, предимно в южната ѝ част, които са местообитания на едрите и средните
бозайници, от копитните благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus
scrofa), хищници лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis aureus) и европейски вълк (Canis lupus).
Птици:
Територията на община Кричим се ползва за гнездене, ловуване и временно пребиваване по
време на миграции в северната ѝ част от обитаващите открити площи, обработваеми, необработваеми
земи и населени места птици, а южната и част от обитаващите широколистните и иглолистни гори
видове. За ЗЗ BG0002057 Бесапарски ридове, от която попада, част от територията ѝ в границите на
община Кричим се съобщават 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на
България (1985). Територията на община Кричим е разположена в UTM квадрати KG35, KG36, KG45 и
KG44 с размер 10Х10 км, за които има събирани в продължение на много години данни (Янков, 2007).
Съгласно наличните данни и подходящи местообитания съставът на гнездещите в община
Кричим и ползващите територията ѝ за хранене птици е следният:
Сем Щъркелови Ciconiidae)
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Бял щъркел (Ciconia ciconia)
Патицови Anatidae
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)
Ястребови (Accipitridae)
Осояд (Pernis apivorus)
Голям ястреб (Accipiter gentilis)
Малък ястреб (Accipiter nisus)
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Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
Соколови Falconidae
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)
Тетревови Tetraonidae
Лещарка (Bonasa bonasia)
Фазанови Phasianidae
Планински кеклик (Alectoris graeca)
Гълъбови Columbidae
Полудив гълъб (Columba livia f. domestica)
Гривяк (Columba palumbus)
Гугутка (Streptopelia decaocto)
Обикновена гургулица (Streptopelia turtur)
Кукувицови Cuculidae
Обикновена кукувица (Cuculus canorus)
Совови Strigidae
Чухал (Otus scops)
Обикновена кукумявка (Athene noctua)
Горска улулица (Strix aluco)
Козодоеви Caprimulgidae
Козодой (Caprimulgus europaeus)
Бързолетови Apodidae
Алпийски бързолет (Tachymarptis melba)
Черен бързолет (Apus apus)
Блед бързолет (Apus palidus)
Земеродни рибарчета Alcedinidae
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Кълвачови Picidae
Зелен кълвач (Picus viridis)
Черен кълвач (Dryocopus martius)
Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major)
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)
Чучулигови Alaudidae
Качулата чучулига (Galerida cristata)
Горска чучулига (Lullula arborea)
Полска чучулига (Alauda arvensis)
Лястовици Hirundinidae
Скална лястовица (Ptyonoprogne rupestris)
Селска лястовица (Hirundo rustica)
Червенокръста лястовица (Cecropis daurica)
Градска лястовица (Delichon urbicum)
Стърчиопашкови Motacillidae
Горска бъбрица (Anthus trivialis)
Планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea)
Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)
Водни косове Cinclidae
Воден кос (Cinclus cinclus)
Възложител: Община Кричим

196

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Орехчета Troglodytidae
Орехче (Troglodytes troglodytes)
Завирушкови Prunellidae
Сивогуша завирушка (Prunella modularis)
Мухоловкови Muscicapidae
Червеногушка (Erithacus rubecula)
Южен славей (Luscinia megarhynchos)
Сива мухоловка (Muscicapa striata)
Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros)
Ръждивогушо ливадраче (Saxicola rubetra)
Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe)
Дроздови Turdidae
Белогуш дрозд (Turdus torquatus)
Кос (Turdus merula)
Поен дрозд (Turdus philomelos)
Имелов дрозд (Turdus viscivorus)
Коприварчеви Sylviidae
Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla)
Елов певец (Phylloscopus collybita)
Кралчеви Regulidae
Жълтоглаво кралче (Regulus regulus)
Червеноглаво кралче (Regulus ignicapilla)
Синигерови Paridae
Лъскавоглав синигер (Poecile palustris)
Матовоглав синигер (Poecile montanus)
Качулат синигер (Lophophanes cristatus)
Черен синигер (Periparus ater)
Син синигер (Cyanistes caeruleus)
Голям синигер (Parus major)
Зидаркови Sittidae
Горска зидарка (Sitta europaea)
Скалолазка (Tichodroma muraria)
Дърволазкови Certhiidae
Горска дърволазка (Certhia familiaris)
Сврачкови Laniidae
Червеногърба сврачка (Lanius collurio)
Вранови Corvidae
Сойка (Garrulus glandarius)
Сврака (Pica pica)
Сокерица (Nucifraga caryocatactes)
Сива врана (Corvus cornix)
Гарван (Corvus corax)
Скорецови Sturnidae
Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)
Врабчови Ploceidae
Домашно врабче (Passer domesticus)
Полско врабче (Passer montanus)
Чинкови Fringillidae
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Обикновена чинка (Fringilla coelebs)
Диво канарче (Serinus serinus)
Зеленика (Carduelis chloris)
Щиглец (Carduelis carduelis)
Елшова скатия (Spinus spinus)
Обикновено конопарче (Carduelis cannabina)
Обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra)
Червенушка (Pyrrhula pyrrhula)
Жълта овесарка (Emberiza citrinella)
Сивоглава овесарка (Emberiza cia)
Сива овесарка (Miliaria calandra)
От гнездящите на територията на Община Кричим с най-голяма численост са представителите
на разред Врабчоподобни (Passeriformes), които са представени с 16 семейства, от които с най-много
видове е представено семейство Чинкови (Fringillidae), с 11 гнездещи вида, следвано от Мухоловкови
Muscicapidae и Синигерови Paridae с по 6 вида от семейство. Според местообитанията най-голям е броят
на гнездящите видове в пояса на широколистните гори, храсталаците и ивиците и групи дървета покрай
земеделските земи.
Освен гнездящите на територията на община Кричим по време на миграции и зимуване над нея
прелитат следните видове, които в по дълъг или по кратък период се задържат в нея малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), орел змияр (Circaetus gallicus),
тръстиков блатар (Circus aeruginosus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел
(Aquilachrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), царски орел
(Aquila heliaca), сокол скитник (Ра1со peregrinus), ловен сокол (Falco cherrug), сокол орко (Falco
subbuteo), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), чавка (Corvus monedula) и др.
С изключение на ловните видове, включени в приложението на Закона за лова опазването на
дивеча и врановите, без сокерица (Nucifraga caryocatactes) и гарван (Corvus corax) всички други
срещащи се на територията на общината птици са с висок природозащитен статус са включени в
приложенията на Закона за биологичното разнообразие.
Влечуги:
От влечугите в Тракийския и Рилородопския район най-чести са гущерите (Sauria) от които на
територията на община Кричим се срещат 8 вида, от 3 семейства, от които с най-много видове са
същинските гущери :
Семейство Сцинкове (Scincidae)
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)
Семейство Слепоци (Anguidae)
Слепок (Anguis fragilis)
Жълтокоремник (змиегущер) (Pseudopus apodus)
Същински гущери (Lacertidae)
Горски гущер (Darevskia praticola)
Ивичест гущер (Lacerta trilineata)
Зелен гущер (Lacerta viridis)
Стенен гущер (Podarcis muralis)
Кримски гущер (Podarcis tauricus)
Всички видове гущери подлежат на опазване съгласно Бернската конвенция и с изключение на
горския гущер (Darevskia praticola) са включени в Приложение 3 на ЗБР.
От костенурките на територията на община Кричим се срещат 2 вида сухоземни костенурки и от
обитаващите водна среда 1 вид-шипоопашата костенурка (Testudo hermani), шипобедрена костенурка
(Testudo graeca) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). И трите вида са включени в
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приложения 1 и 2 на ЗБР. Местообитанията на сухоземните костенурки са необработваеми земи,
храсталаци и покрайнини на гори.
От представителите на змиите в община Кричим се срещат 8 вида, основно от семейство
Смокови (Colubridae) и 1 вид от семейство Отровници (Viperidae) (Бисерков и кол, 2007).
Смокови (Colubridae)
Голям стрелец (синурник) (Dolichophis caspius)
Тънък стрелец (стрелушка) (Platyceps najadum)
Смок мишкар (Zamenis longissimus)
Пъстър смок (Elaphe sauromates)
Медянка (Coronella austriaca)
Обикновена водна змия (Natrix natrix)
Сива водна змия (Natrix tessellata)
Отровници (Viperidae)
Пепелянка (Vipera ammodytes)
Всички, срещащи се на територията на общината видове змии без обикновената водна змия са
включени в приложения 3 на ЗБР, а пъстрият смок (Elaphe sauromates) е включен и в приложение 2.
Земноводни:
От Земноводните (Amphibia) на територията на община Кричим се срещат 11 вида, саламандри
и жаби (Бисерков и кол, 2007).
Саламандри (Salamandridae)
Дъждовник (Salamandra salamandra)
Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris)
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
Бумки (Bombinatoridae)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
Крастави жаби (Bufonidae)
Голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo)
Зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis)
Дървесници (Hylidae)
Дървесница (Hyla arborea)
Водни жаби (Ranidae)
Гръцка жаба (Rana graeca)
Горска жаба (Rana dalmatina)
Планинска жаба (Rana temporaria)
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)
Най-често срещани са голямата водна жаба (Pelophylax ridibundus), зелената крастава жаба
(Pseudepidalea viridis), голяма крастава жаба (Bufo bufo), и жабата дървесница (Hila arborea), по редки
са горската жаба (Rana dalmatina), малкият гребенест тритон (Lissotriton vulgaris).
Краставите жаби, голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo) и зелена крастава жаба
(Pseudepidalea viridis), жълтокоремната бумка (Bombina variegata), жабата дървесница (Hyla arborea),
гръцка жаба (Rana graeca), дъждовника (Salamandra salamandra) и южния гребенест тритон (Triturus
karelinii), са включени в приложение 3 на ЗБР, а жълтокоремната бумка (Bombina variegata) и южният
гребенест тритон (Triturus karelinii) са включени и в приложение 2 на ЗБР и
Риби:
Територията на Община Кричим е част от водосборния басейн на р. Марица, като през нея
преминават притоците ѝ р. Въча, Стара река и формиращите горното течение на р. Тъмръшка притоци
и дерета. Заедно с двата големи язовира Въча и Кричим наличните на територията на общината водни
тела принадлежат към Егейския басейн. В състава на ихтиофауната заедно с общите с Дунавско –
Възложител: Община Кричим
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Черноморския водосбор видове се срещат и характерни само за Егейския водосбор видове.
Ихтиофауната на притоците на р. Марица е добре проучена (Ковачев 1921), (Моров 1931), (Зашев 1961),
(Карапеткова и Живков 2000) и др. Някои от установените видове в миналото понастоящем се считат
за изчезнали, други са рядкост. С развитието на аквакултурите пък са внесени чужди неустановявани в
миналото видове. Списъкът на установените по време на по-старите и последните проучвания видове
във водоемите на територията на община Кричим е представен по-долу.
Щукови (Esocidae)
Щука Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Шаранови (Cyprinidae)
Речен кефал Leuciscus cefalus (Linnaeus, 1758)
Маришка бабушка Rutilus rutilus mariza (Drensky, 1926)
Червеноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Скобар Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Лин Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Кротушка Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Обикновена мряна Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Балканска мряна Barbus meridionalis petenyi (Heckel, 1847)
Маришка мряна Barbus cyclolepis (Heckel, 1840)
Уклей Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Маришки морунаш Vimba melanops (Heckel, 1840)
Горчивка Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
Шаран Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Сребриста какаракуда Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Златиста каракуда Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Маришка бабушка Rutilus rutilus mariza (Drenski, 1926)
Платика Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Псевдоразбора Pseudorasbora parva (Schiegel, 1842)
Бял толстолоб Hypophtalmichtys molitrix (Valenciennes 1840)
Пъстър толстолоб Aristhichthys nobilis (Richardson, 1844)
Бял амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)
Слънчеви костури Centrarchidae
Слънчева рибка Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Виюнови Cobitidae
Обикновен щипок Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Костурови Percidae
Европейски костур Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Бяла риба Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)
Сомови Siluridae
Европейски сом Silurus glanis Linnaeus, 1758
Пецилии Poeciliidae
Гамбузия Gambusia holbrooki (Girard, 1859).
Попчета Gobiidae
Мраморно попче Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)
Разпределението на видовете риби, във водните течения и стоящи води на територията на
общината, следва вертикалното зониране на водоемите и зависи от скоростта на водното течение. През
територията на общината преминават предимно средното течение на р. Въча и притоците ѝ, която
пресича общината в посока север юг и разполовява територията ѝ.
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В изкуствените водоеми видовото многообразие се определя основно от прилаганата техника на
отглеждане и внасяния зарибителен материал.
Шаранът (Cyprinus carpio), сребристата каракуда (Carassius carassius), златистата каракуда
(Carassius auratus gibelio), линът (Tinca tinca), платиката (Abramis brama), червеноперката (Scardinius
erythrophthalmus), европейският костур (Perca fluviatilis) и бялата риба (Stizostedion lucioperca) са наймасовите от местните видове риби в изкуствените водоеми, предназначени за рибовъдни цели. В някои
от язовирите в поликултурите допълнително се отглеждат сом (Silurus glanis) и щука (Esox lucius).
В язовирите от тази зона, освен характерните местни видове от семейство Шаранови са внесени
5 чужди вида, бял толстолоб (Hypophtalmichtys molitrix), пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis), бял
амур (Ctenopharyngodon idella), слънчева рибка (Lepomis gibbosus) и псевдоразбора (Pseudorasbora
parva). Последните два вида са попаднали случайно със зарибителния материал и нямат стопанско
значение, но са част от различни хранителни вериги.
Безгръбначни:
В състава на безгръбначната фауна преобладават средиземноморските видове. Около 50% от
ципокрилите насекоми (Apoidea) и 54% от полутвърдокрилите насекоми (Heteroptera) са
средиземноморски а при правокрилите насекоми (Oathoptera) достигат 64%. Почти подобно е
състоянието и при някои семейства от твърдокрилите насекоми: при хоботниците (Curculionidae)
средиземноморските видове са 44%, а при листорогите(Scarabeidar) - 45%
При правокрилите насекоми (Orthoptera) средиземноморските видове достигат 64%. От тази
група широко разпространени са щурецът-пустинник (Gryllus desertus), полският щурец (Gryllus
campestris), прелетния скакалец (Locusta migratoria), мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus),
италианският скакалец (Calliptamus italicus), зеленият скакалец (Tettigonia viridissima) и горският
скакалец (Isophya speciosa). Както скакалците, така и щурците се числят към неприятелите на
слскостопанските растения и в определени години на каламитети са в състояние да причинят тотални
вреди при културните и дивите растителни видове, върху земеделското производство и горите.
От твърдокрилите (Coleoptera) най-разпространени са телените червеи (Elateridae), чиито ларви
обитават почвите, хоботниците (Curculionidae), листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени от
майския бръмбар (Melolontha melolontha), юнския бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и зеления бръмбар
(Anomalasolida), калинките (Coccinellidae) и златките (Buprestidae).
Преминаващите през територията на общината реки и потоци са местообитания на нимфите на
еднодневките (Еphemeroptera), от които най-често срещани са представителите на семействата Baetidae,
Heptageniidae, Caenidae, Leptophlebiidae и др, водните кончета (Odonata) от семействата Coenagrionidae,
Gomphidae, Aeshnidae, ручейниците Hydropsyche, (Trichoptera), калните мухи Sialidae (Megaloptera) и
двукрилите (Diptera). От двукрилите най-разпространени са злите мухи (Simuliidae), конските мухи
(Tabanidae) и комаровидните мухи (Chironomidae).
Висшите ракообразни (Malacostraca) са представени в най-голяма степен от амфиподите
(Amphipoda), от които най-разпространен е обикновения гамарус (Gammarus pulex), обитател на речните
участъци с по-бавно течение и изкуствените водни тела.
В обработваемите земи преобладават вредителите по културните растения, молците (Tineidae),
нощенките (Noctuidae), трипсите (Thysanoptera), житните дървеници (Scutelleridae) и др., чиято
численост зависи от прилаганите земеделски техники, честотата и вида на използваните пестициди.
8. Културно-историческо наследство
Съгласно Закона за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., културното наследство
обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от
културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна
или културна стойност.
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Община Кричим е разположена в уникална природна среда. Формирана е исторически около
течението на р. Въча и около древно селище от ранно византийската епоха. Има добри връзки със
съседните общини: Стамболийски и Перущица и с Областния център гр. Пловдив.
В проекта за ОУП на Община Кричим е разгледано историческото развитие на територията и е
представена справка за състоянието на недвижимото културно наследство.
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Таблица 112. СПРАВКА на обекти като НКИН на територията на Община Кричим /Списъчна таблица на НИНКН-Министерство на културата
за културно-историческите обекти на територията на Община Кричим/
№

1.

ОБЕКТ на НКН, населено
място,
локализация
2
Старо селище, местност
„Гергевец“, 2 км от гр. Кричим

Деклариран,
прот. списък

Обявен в
ДВ/бр. год.

Вид

Категория

3
-

4
ДВ, бр. 36/1966
г.
ДВ, бр. 36/1966
г.

5
Архитектурностроителен

6
Местно
значение

Архитектурностроителен

Местно
значение

2. Три манастира: първи, втори и
Трети “Св. Врач“, 3.5
км югозападно от гр.
Кричим

-

3. Средновековна крепост
„Иванково кале“, западно
над гр. Кричим

-

ДВ, бр. 36/1966
г.

Архитектурностроителен

Местно
значение

4.

Средновековна крепост
„Малкото кале“ в покрайнините
на гр. Кричим

-

ДВ, бр. 36/1966
г.

Архитектурностроителен

Местно
значение

5.

Скален старобългарски надпис
до „Иванково кале“, з-ще гр.
Кричим

-

ДВ, бр. 36/1966
г.

Архитектурностроителен

Национал.
значение

6.

Лобно място, на 4 км южно от
гр. Кричим

-

Исторически

Местно
значение

7.

Историческа местност „Сухото
дере“, з-ще гр. Кричим

-

ДВ, бр. 20/1969
г.
ДВ, бр. 20/1969
г.

Исторически

Национал.
значение

Възложител: Община Кричим

Състояние

7

203

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”
8.

Църква „Св. Козма и Дамян“, в
гр. Кричим

Списък от
19.07.1974 г.

-

Художествен

Местно
значение

9.

Манастир
„Св. Богородица“
(„Рождество Богородично,
6 км южно от гр. Кричим

Регистър на
ПК от 1956 г.

-

Действащ
Архитектурно
- исторически

Местно
значение

10.

Паметник на загиналите
кричимци във войните
1912- 1913,1915-1918 г.
ЦГЧ на гр. Кричим

Възложител: Община Кричим
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Таблица 113. АКБ информация – данни от АКБ при БАН
Вид

Хронология

N_coord
E_coord

Местност

Надгробна
могила

Античност

42,063768

Русовица

2100060

Площ

24,454838

2100059

AKB_N

Надгробна
могила и
Селище

Античност

42,042043

Раннохристиянска
базилика

E24,492988

Втора българска
държава

42,025922

История на
проучването

Режим
на
ползване

Опазване

Автор на
картона

теренни
обхождания от
К. Кисьов през
1991 г.

А

Статут: обявен
ПК с
национално
значение ПМС
1711/10.62 г.

К. Кисьов

Разкопки на В.
Танкова през
1982 г.

А

Статут: обявен
ПК с
национално
значение ПМС
1711/10.62 г.

К. Кисьов

Д. Цончев.
Кричим през
средновековието,
1948, 74-78.

А

Статут:
Археологическа
културна
ценност с
национално
значение съгл.
чл. 146, ал. 3 от
ЗКН.

Ж.
Танкова
17.11.1992
г.

А

Статут: обявен
ПК с
национално
значение

Иво Д.
Чолаков

м. Гергевец
Крепост

Калето

12

10003013

2100731

E24,487621

Манастир
„Успение
Богородично

Средновековие

42,003017

2

E24,476449

02.08.1992

02.08.1992

07.12.2015

В следващата таблица са представени военните паметници на територията на Община Кричим
по данни на Министерство на отбраната.
Таблица 114. Регистър на военните паметници по данни на Министерство на отбраната
Войнишки паметник на кричимци, взели участие в
Обединението на България и на загиналите
участници във войните през 1912-1918 г.
Паметникът е общинска собственост като земята
под него е публична общинска собственост.

Паметник на Антонивановци
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Паметник на ятаците; Паметник на лобното място
на убитите без съд и присъда на 06.06.1944 г.
двадесет и двама ятаци от град Перущица.
42°0'52"N 24°28'38"E
Исторически, местно значение

Историческа местност „Сухото дере“, з-ще гр.
Кричим
Лобно място на загинали партизани от отряд
„Антон Иванов“.
ДВ, бр. 20/1969 г.
Исторически от Национално значение.

Нематериално наследство
Читалище „Пробуда -1912 г.” е значим културен център със зрителна зала с 520 места и
функционална сцена. Към читалището действат няколко самодейни състава: театрален, певчески,
танцов, които са основно ядро при провеждане на всички културни мероприятия в града.
Създаден е и фонд „Култура” на Община Кричим.
Първите проекти, които се очаква да бъдат реализирани са козметичен ремонт и почистване на
паметника на Обединението в центъра на града и обособяване на местен исторически музей, който ще
се намира на втория етаж в сградата на Народно читалище „Пробуда-1912 г.”. В него ще намерят място
над 1200 уникални предмета и части от предмети, педантично събирани от кричимеца Борис Стоилов.
С учредяването на фонд „Култура” се цели както юридически лица – фирми, организации и др.,
така и хора, които искат да дарят - и от града, и от всички точки на страната и света - целеви пари, които
ще бъдат използвани за дейностите, свързани с изграждане на устойчив модел на културно развитие и
популяризиране на културно-историческото наследство на територията на Община Кричим.
9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
9.1. Опасни вещества
По смисъла на ЗООС “Опасно вещество“ е:
➢ за целите на глава седма, раздел II - вещество или смес по смисъла на чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
Възложител: Община Кричим

206

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №
1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.);
➢ за целите на глава седма, раздел I – всяко вещество или смес, класифицирано в една или
повече от категориите на опасност, посочени в част 1 на приложение № 3, или поименно
изброено в част 2 на приложение № 3, включително под формата на суровина, продукт,
страничен продукт, остатък или междинен продукт, включително вещество, което е
възможно да се получи в резултат на протичането на странична реакция или при
възникването на авария.
На територията на община Кричим няма производствени единици, които са класифицирани като
предприятия с нисък или висок рисков потенциал. Във връзка с това не е необходимо ОУП да се
съобразява с осигуряване на необходимите хигиенно-защитни зони.
9.2. Отпадъци
Община Кричим има разработена и приета Програмата за управление на отпадъците за периода
2015-2020 г. Последната е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, който
изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците за територията
на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план
за управление на отпадъците и Националната програма за управление на отпадъците като негова
съществена част; да ги разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО.
В допълнение Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми да включват и
необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон.
При разработването на програмата са взети предвид освен законовите изисквания и редица
европейски и национални програмни и методически документи.
Програмата включва в обхвата си тези отпадъци в приложното поле на ЗУО, които са от
компетенциите на общинските власти:
- битови отпадъци
- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
- производствени отпадъци – утайки от ПСОВ
- опасни отпадъци – битови и строителни.
Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на кмета на община
Кричим.
След проведените процедура на обществени консултации и процедура за преценка на
необходимостта от екологична оценка по реда на ЗООС, Програмата за управление на отпадъците за
периода 2015-2020 г. на община Кричим е приета с Решение № 338, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015
г. на Общински съвет при Община Кричим.
С решение № 92, взето с Протокол № 8 от 04.07.2016 г., е извършено изменение и допълнение
към ПУО в раздел 5 „Мерки за постигане на целите“, Стратегическа цел 2 „Увеличаване на количеството
на рециклираните и оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депониране
на отпадъци, Подпрограма „Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на битовите
биоразградими отпадъци и на биоотпадъците“ и раздел Приложение: „Анализ на текущото състояние
при управление на отпадъците при община Кричим“, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“.
С решение № 239 взето с протокол № 27 от 20.11.2017 г. е извършено изменение и допълнение
към ПУО в Приложение: „Анализ на текущото състояние при управление на отпадъците при община
Кричим“, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“ и т. 8.3. Прогнози за образуваните отпадъци, т. 8.3.1.
Прогнози за образуваните битови отпадъци.
С решение № 280, взето с протокол № 32 от 15.03.2018 г. на Общински съвет при община Кричим
е приета последната актуализация на Програмата за управление на отпадъците, в която са отразени
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всички предприети от община Кричим действия във връзка с прилагането на изискванията на ЗУО и
Насоките по процедура BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-2020 г. има за цел
да осигури на община Кричим инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за
предоставяне на качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри
управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците.
Програмата за управление на отпадъците е важен стратегически документ на община Кричим и
е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството на местно ниво по отношение на
отпадъците. Тя се разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна
част от Общинските програми за опазване на околната среда.
Програмата за управление на отпадъците в община Кричим обхваща дейностите по поддържане
чистотата на обществени места, събиране, извозване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци
и осъществяване на контрол върху тях.
Битови отпадъци
„Битовите отпадъци“ са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и
отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих
и забавления, когато нямат да попречи на третирането им съвместно с битовите. Общият поток битови
отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се третират правилно могат да окажат вредно
въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В същото време в битовете отпадъци има редица
подходящи за оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими
отпадъци и други. Това налага въвеждането/оптимизирането на практики/те за разделно събиране на
масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, биоразградимите отпадъци и
опасните отпадъци от домакинствата. Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните
вещества и веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява
замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен
намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява
разходите, които се изразходват от общините за обезвреждане на битови отпадъци.
На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, сметоизвозване
и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с поддържане чистотата на общината,
вкл. и метене, озеленяване, измиване на териториите за обществено ползване, се организират и
изпълняват като общинска дейност.
През 2019 г. от община Кричим са събрани и извозени следните количества смесени битови
отпадъци - 3 366.820 т.
За 2019 г. количествата на разделно събрани отпадъци са:
Отчет за отпадъци от опаковки, събрани и сепарирани от
ЕКОБУЛПАК АД от системата за разделно събиране в
община Кричим за 2018 г.
Постъпили отпадъци от опаковки
(тона)
44.700
От тях рециклируеми:
Хартия
(тона)
20.160
Пластмаса
(тона)
5.500
Метал
(тона)
Стъкло
(тона)
9.270
Общо рециклируеми
(тона)
34.930
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Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две специализирани
сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като работния график гарантира всяка
кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. Контейнерите се обработват при напълването им.
Община Кричим е сред общините в България, които спазват изискванията за депониране на
битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и националните изисквания от средата на
2009 г., когато за България беше крайният срок за привеждане в съответствие с тези изисквания.
Общински съвет при община Кричим със свое Решение № 231, взето с протокол № 26 от
07.11.2017 г., е дал съгласие за прекратяване членството на община Кричим в Регионално сдружение за
управление на отпадъците „Цалапица”, за участие на община Кричим в Регионално сдружение за
управление на отпадъците и създаване на Регионална система за управление на отпадъците за
общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и
Брезово, и е поет ангажимента община Кричим да не се присъединява към друго РСУО за срока на
изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за
разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община Кричим”, по
процедура BG16M10P002-2.005, приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.” и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта от
ОПОС 2014-2020 по посочената процедура, поради което при необходимост възникнала в резултат на
изчерпване на капацитета или изтичане срока на Комплексното разрешително за депото в с. Цалапица,
полученият отпадък от преработката на зеления и/или биоразградим отпадък ще продължи да се
депонира на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с.
Шишманци.
Разрешения капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. „Капацитет до кота +13“ е
капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от теренната кота +/0.00=174.40. Капацитетът на
инсталацията е до 2 000 t./24 h. След извършване на геодезическо заснемане на обекта е установен
свободния капацитет на депото - 54 448 m3, към 09.02.2018 г.
С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община Пловдив
предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране на втори етап, а именно
депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/.
В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на Работен проект на
обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. Цалапица“ е извършена оценка
на проекта при височина – 30 м / в средата 36 м/ над прилежащия терен вместо предвидената според
предварителния проект – 13 м. По тази причина с цел да се намали общото слягане на основата на
експлоатационното натоварване във всеки котлован преди уплътняването на основата се изпълнява
закоравяващ кил от уплътнена баластра или чакъл, имащи по-добри деформационни характеристики от
околната почва в основата.
С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/0,00=174,40 се
предвижда депонирането на 1 226 077 m3 (1 226 077 t), при степен на уплътняване γ=1,00 t/m3 с
компактор Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график за постъпващите отпадъци на вход до 70
000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване на експлоатационния период до 2036 г., а с осигуряване
на предварително третиране – инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на
количеството на отпадъците за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години. С
оглед НДНТ и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, оператора
на депото ще извършва предварително третиране на отпадъците, което ще допринесе за постигане
целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и намаляване емисиите от парниковите газове от депонираните отпадъци.
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Строителни отпадъци (СО)
Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се изхвърлят на
единственото за района регламентирано сметище за строителни отпадъци в с. Първенец, на основание
подписан договор между община Кричим и община Родопи като собственик на депото. През 2019 г. са
предадени общо 138,3 т. строителни отпадъци, от които бетон – 8,24 т; керемиди, плочи, фаянс – 9,06 т
и 121,00 т. смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянс.
Биоразградими отпадъци
Във връзка с изпълнение на целите заложени в чл. 31 от Закона за управление на отпадъците,
Община Кричим предвижда изграждане на компостираща инсталация за зелени/градински и дървесни
отпадъци, в която да се обработват генерираните от населението на община Кричим отпадъци, от този
вид, с цел производство на висококачествен продукт "компост". С изграждането тази инсталация и
закупуването на съоръжения, общинска администрация Кричим ще организира събирането на
зеления/дървесен отпадък от домакинствата, бизнеса, както и от обществените площи, подлежащи на
почистване и косене. Съоръжението за компостиране е проектирано с капацитет за третиране на 2002.88
тона/годишно/ или 4 005 m3 зелени/градински/ дървесни отпадъци на година.
Към настоящият момент гореописаният проект е на етап оценка.
Утайки от ПСОВ
Пречиствателната станция за отпадъчни води е въведена в експлоатация и на 07.08.2015 г. между
община Кричим и „В и К” ЕООД гр. Пловдив е подписан Споразумителен протокол № Ю-0176/07.08.2015 г., Договор от 28.01.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и Приемопредавателен протокол от 29.02.2016 г. съгласно които В и К оператора на територията на област
Пловдив поема стопанисването, поддържането и експлоатацията на гореописания обект.
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. На 31.01.2018 г. до Министърът на регионалното развитие и
благоустройството е подадено заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило
правно действие (на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ) за презаверяване на издаденото Разрешение за
строеж № РС-78/03.12.2014 г., за обект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови
отпадъци на община Кричим”. Завереното разрешение за строеж е получено в община Кричим на
12.02.2018 г.
9.3. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации
9.3.1.Шум
Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми. Под шум се
разбира всеки нежелан звук, който причинява неприятно или смущаващо възприятие или има
увреждащо действие. С понятието шум се определя комплекс от звуци в широк честотен диапазон - от
16 Hz до 20 kHz, които оказват неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм. Няма област и
човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. Недвусмислено е установено, че
шумът има висока социална цена. Той трябва да се възприема не по-малко сериозно от другите видове
замърсявания, тъй като влиянието му върху човешкото здраве е съизмеримо с тяхното. Шумът в
околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтните дейности, е един от главните
екологични проблеми в урбанизираните територии. Количествено шумът се оценява чрез величината
„ниво на звуковото налягане” и се изразява с мерната единица Децибел (dB). В околната среда
преобладават променливите шумови емисии. За оценяването им е въведен терминът „еквивалентно ниво
на шума Leq [dB(A)]”.
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Съществуват многобройни по разнообразие мерки за намаляване нивата на шум от основните
съществени източници в околната и жизнената среда – автомобилен, железопътен и въздушен трафик,
от промишлени производства и всички останали локални източници. Най-натоварени в акустично
отношение са големите градове в страната. Това се дължи на непрекъснато нарастващия брой на
транспортните средства. Недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните
планове, както и неефективното до този момент планиране и управление на акустичната среда от страна
на общинските власти, са фактори, които допълнително утежняват акустичната обстановка в населените
места.
Оценката, управлението и контролът на шума в околната среда, причинен от автомобилния,
железопътния, въздушния и водния транспорт, както от промишлените инсталации и съоръжения и от
локални източници на шум, се регламентират чрез Закона за защита от шума в околната среда, в сила от
01.01.2006 г., както и чрез подзаконовите документи към него, издадени в съответствие с изискванията
на чл. 11 и чл. 14.
Един от тези документи е Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на Министерство на здравеопазването
и Министерство на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от
29 Март 2019 г.). С нея се определят:
1. Показателите за шум в околната и жизнената среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието;
2. Граничните стойности на показателите за шум в околната и жизнената среда;
3. Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната и жизнената среда и на
вредните ефекти от шума върху човешкото здраве;
4. Граничните стойности на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради,
сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено
предназначение;
5. Методите за оценка на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради, сгради
със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение.
По този начин се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на шумовото
натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за разработването на стратегически
карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето на населението и подобряване качеството
на живот.
Граничните стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях са определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 от
Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ както следва:
Таблица 115. Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях
№

1
1.
2.
3.

Еквивалентно ниво
на шума в dB(A)

Територии и устройствени зони
в урбанизираните територии и извън тях
2
Жилищни зони и територии
Смесени централни градски части
Територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик

ден
3
55
60

вечер
4
50
55

нощ
5
45
50

60

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието на релсов
железопътен и трамваен транспорт

65

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум

65

65

55
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6.
7.
8.

Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения

70
45
45

70
40
35

70
35
35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност

45

40

35

10. Тихи зони извън агломерациите
40
35
35
Забележка. Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над
определена територия е 85 dB(A).

С Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство, се определят:
1. Техническите изисквания за защита от шум на сградите при проектирането им;
2. Техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), чрез които
се осъществява защитата от шум в сградите;
3. Техническите правила и норми за извършване на СМР при изпълнението на строежите по
отношение на шума в околната среда;
4. Изискванията към инвестиционния проект на строежа.
Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за
обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството,
търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени
сгради. Изискванията на наредбата за ограничаване на шума, излъчван при изпълнението на СМР, се
прилагат за всички строежи.
От 12.02.2011 г. е в сила и Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МЗ и МОСВ за дейността на
националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на
собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
среда (отменяща Наредба № 2 от 2006 г.). С тази наредба се уреждат редът и начинът на функциониране
на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии, като и изискванията за
провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на
шум в околната среда. Целта на Наредбата е да се оцени шумовото натоварване в урбанизираните
територии, създавано от основните източници на шум. Съгласно тази наредба РЗИ по места провеждат
регулярни измервания на шумовите нива в пунктове, определени съгласно Методика на МЗ.
Транспортен шум
Основните източници на шум в урбанизираните територии са транспортните средства.
Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната среда в
селищните територии. 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.
Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни и тези на масовия градски
транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили предимно „втора
употреба” автомобилният парк в страната е основно подменен. Въпреки че повечето от автомобилите
са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е значително по-ниско спрямо шума от
използваните преди това, но същевременно техният брой се увеличава интензивно. Най-високи нива на
шума се предизвикват от средствата на масовия градски транспорт, особено от много остарелите
автобуси, от товарните камиони и др.
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Пътната инфраструктура на територията на община Кричим е сравнително добре изградена и
свързва общината със съседните общини, а от там и с цялата страна. Транспортните връзки подробно са
описани в раздел I.4.3. на настоящия доклад.
През територията на община Кричим преминава второстепенна (отклонителна) железопътна
линия № 18 Стамболийски - Пещера, пресичайки я в северозападната ѝ част; участъкът е с дължина
4,337 км. Железопътната линия е единична и не е електрифицирана. Съществуващият железопътен
транспорт не е особено натоварен, а и не се използва достатъчно. Изградената ж.п.гара Кричим отстои
на над 850 м по права линия от жилищната зона на Кричим. На такова разстояние железопътният трафик
не оказва съществено влияние на акустичната среда в населеното място.
През територията на Общината не преминават пътища от висок клас (автомагистрали,
първокласни и второкласни пътища) от РПМ. Транспортните връзки се осъществяват чрез третокласни
пътища от РПМ и местни пътища. Чрез тях общината се свързва с останалите видове пътища и
направления от РПМ. Пътната инфраструктура включва два третокласни републикански пътя: III 866
“Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8” и път III-8602 “Пловдив-ПерущицаКричим”, както и общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни връзки със съседните
общини.
Интензивността на автомобилния трафик е основен фактор, който влияе върху акустичната
среда в дадено населено място. На територията на общината няма пункт от мрежата автоматични
преброителни пунктове АЗУПТ на АПИ. Най-близкият автоматичен преброителен пункт по
преминаващия през територията на общината път III-866 се намира до Девин и данните от него не могат
да се използват за оценка на акустичното натоварване в град Кричим.
Съгласно предоставената от АПИ информация (писма изх. № 08-00-1721/27.12.2018 г. на АПИ
и № 33-00-881/18.12.2018 г. на АПИ-ИПМ) на територията на община Кричим през 2015 г. е проведено
преброяване за интензивността на автомобилното движение в един допълнителен пункт на път III-866
при км 107,580 след град Кричим. В следващата таблица са представени данни от преброяването,
извършено от ИПМ (Институт по пътища и мостове):
Таблица 116. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилно движение през 2015 г.
Средно и
Общ брой
Леки и
тежкотовар
товарни
Номер на
лекотоварАвтобуси
ни автомо- автомо-били
пътя
ни автомобили (вкл. с
(вкл.
били
ремаркета)
автобуси)
бр.
бр.
бр.
бр.
III-866
1725
107,580
2391
84
318
402
Забележка: Данните са систематизирани с оглед целите на настоящия Доклад за ЕО.
МестопоНомер на
ложение на
преброидопълнителния пункт
телния ПрП
(ПрП)
(при км)

Общ брой
МПС
бр.
2793

През територията на община Кричим преминава и път III-8602 от РПМ; за него няма данни от
проведени преброявания. Съгласно информацията на Областно пътно управление - Пловдив (изх. № 66Пд-2012/19.12.2018 г.), предоставена от АПИ, участъците от тези пътища, преминаващи през град
Кричим, са както следва:
Таблица 117.
№
по
ред
1
2

Номер на пътя
III-866
III-8602

Населено място
Кричим от км 104,030 до км 106,010
Кричим от км 20,522 до км 21,630

Дължина на пътя през
населеното място
(км)
1,980
1,108

Цитираните по-горе данни за път III-866 биха могли да се използват за приблизителна оценка на
акустичното натоварване от автомобилния трафик в населеното място. Скоростта на движение в
жилищната територия е ограничена на 40 км/час, а в някои специфични зони - и до 30 км/час. Съгласно
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Приложение № 3 към чл. 6 на Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ трафикът по път III-866 на изхода от
град Кричим би създавал шум с базисно еквивалентно ниво LАекв.T(25) около 54,3 dB(A) в прилежащото
пространство. Това ниво е съпоставимо с граничната стойност на нивото на шума през дневния период
на денонощието за съответната територия (при предположение, че преброяването е извършено пред
деня!). За останалите пътища през територията на община Кричим трафикът е с по-ниски показатели.
Транспортите потоци по местните пътища обикновено са с ниска часова интензивност,
движението е с по-малка скорост и не възникват значителни шумови емисии, които да създават
наднормени еквивалентни шумови нива при прилежащите територии. За това допринася и наличието на
крайпътна и дворна растителност, която поглъща и изолира възникващите временни шумови емисии от
преминаващи транспортни средства. Състоянието на пътната настилка също оказва влияние върху
акустичната среда. Съгласно информацията от ОПУ Пловдив състоянието на настилката на път III-866
за целия участък, преминаващ през общинската територия, е средно, а това на път III-8602 е добро. През
последните години са извършени реконструкции и рехабилитации на общински пътища, което е
подобрило тяхното състояние. Според информацията от АПИ към настоящия момент е разработен
Технически проект за рехабилитация на път III-866 от км 88+050 до км 103+341 и е сключен Договор с
изпълнител за изпълнение на проекта; на територията на Общината ще бъдат рехабилитирани над 15 км
от този път. Всички тези мерки се отразяват благоприятно на акустичната среда в общината.
На територията на община Кричим има само една автогара - Автогара Кричим (Фигура 22). Тя е
включена в списъка на категоризираните автогари към 13.11.2018 г. в рубриката „Регистри” на интернет
страницата на ИААА.

Автогара Кричим

Фигура 22. Автогара Кричим
Автогарата е подходящо изградена в близост до път III-866; масивната ѝ сграда екранира шума
от пристигащите и тръгващи автобуси. Допълнително този шум се редуцира от наличната дървесна и
храстова растителност около автогарата и в наблизо разположените жилищни парцели. На Автогара
Кричим съгласно публикуваното разписание пристигат/ тръгват максимум до три автобуса на час.
Автобусите са марки Мерцедес, Темса и Неоплан, съвременни, с добри акустични характеристики. Така
функционирането на автогарата не създава съществени дълготрайни шумови натоварвания в близо
намиращата се жилищна зона на гр. Кричим.
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Сравнително доброто състояние на пътищата благоприятства акустичната среда в общината.
Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което автомобилният трафик
преминава през жилищната зона на гр. Кричим. По-нататъшното подобряване състоянието на пътните
настилки, улици и тротоари, съчетано със съответно озеленяване, би се отразило положително както в
екологичен аспект като цяло, така и върху акустичната среда в прилежащите територии и в жилищната
зона на община Кричим.
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) и др.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда в жилищните зони, е
шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните сервизи
и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради.
Съгласно регламентираната и ръководена от Министерство на здравеопазването „Система за
контрол, ограничаване и намаляване на комуналния шум в населените места” в общинския център
Кричим няма обособен пункт за измерване на шумовите характеристики (писмо изх. № 07-271/19.12.2018 г. на РЗИ Пловдив). Поради това община Кричим не разполага с реални данни за
акустичната обстановка в жилищната зона. От РЗИ Пловдив извършват локално замерване при
евентуално подадени сигнали от жители на населените места. Няма данни за постъпили жалби и
проведени измервания на територията на община Кричим.
Индустриален шум
Шумът от производствените дейности в урбанизираните територии засега е на трето място. В
голямата си част тези дейности са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на
населеното място. Проблем биха могли да създават малките производствени предприятия, разположени
в близост до жилищните сгради, а именно дървообработващи предприятия, предприятия за алуминиева
дограма и др.
Според основните икономически показатели територията на община Кричим е със слабо развита
икономика. Обликът на общинската икономика дават микро-, и малките предприятия като най-голям е
делът на фирмите, занимаващи се с търговия, следвани от предприятията в транспорта, селското, горско
и рибно стопанство.
Промишленият сектор е представен предимно от преработваща промишленост - хранителновкусова, лека и друга; важен дял в местната икономика заема и отрасълът на услугите.
Структуроопределящите предприятия по отрасли на територията на община Кричим подробно са
представени в раздел I, т.4.2. от ДЕО на ОУПО. Те са разположени основно в промишлената зона на
Кричим в района на ж.п. гарата. Респективно са на достатъчно разстояние от жилищните части на града
и не са предпоставка за значителни шумови натоварвания в населената зона.
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ осъществява мониторинг на шума
от промишлени източници, чиято цел е да предоставя информация за състоянието на акустичната среда
в населените места вследствие дейността на промишлените предприятия – източници на шумово
излъчване. ИАОС поддържа и актуализира база данни с измерванията на акустичното натоварване,
която включва:
− Нивото на шума по границата на промишления източник в dB(А);
− Нивото на шума в мястото на въздействие - най-близката жилищна или обществена сграда в
dB(А).
За осъществяване ефективен контрол на шума, излъчван от промишлени инсталации и
съоръжения, съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда РИОСВ Пловдив
извършва контролна дейност по утвърден график съвместно с ИАОС-Регионална лаборатория Пловдив;
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измерванията се извършват, прилагайки „Методиката за определяне на общата звукова мощност,
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие”, утвърдена със заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
По утвърдения за 2018 г. от МОСВ годишен график за контрол на промишлени обекти, източници на
промишлен шум в околната среда, са извършени и контролни измервания на показателите на излъчвания
шум от 5 обекта, предвидени в плана за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив.
Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, съгласно
изискванията на Наредба № 54/2010 г. на МЗ и МОСВ извършват собствен периодичен мониторинг на
шума, излъчван в околната среда. На територията на община Кричим няма такива предприятия. Не са
постъпвали жалби и сигнали.
Съгласно ОПООС 2014-2020 на Община Кричим 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.
От изложението до тук може да се направи изводът, че акустичната обстановка на територията
на община Кричим не се различава от типичната за такъв вид зони и не се наблюдават трайни
наднормени шумови натоварвания на околната среда. Съгласно ОПООС 2014-2020 на Община Кричим
шумът не може да бъде причислен към основните екологични проблеми на общината.
9.3.2.Вибрации
Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична среда”. Измерването
на вибрациите е наложително, за да се оцени както влиянието им върху експлоатационния срок на
машините, така и да се установи прякото въздействие върху здравето на човека. От голямо значение е и
обстоятелството, че вибрациите, пренасяни от машините, конструкциите и сградите, се излъчват в
околното пространство като шум, което води до влошаване на общата акустична обстановка.
От 12 юни 1989 г. е в сила Директива 89/391 EИО - „Рамкова директива“ за БЗР (безопасност и
здраве при работа) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на
работниците на работното място. Рамковата директива с нейното широко приложно поле и други
директиви, посветени на конкретни аспекти на безопасността и здравето при работа, са основата на
европейското законодателство в областта на безопасността и здравето.
На основата на Директива 89/391 EИО и подчинената на нея Директива 2002/44/ЕС-Вибрации у
нас от МЗ и МТСП е разработена Наредба № 3, ДВ, бр. 40/2005 г. за защита на здравето и безопасността
на работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации. Европейската директива, както и
Наредбата, въвеждат не само нормите, но и методите на измерване и оценка, задълженията на
работодателите, здравните аспекти и наблюдение и др. информационни приложения, посочени
подробно в международните стандарти, третиращи общите и локални вибрации.
Освен Наредба № 3, ДВ, бр. 40/2005 г., у нас е действаща и Наредба № 45 за норми за
допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради, издадена от Министъра на народното
здраве и Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1980 г.,
в сила от 01.01.1980 г.
На територията на община Кричим кратковременни вибрации в околната среда биха могли да
възникват от преминаващи тежкотоварни МПС и строителни машини, от извършвани строителноремонтни дейности и други. Същите източници, както и действаща наблизо строителна техника, биха
могли да предизвикат такива вибрации и в жилищни сгради. За сега няма систематизирани наблюдения
и резултати от проведени измервания на вибрации за жилищните райони на община Кричим.
Предполага се, че съответните оператори взимат необходимите мерки за поддържане в изправност на
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наличната им техника и за минимизиране във времето на извършваните с тази техника операции, така
че да са сведени до минимум евентуално възникнали вибрации в прилежащите терени.
Няма информация за оплаквания от граждани, свързани с шум и вибрации от заведения за
развлечение, разположени в жилищни зони и сгради на територията на община Кричим.
9.3.3.Йонизиращи лъчения
Йонизиращите лъчения, които съкратено се наричат с придобилия гражданственост термин
“радиация”, са неизбежен факт в живота на човечеството. Радиацията, респективно нейните източници
са съществували и съществуват в природата; това са естествените радиоактивни източници.
Радиоактивни източници могат да бъдат получавани и по изкуствен начин, т.нар. техногенни източници.
Развитието на съвременната цивилизация е неразривно свързано с все по-широкото използване на
различни по вид и интензитет източници на радиация, създадени от човека. Броят на хората, които
влизат в контакт с източници на йонизиращи лъчения и биха могли да бъдат облъчени от тях,
непрекъснато нараства. Така проблемите за радиацията от чисто научни, технологични и икономически
се превръщат и в социален проблем на нашето съвремие.
Разпространените в природата естествени радионуклиди заедно с космическото лъчение
създават т.нар. естествен радиационен фон, който въздейства непрекъснато на всички живи организми
на планетата.
Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и представлява
полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи организми на Земята. Измерваната величина е
мощност на дозата на гама-лъчението и е специфична за всеки пункт, област, регион. Данните за
мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в реално време от 26 постоянни локални
мониторингови станции (ЛМС) на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда. Най-близо
разположена до община Кричим е ЛМС в гр. Пловдив. През последните години стойностите на гама
фона, отчетени в тази станция, по данни от ИАОС варират в 0,13 - 0,15 микроСиверта/час, като остават
в рамките на характерните стойности за страната. Средната стойност на мощността на амбиентната
еквивалентна доза за Пловдив за 2018 г. е 0,142 µSv/h (ГД РИОСВ Пловдив за 2018 г.).
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. С това са ангажирани Министерството на околната среда и водите, Министерството на
здравеопазването, Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции
чрез своите регионални поделения.
Различното съдържание на естествените радионуклиди в почвите се дължи на наличието и
специфичното им за всеки регион разпределение в почвообразуващите скали. Принципно е невъзможно
изработването на нормативен документ, определящ гранични стойности на това естествено съдържание.
Поради това измерените стойности се сравняват с фонови величини, определени след множество
дългогодишни измервания и характеризиращи почвите, незасегнати от стопанска дейност в отделните
области от страната. Пробите се вземат от почвен слой 0÷20 cm и се извършва гама-спектрометричен
анализ за определяне съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в тях. Вземането на
извадките за изпитване е съпътствано с измерване на гама фон в конкретния пункт.
Радиологичният мониторинг на необработваемите почви, извършван от ИАОС, се осъществява
в мрежа от над 400 постоянни пункта за наблюдение, равномерно разпределени по цялата територия на
страната. Пунктът за община Кричим е при общинския център Кричим. Радиационният мониторинг се
осъществява от ИАОС – Регионална лаборатория Пловдив.
Съгласно информацията от ИАОС в публикуваните годишни доклади за състоянието на
околната среда, както и в годишните доклади на РИОСВ Пловдив, през последните години
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съдържанието на контролираните радионуклиди в повърхностния 20-сантиметров почвен слой за
района на община Кричим не се различава от характерните за региона и е в рамките на фоновите
концентрации за страната. Съгласно ОПООС 2014-2020 г. на община Кричим за почвите в района на
общината са установени следните активности на естествените радионуклиди:
Уран-238 от 41 до 61 Bq/kg;
Радий-226 от 54,38 до 73 Bq/kg;
Торий-232 от 54,60 до 79 Bq/kg;
Калий-40 от 654 до 852 Bq/kg;
Олово-210 от 54 до 92 Bq/kg.
Отложеният на територията на страната Цезий-137 (137Cs) вследствие аварията в Чернобилската
АЕЦ през 1986 г. за община Кричим е в диапазона 50 - 100 Bq/kg (ИАОС ГД 2019 г.) , като бележи спад
в сравнение с предходните години. На територията на общината през последните години не е
констатирано допълнително радиационно замърсяване на околната среда.
За нуждите на промишлеността, селското стопанство, здравеопазването и др. в открит или закрит
вид се използват изкуствени източници на йонизиращи лъчения (изкуствени радиоактивни източници).
Чрез тях се извършват диагностика, стимулират се оздравителни процеси, определят се плътности,
размери, дефекти, неутрализира се статично електричество и др. Всички обекти, на чиято територия се
използват такива източници, се контролират от съответните звена на РЗИ. Тези обекти притежават
необходимите разрешителни документи съгласно нормативните изисквания на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) (обн. ДВ. бр. 63 от 28 Юни 2002 г., посл. изм. и доп., бр. 77 от
18.09.2018 г. , в сила от 01.01.2019 г.) и подзаконовите разпоредби, издадени от Агенцията за ядрено
регулиране (АЯР). За територията на община Кричим няма информация за констатирани инциденти с
такива източници.
9.3.4.Нейонизиращи лъчения
Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не
предизвикват йонизация в средата, през която преминават.
Спектърът на нейонизиращите електромагнитни излъчвания включва ултравиолетовите,
видимите, инфрачевените лъчи и радиовълните.
Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните електропроводи и
съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на
съответните сервитути. Многобройните трафопостове, изградени в жилищните зони преди години, са
ситуирани съгласно действащата тогава Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда (отменена по-късно, ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.). По този начин се ограничава
евентуалното вредно въздействие на ЕМП в прилежащите жилищни зони. Това се отнася и за населените
места на община Кричим.
Открит остава въпросът за въздействието на електромагнитните излъчвания от многобройните
антени и базови станции на мобилните оператори в населените места. Резултатите от измервания на
параметри на ЕМП би следвало да се оценят за съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 1991 г.
за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на
хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.,
изм. доп. ДВ бр. 8/2002 г.)
Пределно-допустимите нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на
електромагнитните полета (ЕМП) в селищата и зоните за продължително обитаване, курортните зони,
зоните за отдих и лечение и др. в границите на тяхната регулация, определени с издадената от МЗ и
МОСВ Наредба № 9/03.05.1991 г.( ДВ бр. 35, попр. ДВ бр. 38/14.05.1991 г., изм. ДВ бр. 8/22.01.2002 г.)
за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии, са представени в
следващата таблица.
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Таблица 118.
№ по

Честотен обхват, в който работи

ред

излъчвателят

1

от 30 до 300 kHz

25 V/m

2

от 0,3 до 3 MHz

15 V/m

3

от 3 до 30 MHz

10 V/m

4

от 30 до 300 MHz

3 V/m

5

от 0,3 до 30 GHz

10 µW/cm2

Пределно допустимо ниво

Честотният обхват, определен с Наредба № 9 като вреден над определено ниво на лъчението на
териториите на населените места, е с граници от 30 kHz до 30 GHz.
Освен Наредба № 9/1991 г. всички мобилни оператори са задължени да спазват и Техническите
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г., в сила от
13.11.2007 г., приети с Решение № 1308 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,
обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от
18 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г., изм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016 г.
Съгласно тези изисквания операторите трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум
риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните
съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни
излъчвания.
В тези изисквания е заложено и спазването на стандарта EN 50 360 - европейски стандарт за
хигиенни изисквания за честоти от 300 MHz до 3 GHz.
В момента за всеки обект, който по своето основно предназначение излъчва, пренася или
трансформира електромагнитна енергия, се определя конкретна хигиенно-защитна зона. На основание
чл. 35 от Закона за здравето местоположението на обекта се съгласува от Главния държавен здравен
инспектор само при условие, че сградите и местата за постоянен или инцидентен престой на хора не
попадат в границите на хигиенно-защитната зона на конкретния излъчвател.
Телекомуникационната мрежа на територията на община Кричим подробно е представена в
раздел I, т. 4.4. от ДЕО на ОУПО.
В РЗИ Пловдив се поддържа регистър на източниците на ЕМП и съгласно годишните доклади
се извършва мониторинг на базовите станции, източници на нейонизиращо лъчение. Целта на
мониторинга е да бъдат обхванати с контролни измервания регистрираните на територията на областта
базови станции, както в гъстонаселени жилищни райони, така и в близост до детски, учебни и лечебни
заведения. За сега няма информация за проведени измервания за параметрите на сумарните
електромагнитни полета, достигащи до жилищни сгради, детски градини, училища, болници и други
обществени заведения конкретно на територията на община Кричим. Съгласно писмо изх. № 07-271/19.12.2018 г. РЗИ-Пловдив не разполага с данни за нивата на ЕМП на територията на община Кричим.
Съгласно ОПООС 2014-2020 г. през 2010 г. Община Кричим е възложила на Сертифициран
орган за контрол със Сертификат № 137 ОКА/ 15.12.2008 г. измерване нивото на високочестотни
радиоизлъчвания от базовите станции на мобилните оператори на територията на общината. След
проведените в 4 пункта измервания на параметрите на енергийния поток на електромагнитните полета
е установено съответствие с пределно-допустимите нива, определени с Наредба № 9/03.05.1991 г.(ДВ
бр. 35, попр. ДВ бр. 38/14.05.1991 г., изм. ДВ бр. 8/22.01.2002 г.)
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Електроснабдяването в община Кричим се осигурява от „Електро-разпределение Юг” ЕАД на
ЕВН група. Подробно описание на електроенергийната система на територията й е представено в раздел
I, т.4.4.
Електроразпределителната мрежа на територията на общината е предимно въздушна, в поголямата си част в добро състояние. Изградена е 1 подстанция 110/20 кV, собственост на ЕСО. В
експлоатация са и 4 подстанции, собственост на НЕК ЕАД, изградени към четирите ВЕЦ-а на
територията на община Кричим. Трафопостовете са 48 бр., ситуирани съгласно действащите
нормативни изисквания така, че да не създават допълнително акустично и електромагнитно натоварване
в съседните жилищни зони и сгради.
За съществуващите електропроводи на територията на общината са осигурени обслужващи
сервитути за профилактика и ремонт, независимо от частното владеене на земята, като са спазени
изискванията на издадената от МЕ, МЗХ и МРРБ Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 77 от 2 септември 2008 г., ДВ, бр. 75 от 29 септември 2015 г.).
Може да се отбележи също, че са спазени и проведени изискванията на Наредба № 3 на МЕЕР за
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр.
91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г.). По този начин се
осигурява защита от евентуални наднормени електромагнитни натоварвания на околната среда извън
съответните сервитути. В тези зони не се допуска извършване на СМР, товаро-разтоварни дейности,
складиране на строителни материали и паркиране на монтажна и транспортна техника.
На този етап няма конкретна информация за електромагнитното натоварване на територията на
община Кричим. Може да се каже, че като цяло натовареността с нейонизиращи електромагнитни
лъчения на селищната и околната среда на Общината не се отличава от характерната за всички
урбанизирани територии в страната.
10. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Здравно-хигиенните аспекти към настоящия доклад отразят аспектите на човешкото здраве от
въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно въздействие от плана –
„Общ устройствен план на Община Кричим”.
Рамката за оценка на здравният риск, за качеството на живот и благосъстояние в общината
представлява интегриран подход, който изисква комбинирана оценка на риска и неговото управление с
цел контролиране на заболяванията, свързани с източниците на въздействие, експертиза на състоянието
на компонентите на околна среда и характеристика на основните замърсители. Това осигурява
хармонизирана рамка от здравни насоки по отношение на свързаните рискове и появата на кумулативен
ефект.
Рамката включва оценка на здравните рискове преди поставянето на здравни цели и
предприемане на мерки за намаляване на отрицателното въздействие и повишаване качеството на
живот, там където е възможно, като част от по-широкия процеса на ангажиране.
10.1.

Здравно-демографски показатели

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).
По данни на НСИ за периода 2001-2017 г. броят на населението на община Кричим бележи
намаление - от 8544 д. на 7991 д., или с 553 д. (-0.4% средногодишен темп на намаление). Тенденция на
намаление на населението се очертава и на ниво област (-0.4% общо за областта, в т.ч. за градовете на
областта -0.1%, за селата -1.3% - средногодишен темп на намаление), Южен централен район (съответно
-0.8% общо, -0.4% в градовете, -1.5% в селата) и за страната (-0.7% общо, -0.3% в градовете, -1.6% в
селата).
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Преброяването на населението през 2011 г. не отчита съществени различия от текущата
демографска статистика (около 50 д.). След 2011 г. не се наблюдават големи изменения в броя на
населението на общината.
Половата структура на населението е с пропорции, които са близки, но по-благоприятни от
средните за областта и страната. Броят на жените в общината (4068 д. – 2017 г.) е по-голям от този на
мъжете (3923 д.), тъй като жените са с по-висока средна продължителност на живота и с по-голям дял в
по-високите възрастови групи. Броят на жените на 100 мъже е 103.7. Стойностите на показателя за
област Пловдив са 107.9, За ЮЦР- 105.9 и за страната 106.0 (брой жени на 100 мъже).
Таблица 119. Структура на населението по пол в община Кричим 2001-2017 г.
2001 г.
Общ. Кричим
мъже
жени
бр.жени/100 мъже
Обл. Пловдив
мъже
жени
бр.жени/100 мъже

2007 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4192
4352

4206
4478

4085
4168

4042
4148

4014
4121

3978
4099

3923
4068

103.8

106.5

102.0

102.6

102.7

103.0

103.7

345720
369059
106.8

339242
365879
107.9

327127
351070
107.3

325608
349978
107.5

324213
349070
107.7

323157
348416
107.8

322158
347638
107.9

Източник: НСИ

За периода 2001-2017 г. настъпват изменения във възрастовата структура, изразяващи се в
застаряване на населението на общината. Независимо от процеса на застаряване, община Кричим е с поблагоприятна възрастова структура в сравнение с това на област Пловдив, ЮЦР и страната.
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Таблица 120. Структура на населението в община Кричим по основни възрастови групи 2001-2017 г.
2001 г.
0-14г.

15-64г.

2007 г.
65+

0-14г.

15-64г.

2013 г.
65+

0-14г.

15-64г.

2014 г.
65+

0-14г.

15-64г.

2015 г.
65+

0-14г.

15-64г.

2016 г.
65+

0-14г.

15-64г.

2017 г.
65+

0-14г.

15-64г.

65+

Брой
Общ.Кричим
Обл.Пловдив
Южен
централен
район
Р България

1554

5726

1264

1552

5771

1361

1423

5403

1427

1389

5355

1446

1364

5309

1462

1326

5270

1481

1293

5208

1490

104267

490454

120058

92362

489855

122904

94064

451471

132662

94950

445899

134737

95726

440867

136690

96530

437524

137519

97340

434143

138313

247086 1093862

259876

208890 1071082

265813

201528

969756

282335

201714

956966

287156

202004

942562

291650

202381

929952

293731

203427

918210

295795

1181356 5374224 1335515 1023409 5293641 1323188

996144 4831866 1417667 998196 4763673 1440329
Относителен дял - %

998206 4693792 1461786 1001019 4628724 1472116 1004376 4563750 1481908

Общ.Кричим

18.2

67.0

14.8

17.9

66.5

15.6

17.2

65.5

17.3

17.0

65.4

17.6

16.8

65.4

18.0

16.4

65.3

18.3

16.2

65.2

18.6

Обл.Пловдив

14.6

68.6

16.8

13.1

69.5

17.4

13.9

66.6

19.6

14.1

66.0

19.9

14.2

65.5

20.3

14.4

65.1

20.5

14.5

64.8

20.7

Южен
централен
район

15.4

68.4

16.2

13.5

69.3

17.2

13.9

66.7

19.4

14.0

66.2

19.8

14.1

65.6

20.3

14.2

65.2

20.6

14.4

64.8

20.8

Р България

15.0

68.1

16.9

13.4

69.3

17.3

13.7

66.7

19.6

13.9

66.1

20.0

14.0

65.6

20.4

14.1

65.2

20.7

14.2

64.8

21.0

Източник: НСИ
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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.
• 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.
В съответствие с действащите нормативни изисквания за изработване на ОУП (ЗУТ и Наредба
№ 8 на МРРБ) и на Задание за изработване на проект за ОУП на община Кричим, с проекта е изработена
тривариантна прогноза за част „Демография“.
Отчитайки степента на влияние на факторите със стимулиращо и със задържащо въздействие се
предлагат следните варианти на прогнозата в съответствие с прогнозния срок за действие на ОУП на
община Кричим:
• Песимистичен вариант;
• Реалистичен вариант;
• Оптимистичен вариант.
Прогнозата на населението по варианти е представена в следващата таблица.
Таблица 121. Прогноза за броя на населението в община Кричим по периоди (по варианти на
прогнозата)
Община Кричим

Песимистичен

Възложител: Община Кричим

Година

Брой
население

2017 г.

7991

2020 г.

7840

2025 г.

7800
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Община Кричим

Реалистичен

Оптимистичен

Година

Брой
население

2035 г.

7750

2020 г.

7930

2025 г.

7900

2035 г.

7860

2020 г.

8100

2025 г.

8220

2035 г.

8350

При песимистичния вариант се очаква населението на общината да продължи постепенно да
намалява с по-малък интензитет, като към края на прогнозния период (2035 г.) да достигне 7750 д. Понататъшното намаляване и остаряване на населението е резултат от продължителното действие на общи
и специфични тенденции, предвид реалната възрастова структура, намаленият брой на жените във
фертилна възраст и отрицателното естествено възпроизводство. Социално-икономическите промени
през последните 2 десетилетия също допринесоха за неблагоприятните процеси във възпроизводството
на населението.
При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на населението и неголямо
намаление (7860 д. – 2035 г.) с подкрепа на нето-миграцията на население на средна и по-напреднала
възраст с предпочитания към местните условия на живот. С натрупването на положителни въздействия
и подобряването на средата за живот може да се очаква, че демографските процеси ще се стабилизират.
Проблемите, свързани с развитието на населението, не са само демографски, те са главно социалноикономически. Независимо от стабилизирането на населението, в резултат на дълготрайното
неблагоприятно развитие на демографските процеси не се очакват съществени промени във
възрастовата структура. Важно значение според демографската стратегия на страната придобива
образованието, способностите, уменията и здравословното състояние на хората, т. е. човешкия капитал.
Особено важно е дългосрочният характер на демографските и социално-икономическите въздействия
за постигането на устойчиви резултати.
При оптимистичния вариант се очаква постепенно неголямо нарастване на населението
(8350 д. – 2035 г.), обусловено предимно от социално-икономическото развитие, забавяне на
негативните демографски процеси и механичен прираст с неголям интензитет главно на контингенти в
трудоспособна и надтрудоспособна възраст. Състоянието на пазара на труда има важна роля за
демографското развитие на общината. Търсенето на решения на демографските проблеми на всички
нива е свързано с икономическото развитие и заетостта. Може да се очаква, че бъдещите благоприятни
изменения в средата ще водят до благоприятни изменения във възпроизводствените процеси на
населението.
Върху стабилизирането на населението въздействие оказват предимно създаването на нови
възможности за заетост, предоставяне на достатъчно и качествени социални и културни услуги,
подобряване на средата за живеене и отдих.
Прогнозните разчети за основните възрастови групи в община Кричим са следните:
Таблица 122. Община Кричим - Прогноза на населението по възрастови групи (под, във, над
трудоспособна възраст) - 2017-2035 г.
Варианти на
прогнозата
2017

Под
Общ трудоспоброй
собна
възраст
7991
1389

Възложител: Община Кричим

В
Над
трудоспо- трудоспособна
собна
възраст
възраст
4846
1756

Под
В
Над
трудоспо- трудоспо- трудоспо%
собна
собна
собна
възраст
възраст
възраст
100.00%
17.38%
60.64%
21.97%
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Варианти на
прогнозата

Общ
брой

Под
трудоспособна
възраст

В
трудоспособна
възраст

Над
трудоспособна
възраст

Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен

7750
7860
8350

1346
1366
1453

4698
4767
5065

1706
1727
1832

%

100.00%
100.00%
100.00%

Под
трудоспособна
възраст
17.37%
17.38%
17.40%

В
трудоспособна
възраст

Над
трудоспособна
възраст

60.62%
60.65%
60.66%

22.01%
21.97%
21.94%

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по реалистичния вариант на
прогнозата за община Кричим се основават на хипотезата, че броят на населението в трите основни
възрастови групи ще намалее леко на фона на общото намаление. Този вариант на възрастовата
структура се очертава като възможен в най-висока степен като се базира на сегашното състояние на
естественото и механично движение на населението, което ще продължи да оказва влияние и през
следващите години, особено при превес на благоприятните фактори. Освен това, при прогнозиране броя
на населението в трудоспособна възраст се залага и на очакваната промяна на възрастта за пенсиониране
през този период.
Обща заболеваемост на населението
Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател за
социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на
развитие на човешкия капитал. Общата заболеваемост на населението, се измерва чрез регистрираните
случаи на заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за
извънболнична помощ и заболеваемостта (новооткритите случаи), дава представа за честотата и
структурата на заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ.
По данни на РЗИ – Пловдив, регистрираните заболявания и заболяемостта, според
обръщаемостта за медицинска помощ към лечебните заведения, през 2017 г. са съответно 1558.7 и 777.3
случая на 1000 души от населението. Болестността за детското население е 1 740.1 на 1 000 души до 17
г., а при възрастните – 1 521.3‰ души над 18 години. В нозологичната структура на болестността
водещи са болестите на дихателната система, които представляват 417.6 случая на 1 000 души (26.8%),
следвани от болестите на органите на кръвообращението – 338.4 случая на х.д. (21.7%).
Заболяванията на хоспитализираните лица се регистрират и отчитат като случаи на заболяване
по основна диагноза.
В структурата на хоспитализираната заболяемост (не са включени лечебните заведения за
извънболнична помощ, в които хоспитализациите са 4 841) на първо място са болестите на органите на
кръвообращението с относителен дял 13.1% и интензитет 6 960.2 на 100 000 души, следвани от
болестите на храносмилателната система – 10.6% (5 655.2 на 100 х. д.), болестите на пикочо-половата
система – 8.1% (4 320.9 на 100 х. д.), болестите на костно-мускулната система и на съединителната тъкан
– 7.9% (4 218.4 на 100 х. д.) и т.н.
При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на хоспитализираните случаи
поради заболявания на дихателната система – 24.6%(8 167.1 на 100 000 деца).
Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните болни над 18-годишна възраст са
болестите на: органите на кръвообращението (14.2%), храносмилателната система (10.6%), пикочополовата система (8.7%).
Общата смъртност в областта като трайна тенденция е по-ниска от тази на България. През 2017
г. общата смъртност в област Пловдив е 14.7% души при 14.6% за предходната година. В градовете е
12.8 на 1 000 души, а в селата – 20.8%. Поради неблагоприятния възрастов състав в селата общата
смъртност в тях е значително по-висока, отколкото в градовете.
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Коефициентът за смъртност при мъжете е 15.8% и като постоянна тенденция е по-висок от този
за жените – 13.7%. Най-висока е общата смъртност в община Брезово (29.2%), следвана от общините
Калояново (27.5%), Хисаря (26.5%), Съединение (25.9%), Първомай (22.0%). Най-нисък е показателят в
община Пловдив – 11.8%, следван от този в общините Сопот и Лъки – 14.6%.
Основната причина за умиранията през 2017 г. в Пловдивска област остават болестите на
органите на кръвообращението, чийто интензитет е 966.0 на сто хиляди души от населението при 953.9%
през 2016 г. Болестите на органите на кръвообращението са водеща причина за смърт и в страната с
интензитет 1017.5%. Относителният дял на болестите на органите за кръвообращение от всички
причини за умирания в Пловдивска област е 65.5%. На второ място са умиранията от новообразувания
с интензитет 300.3 на сто хиляди от населението и относителен дял 20.4% при 20.2% за предишната
година. За страната този показател е 246.3 на 100 000 население, а относителният дял е 15.9%. В
структурата на причините за смърт следват: болестите на храносмилателната система с относителен дял
3.8%; симптомите, признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни
изследвания, некласифицирани другаде; външните причини за заболеваемост и смъртност; и пр.
Изграденост на елементите на социалната инфраструктура, касаещи здравното състояние
на населението
Структурата на здравеопазването, в т.ч. и на здравната инфраструктура в общината показва, че
в община Кричим е представено от извънболнична лечебна помощ. Извънболничната помощ включва
първична извънболнична медицинска помощ и стоматологична помощ.
По данни на РЗИ-Пловдив през 2017 г. в община Кричим, респ. в гр. Кричим функционират:
Лечебни заведения за извънболнична помощ:
–

Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 4 броя;

–

Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - 4 броя;

–

Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина - 2 броя;

– Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - 2 броя.
Лекарските кабинети са разположени в сградата на бившата поликлиника в Кричим, общинска
собственост. Училищата и детските градини също разполагат със здравни кабинети и медицински
персонал.
Здравните услуги в общината се осъществяват от медицински персонал, представен в
следващата таблица.
Таблица 123. Медицински персонал към 31.12. в община Кричим - 2011-2017 г. (брой)
Години

Лекари

Лекари по дентална
медицина

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7
8
8
7
7
7
6

5
7
8
10
9
11
10

Медицински
специалисти по
Здравни грижи
14
13
12
12
8
15
15
Източник: НСИ

Обслужваното население от 1 лекар по данни на НСИ през 2017 г. е 1332 д. (при оптимална горна
граница на пациентската листа 1500 д.), а от 1 лекар по дентална медицина – 799 д. (средно за обл.
Пловдив – 543, за ЮЦР – 700, за страната – 844) .
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В община Кричим няма разкрити лечебни заведения за болнична помощ и ЦСМП. Населението
на общината се обслужва в гр. Пловдив и гр. Стамболийски.
В общината функционират 2 детски ясли с 41 места, които са със запълнен капацитет.
На територията на общината, респ. в гр. Кричим функционира една аптека и една оптика.
Социални услуги
В община Кричим социалната дейност обхваща уязвими общности и различни възрастови групи.
Социалните услуги в зависимост от средата, в която се предоставят са социални услуги в общността в
обичайна среда.
Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на общината през
2018 г. са представени в долната таблица.
Таблица 124. Социални услуги в общността (обичайна среда) в община Кричим – 2018 г.
Социални услуги предоставяни в общността

Капацитет

(По вид на услугата)
1. Център за обществена подкрепа – община Кричим

30

2. Дневен център за стари хора – община Кричим

35

3. Домашен социален патронаж – община Кричим

45

4. Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кричим” по процедура за 90
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP0013.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Срок за реализиране на дейностите по проекта 01.08.2016 г. – 31.12.2019 г.
5. След приключване на проект „Независим живот за хората с увреждания в За периода януари – декември
община Кричим”, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна 2018 г. са сключени 56 броя
грижа, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на договори с потребители на
социалното включване 2020, и във връзка с чл. 20 от Постановление на социалната услуга, като за
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република обгрижването
България за 2018 г., на 02.01.2018 г. е подписано споразумение между Агенция назначени

37

социално подпомагане чрез Дирекция „Финансово стопански дейности и асистенти,
управление на собствеността” и община Кричим за предоставяне на социални асистенти

им
2

и

са
лични

социални
9

домашни

услуги в домашна среда „Личен Асистент”, „Социален Асистент” и „Домашен помощници. За същия период
Помощник” в община Кричим, за хора с увреждания и лица над 65 г. с са прекратени 11 договора с
ограничения или в невъзможност за самообслужване.

потребители и 9 договора с

Срок на споразумението от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

лични асистенти.
Източник: Община Кричим, АСП

Центърът за обществена подкрепа е делегирана държавна дейност с капацитет 30 д. Разположен
е в сградата на НЧ „Пробуда-1912” и функционира от 2008 г.
Дневният център за стари хора е с капацитет 35 д., създаден през 2008 г., делегирана държавна
дейност. Социалната услуга се предоставя на възрастни хора.
Домашният социален патронаж е с капацитет 45 д., финансиран от общинския бюджет за хора в
неравностойно положение.
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Обществената трапезария е най-масово предоставяната социална услуга с капацитет 90 лица.
Услугата се предоставя на социално слаби семейства и нуждаещи се лица.
Социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” се
предоставят в домашна среда за хора с увреждания и невъзможност да се обслужват самостоятелно.
Основни изводи:
–

Общината е мотивирана за разкриване на социални услуги в общността и търси
възможности, чрез проекти и програми за развитието им.

–

Съществува координация между институциите на местната и държавната власт при
решаване на социалните проблеми на населението от общината.
Работи се в посока на интегриране на уязвимите групи и възрастните хора в обществото.
10.2.

Характеристика на рисковите фактори. Въздействие върху човешкото здраве

Рисковите фактори, влияещи на здравето на населението, се свързват на първо място с начина
на живот, жизнената среда (екологична, трудова, семейна), системата на здравеопазване, както и с
редица биологични характеристики. Трябва да се отбележи, че върху появяването и въздействието на
рисковите фактори имат определено влияние икономическите и социалните условия в страната Тези
фактори оказват съществено влияние върху силата на отговора на даден индивид спрямо експозицията.
Съществуват различни връзки между експозицията и ефекта, което се обяснява преди всичко с
възприемчивостта на организма, която от своя страна може да се повлияе от различни физични фактори
/бременност, възраст и др./, от намаляването нивото на важни ензими участващи в детоксикацията на
редица химични съединения или на генетични фактори.
За оценката са наблюдавани общата заболяемост и болести, които се предполага, че могат да
отразяват здравният риск от замърсяването на околната среда.
10.2.1.

Рискови фактори, свързани със стила и начина на живот

Подобряването на здравно-демографските показатели е сложен и продължителен процес. Наред
със социално-икономическите фактори влияние оказват и стила на живот (тютюнопушене,
небалансирано хранене, психоемоционален стрес, ниска двигателна активност, тютюнопушене),
хронични неинфекциозни заболявания (хипертония, мозъчно-съдова болест, затлъстяване, диабет),
генетични фактори, рискови фактори на околната среда, ниска здравна и сексуална култура, особено
сред малцинствените групи, регресивен тип възрастова структура на населението.
Негативни фактори, свързани с начина на живот:
1) Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици.
Той е сред най-разпространените, най-сериозните и тежки рискови фактори за здравето.
Доказана е връзката за възникването на около 20 вида заболявания, причинени от употребата та
тютюн, а също така и пасивното пушене. От тях по-важни са рак на белия дроб, заболявания на
дихателната система /астма, бронхит, пневмонии/, сърдечно-съдови заболявания.
2) Злоупотребата с алкохол води до соматични, психологични и социални последствия.
Потвърдена е връзката на алкохола с цирозата на черния дроб, рака на устната кухина, фаринкса,
ларинкса, хранопровода; има доказателства за връзка с рака на стомаха, дебелото черво, гърдата;
по-голям е рискът за инсулт, хипертония, кардиомиопатия; може да се увреди половата
функция, нервната система и др.
3) Нерационалното хранене води до редица болести: на органите на кръвообращението, някои
видове рак, диабет, болести на храносмилателната система, а също и болести свързани с
недохранването.
4) Ниска двигателна активност се асоциира с редица болестни състояния на организма: в детската
възраст тя забавя нормалното физическо и психическо развитие, води до появата на затлъстяване
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и други състояния; в средната възраст и нагоре – съдейства за възникване на редица хронични
болести: сърдечно-съдови, диабет тип 2, остеопороза, метаболитни и злокачествени
заболявания и други.
5) Злоупотреба с наркотици е сериозен рисков фактор с тежки последици за индивида,
семейството и обществото, който довежда до понижаване качеството на живота,
преждевременна смърт (инфекции, СПИН, хепатит, предозиране), деформирани семейни
отношения и хроничен стрес за членовете на семейството, престъпност, понижаване на
интелектуалния потенциал, увреждане на генетичния фонд.
6) Психосоциалният стрес повишава значително риска от появяване на артериална хипертония,
атеросклероза, миокардни увреждания, внезапна сърдечна смърт, диабет, астма и редица
психосоматични заболявания.
10.2.2. Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда
Влиянието на социалните фактори се изразява в тяхната скритост и дългосрочност. Например
състоянието на хроничен стрес може да доведе дадено заболяване след по-продължителен период от
време и тогава лекарят да не отбележи значението на този фактор.
Ниските доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори от много години,
които в голяма степен са повлияли за развитието на хронични заболявания, ниска раждаемост и други
неблагоприятни здравни и демографски показатели.
По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната безработица към 2017 г.
(13.8% средногодишно равнище на безработица), община Кричим е с 2.5 пъти по-високо равнище на
безработица спрямо средното за област Пловдив (5.6%), 1.8 пъти над средното ниво за ЮЦР (7.8%) и
1.9 пъти над средното за страната (7.2%). През май 2018 г. е регистриран спад на равнището на
безработица в общината, като то достига 11.4%, но запазва по-високото си ниво в сравнение със
средното за област Пловдив (4.7% - май 2018 г.), ЮЦР (6.8%) и страната (6.2%). Средногодишният брой
на регистрираните в бюрото по труда безработни лица в общината през 2017 г. е 435 д. (13.8%). През
май 2018 г. се наблюдава намаление на безработните лица, като техният брой е 361 (11.4%).
Безработните младежи до 29 г. са 14.1% от общия брой на безработните.
В структурата на безработните лица по възраст в община Кричим с най-висок дял са лицата над
55 години (20.5% от безработните са във възрастовата група над 55 години). Висок е и делът на лицата
във възрастовите групи 40-44 г., 35-39 г. и 50-54 г. – съответно 14.7% и 13.6% и 13.3% от безработните
през май 2018 г.
В структурата по пол жените са близо 2/3 от безработните - 65.4% през май 2018 г.
В образователната структура на безработните най-голям е делът на лицата с начално и по-ниско
образование, които съставляват 66.2% от безработните. Висок е и делът на безработните със средно
образование (около 20% през отделните години на периода 2011-2018 г.). С основно образование са 1012% от безработните. Безработните лица с висше образование се движат в диапазона 1.4-3.5% през
разглеждания период.
Безработните лица без специалност и професия преобладават, като техният дял е над 80% (83.4%
- май 2018 г.). С работническа професия са 10-14% от безработните, а специалистите са 4-8% от
безработните лица през периода.
Може да се очаква, че социалните и битови фактори ще имат все по-значима роля през
следващите години за повишаване на здравния риск на населението в общината.
Общинската администрация ще има първостепенна задача за подобряване на състоянието на
местната икономика и разширяването й, обърната към нуждите на живущите. Промишлените фирми са
с решаваща роля за осигуряването на работни места, ограничаването на миграцията на населението и
устойчивото развитие на общината. Фактор за устойчивото развитие на общината е по-нататъшното
стимулиране на сектора на малките и средни предприятия, развитието на местното предприемачество и
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укрепване на частния сектор. Сериозни потенциални възможности за разкриване на нови работни места
са наличните природни, културни и исторически забележителности, които дават сериозно основание за
извеждането на туризма като приоритетен отрасъл в общината. Развитието на екотуризма и селския
туризъм ще доведе до нови възможности за разрастване на малкия и средния бизнес. От друга страна,
необходимостта от развитие на туризма ще доведе до нарастване на инвестициите и подобряване на
инфраструктурата.
10.2.3. Рискови фактори, свързани с околната среда
➢ Замърсяване на атмосферния въздух
Основни атмосферни замърсители – особености, здравни ефекти:
Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни
средства, ТЕЦ, някои промишлени предприятия, тютюнопушене. Под въздействието на интензивна
слънчева светлина и в присъствие на летливи органични замърсители в атмосферния въздух азотният
диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичния замърсител озон.
Азотният диоксид е газ, поради което единственият път на експозицията е дишането. Поголямата част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се
задържи продължително в белия дроб. Вредното въздействие на азотния диоксид се изразява предимно
върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни
инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните с белодробна
астма.
Установено е, че най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект при кратковременна
експозиция на астматици (в течение на 1 час) е 560 μg/m 3, която служи като основа за определяне на
допустимите граници за замърсяване на въздуха.
Въглеродният оксид е газ без цвят, без мирис, без вкус, малко по-лек от въздуха. Представлява
един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при непълното
горене на въглерод съдържащи материали.
Въглеродният оксид прониква в организма чрез дишането. В кръвта се свързва с хемоглобина и
образува карбоксихемоглобин, чиято връзка е 250 пъти по-стабилна отколкото на оксихемоглобина.
Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до тъканите. Пренаталната
експозиция води до увреждане на плода. Образуването на карбоксихемоглобин определя здравните
ефекти на въглеродния оксид.
Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните
на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за
здравето се оценява на базата на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от
концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. При ниски концентрации на
карбоксихемоглобин (под 10%) агравират симптомите при болни от стенокардия или се манифестират
невроповеденчески ефекти.
Като безопасно ниво се определя 2,5 – 3,0 % карбоксихемоглобин, което е еквивалентно на 30
минутна експозиция на 60 mg/m3 или при 8 часова експозиция на 10 mg/m3. Това ниво се препоръчва за
опазване здравето на населението, включително и чувствителните групи от него.
Общ прах и фини прахови частици
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно
от големината и химическия състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на
повърхността им други химически съединения, в това число мутагени, ДНК-модулатори и др., както и
от участъка на респираторната система, в който те се отлагат. Прахът постъпва в организма предимно
през дихателния тракт, при което по-едрите частици се задържат в горните отдели, а по-фините частици
(под10 μm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система.

Възложител: Община Кричим

230

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременното присъствие на
серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на
дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от
продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 μg/m 3 прах и серен диоксид
увеличава общата смъртност при населението, а повишена заболяемост и нарушаване на белодробната
функция се наблюдава при концентрации наполовина по-ниски. Продължителна експозиция на серен
диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно
респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски
концентрации (от 30 до 150 μg/m3), което е особено силно изразено при деца. Най-раними на
комбинираното действие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от
сърдечно-съдови заболявания.
Озонът е мощен оксидант. В атмосферния въздух се образува при въздействието на слънчевата
радиация върху азотния диоксид. Липсват антропогенни емисии във въздуха. Естествените фонови
стойности на озона във въздуха са около 30 μg/m 3, но могат да стигнат много по-високи стойности (напр.
120 μg/m3).
Озонът прониква и оказва токсичното си действие чрез дихателната система. То се изразява в
окисление на сулфхидрилните и аминогрупите на ензимите, ко-ензимите, белтъците и пептидите.
Окислява също ненаситените мастни киселини до мастни прекиси.
Токсичността на озона е ясно зависима от нивото на експозицията. Краткосрочните остри ефекти
започват с дразнене на очите при около 200 μg/m3 озон и при по-високи концентрации засягат белия
дроб. Епидемиологични проучвания установяват белодробни увреждания при експозиция на деца на
220 μg/m3. Промени в белодробната функция се наблюдават също и при астматици при експозиция на
160-340 μg/m3.
Въз основа на наблюденията за здравните ефекти на озона Световната здравна организация
(СЗО) препоръчва допустима 1-часова концентрация 150-200 g/m3, а за 8-часова експозиция – 100-120
g/m3.
Качество на атмосферния въздух на територията на Община Кричим
Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в община Кричим могат да бъдат
от секторите промишленост, битово отопление и транспорт, като в общината няма големи промишлени
предприятия, които да оказват влияние върху качеството на въздуха и основните източници на емисии
остават битовото отопление и транспортните средства, които се използват в района.
На територията на община Кричим няма изградена и функционираща автоматична измервателна
станция за контрол на качеството на въздуха, като част от НСМОС.
Направеното моделиране с използването на модела на EPA за комплексни източници ISCAermod в настоящия доклад показва, че на територията на община Кричим, в зависимост от
метеорологичните условия и използването на твърди горива за битово отопление, макар и в много малко
случай е възможно да се превишава средноденонощната норма от 50 µg/m 3, като броят на превишенията
е значително под нормативно разрешените 35 бр., и се ограничава до максимум 5, а средногодишната
концентрация съответства изцяло на нормата от 40 µg/m 3, като дори е много по-ниска от нея, което
показва съответствието като цяло на качеството на въздуха в община Кричим с нормативните
изисквания.
➢ Питейни води
Компетентен орган в Република България в областта на питейните води е Министерство на
здравеопазването и неговите регионални структури съгласно Закона за водите и Закона за здравето.
Отговорни за изпълнението на изискванията на законодателството за питейните води, включително и
провеждане на мониторинг на качеството на питейната вода в пълния му обем, са водоснабдителните
организации, в качеството им на структури, осъществяващи дейността по водоснабдяване за питейно-
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битови цели. Съгласно действащото законодателство се провежда държавен здравен контрол /ДЗК/ на
питейните води от МЗ, респ. РЗИ.
Директивата на ЕС за питейната вода (98/83/ЕC) определя общото задължение, че питейната
вода трябва да бъде здравословна и чиста и респективно да отговаря на стандартите за качество на
питейната вода при консуматорите (микробиологични, химични и органолептични параметри).
Директивата е транспонирана в България чрез редица нормативни документи. Показателите за качество
на водата се регламентират в Наредба № 9/16.03.2001 г.
Резултатите от направените от РЗИ Пловдив изпитвания за качеството на водите използвани за
питейно-битови цели, на територията на община Кричим за периода 2017 и 2018 години (писмо №936/11.04.2019 г) не показват отклонения от нормите.
➢ Шумово замърсяване
Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от големите
екологични проблеми на нашето време. Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно
върху човешкия организъм. Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да
предизвика слухово възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-горната
граница, при която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов праг или праг на болката
и отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца честота.
Шумът не само в работната среда, но и в околната среда е сериозен проблем за здравето на
хората. Шумът понякога може да е мъчителен, но проблем е, когато вреди на здравето. Шумът
допринася за най-сериозните поражения на слуха, доказано чрез широкомащабни медицински
изследвания на връзката между шума и някои здравословни проблеми.
Основни видове и източници на шум на територията на Община Кричим са: транспортен шум,
източници на шум от битов характер и индустриален шум.
От направения в настоящия доклад обстоен анализ на шумовото натоварване на територията на
общината, става ясно, че акустичната обстановка на територията на община Кричим не се различава от
типичната за урбанизираните зони и не се наблюдават трайни наднормени шумови натоварвания на
околната среда.
➢ Йонизиращи и нейонизиращи лъчения
Радиационният гама фон в Общината е в границите на характерните за страната фонови
стойности. Извършените измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от необработваеми
почви през последните години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.
Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтовите електропроводи и
съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с ограничена зона на въздействие в границите на
нормативно определените сервитути. Многобройните трафопостове, изградени в жилищните зони
преди години, са ситуирани съгласно действащата тогава Наредба № 7 за хигиенните изисквания за
здравна защита на селищната среда (отменена по-късно, ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.). По този начин се
ограничава евентуалното вредно въздействие на ЕМП в прилежащите жилищни зони. Това се отнася и
за населените места на община Кричим.
На този етап няма конкретна информация за електромагнитното натоварване на територията на
община Кричим. Може да се каже, че като цяло натовареността с нейонизиращи електромагнитни
лъчения на селищната и околната среда на Общината не се отличава от характерната за всички
урбанизирани територии в страната.
11. Материални активи
Актив е „нещо, което носи ползи на притежателя си“. Активите се делят на материални и
нематириални.
Материалните активи на Община Кричим представляват всички земи, сградният фонд,
транспортните средства, стопанският инвентар и др.
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Община Кричим е разположена в югозападната част на Пловдивска област в така наречената
“Северна родопска яка”. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле в подножието на северните
склонове на Родопите. Общата й площ е 54 895 км2. На територията й освен град Кричим, няма други
населени места.
По данни на НСИ земеделските територии заемат 36.0% от територията на община Кричим, от
които 80% е обработваема земя. Площта на горските територии е 51.8% (данни на НСИ) от общата
територия на общината, от които по-голямата част (99% са държавни). Горите в района като източник
на дървесина, странични ползвания (лечебни растения, гъби, горски плодове) и други са от значение за
икономиката на общината. Районът на стопанството представлява добра база за развитието на ловното
стопанство с дивечови запаси и видово разнообразие.
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).
Жилищната територия на град Кричим включва 105,89 ха, или 85% от територията на града.
Застрояването на града е преобладаващо с улично-квартална структура и индивидуални парцели.
Едноетажните жилищни сгради заемат 53,1%, двуетажните – 34,6%, триетажните – 9,7%, а
четириетажните – само -1%; В града има само 24 броя жилищни сгради над 4 етажа. Основната част от
жилищния фонд е изграден след Втората световна война и значителна част от него се нуждае от
обновяване.
Производствените терени в града заемат само 7,70 ха или 6,2% от територията на града. Извън
града общата площ на производствените терени е общо 45.17 ха и е съсредоточена предимно в
промишлената зона северно от града. Като цяло производствените терени са недостатъчни за
осигуряване на трудова заетост на населението.
Зелените площи (паркове и градини) заемат 2,85 ха или 2,3% от територията на града, които
също са недостатъчни (на един обитател от града се падат по около 3 кв. м. при норматив 8 кв.м. на
жител съгласно чл. 31 от Наредба 7 за Правила и Нормативи за устройство на територията.)
Терените за спорт и атракции в границите на гр. Кричим са 4.03 ха или около 5 кв.м. на жител,
което също се явява недостатъчно при норматив съгласно чл. 33 от Наредба 7 от 10-12 м2 на жител.
Уличната мрежа в Кричим включва около 30 км, от която само 75% е с трайна настилка (асфалтова и
паважна). Значителна част от асфалтовите настилки са в лошо състояние. Относително по-запазени са
паважните настилки.
По отношение на ВиК мрежите, общината има одобрен проект по «ОПОС 2007-2013"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Кричим". В
резултат от неговата реализация са постигнати следните резултати:
- Водопроводната мрежа в по-голямата си част е изпълнена от полиетиленови тръби. Оставащата
част от водопроводната мрежа около 15% е изпълнена с етернитови, стоманени и чугунени
тръби, по които има най-много аварии;
- Около 70% от канализацията е нова и покритието с канализационна мрежа на населеното място
е на 96%. Състоянието на старите бетонови тръби е задоволително;
- Изградена е пречиствателна станция за отпадни води.
Обществено обслужващите терени заемат 4,52 ха, или 3.6% от града, като задоволяват
ежедневните нужди на населението. Значителна част от периодичното и цялото епизодично обслужване
се извършва в гр. Стамболийски и в областния център.
Социалните услуги на територията на общината се осъществяват в:
- Център за обществена подкрепа - с делегирана държавна дейност с капацитет 30 д. Разположен
е в сградата на НЧ „Пробуда-1912” и функционира от 2008 г.
- Дневен център за стари хора - с капацитет 35 д., създаден през 2008 г., делегирана държавна
дейност. Социалната услуга се предоставя на възрастни хора.
Възложител: Община Кричим
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Домашен социален патронаж - с капацитет 45 д., финансиран от общинския бюджет за хора в
неравностойно положение.
През 2017 г. в община Кричим, респ. в гр. Кричим функционират 3:
Лечебни заведения за извънболнична помощ:
- Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 4 броя;
- Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - 4 броя;
- Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина - 2 броя;
- Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - 2 броя.
Лекарските кабинети са разположени в сградата на бившата поликлиника в Кричим, общинска
собственост. Училищата и детските градини също разполагат със здравни кабинети и медицински
персонал.
В община Кричим няма разкрити лечебни заведения за болнична помощ и ЦСМП. Населението
на общината се обслужва в гр. Пловдив и гр. Стамболийски.
В общината функционират 2 детски ясли с 41 места, които са със запълнен капацитет.
На територията на община Кричим, респ. гр. Кричим през 2017 г. функционират:
• едно средно училище:
o СУ „П. Р. Славейков”
• две начални училища:
o НУ „Васил Левски”
o НУ „Св. Св. Кирил и Методий”
• две детски градини:
o ДГ (ОДЗ) „Ралица”
o ДГ (ОДЗ) „Незабравка”
На територията на общината, респ. в гр. Кричим функционира една аптека и една оптика.
Основният вид и най-масово срещан обект за развитие на културни дейности в община Кричим
е Читалищният културен дом. В Кричим е изграден и Общински младежки дом, който заедно с
читалището са важни културни обекти, разположени в центъра на града.
Спортната инфраструктура на общината включва стадиона в гр. Кричим, в който са обособени
освен терена на стадиона и две спортни площадки. Спортните обекти в училищата се използват
предимно за целите на учащите.
-

12. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на плана
Атмосферен въздух
При неприлагане на плана не се очаква промяна в състоянието на качеството на атмосферния
въздух в Община Кричим.
Повърхностни и подземни води
При неприлагане на плана не се очаква тенденция към изчерпване на водните ресурси.
Земи и почви
В случай, че плана за ОУП на община Кричим не се приложи не се очаква промяна в
предназначението на земите, не се очаква промяна в почвеното плодородие на земите в територията на
общината. При неприлагането на плана е възможно да настъпи, увеличаване на пустеещите земи,
промяна на предназначението на земята предимно за строителство без съответния контрол, безразборно
урбанизиране на територии и др.
Геоложка основа и земни недра
Територията на община Кричим предлага добри инженерно-геоложки условия за строителството
на сгради и съоръжения.
Фиг.1.

3
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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.
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.
В заключение, основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането
на нови или при реконструкцията на съществуващи строителни обекти и съоръжения, е строителните
дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки и
хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и
на всички норми за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.
Не се очаква развитие на геоложката основа без прилагане на плана.
Ландшафт
Нереализирането на заложеното в предварителният проект за ОУП устройствено планиране на
територията на Община Кричим, се очаква в голяма степен да запази настоящото състояние на
ландшафтните комплекси, и съществуващите тенденции за трансформиране на значителната част от
природните и земеделски ландшафти, в антропогенни.
Също така възможността за значително намаляване относителния дял на ландшафтите с
естествена устойчивост, е много малка, тъй като в по-голямата си част те остават непроменени и се
запазват. Съществува опасност от увеличаване на пустеещи земи, при неприлагането на
предвижданията на проекта за ОУП. Неизпълнението на задачите и целите за развитие, заложени в
предварителният проект за ОУП на община Кричим, е възможно да предпази тези територии от
планирано урбанизиране и да съхрани природния им характер, в сегашния им вид.
Биологично разнообразие. Защитени природни територии
Настоящият план, предвижда мероприятия по изграждане, преустройство, обновяване и
развитие на влизащите в състава на община Кричим населени места, като всичко това е подчинено на
основната цел на предварителният проект за ОУП – очертаване визията, философията и перспективите
за развитие на общината, както подходите и мерките за тяхното постигане.
Планът предвижда дейности по изграждане, преустройство, обновяване и развитие на влизащите
в състава на община Кричим населени места, като всичко това е подчинено на основната цел на проекта
– териториално устройствено планиране, и очертаване визията и перспективите за развитие на
общината, както подходите и мерките за тяхното постигане. Основни структуроопределящи стопански
отрасли за социално – икономическото развитие на община Кричим са: селското стопанство /в т.ч.
растениевъдство и животновъдство/, преработвателната в т.ч. хранително – вкусова промишленост,
производство на електроенергия и строителство, които са предпоставки за сравнително високата
чистота на отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви и добра съхраненост на
естествените природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в обявените
на територията на общината защитени зони. Основните заплахи за защитените зони са свързани със
задълбочаване на еутрофикационните процеси в случай на недобри практики в аграрния сектор, наличие
Възложител: Община Кричим
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на нерегламентирани торища, високи норми на торене с изкуствени торове и прекомерна употреба на
растително защитни препарати.
Развитието на общината без прилагане на плана вероятно ще продължи да осигурява и в близките
десетилетия добра съхраненост на съобществата в защитените природни територии, обявени по Закона
за защитените територии и обитанията в защитените зони, обявени по Закона за биологичното
разнообразие.
От друга страна неприлагането на плана предполага хаотизъм в инвестиционните процеси и
потенциални нарушения в целостта на защитените зони обявени по Закона за биологичното
разнообразие, увреждане на обитания и ключови елементи в тях. Демографските процеси в общината
вероятно ще се развият съобразно песимистичния вариант, за отрицателен прираст на населението. При
този вариант се предвижда запазване с разширение на дейността промишлените предприятия и по-силно
за селското стопанство в бъдеще, с минимален икономическия растеж (прогнозиран на база минали
периоди).
Туризмът не е структуроопределящ отрасъл за община Кричим, но е с възможности за развитие,
предпоставка за което са природните дадености и красиви местности, културно-историческото
наследство, древните археологически обекти. Характерът на застъпените дейности, в границите на
общината е предпоставка за сравнително висока чистота на отделните компоненти на околната среда –
въздух, вода и почви и добра съхраненост на естествените природни обитания и местообитанията на
видовете, предмет на опазване в обявените на територията на общината защитени зони и защитени
територии.
Развитието на община Кричим, без прилагане на плана вероятно ще продължи да осигурява и в
близките десетилетия добра съхраненост на съобществата в защитените природни територии обявени
по Закона за защитените територии и местообитанията на растителните и животински видове
предмет на опазване в защитените зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие.
С неприлагането на плана възможностите за постигане на основните цели, в това число
модернизацията, реконструкцията и развитието на техническата инфраструктура и опазване на околната
среда като основни фактори за подобряване и стабилизация на социално - икономическите процеси в
общината, при съобразяване с ограничителните параметри на съществуващите конструкции и
съоръжения и при съхраняване и възобновяване на природните ресурси няма да бъдат постигнати.
Културно-историческо наследство
ОУП на община Кричим включва разкриване, документиране и разработване на концепция за
опазване и социализация на културното наследство, което е представено от археологически,
исторически, художествени, архитектурно-строителни паметници, нематериално културно наследство
(народни традиции, легенди и културни обичаи), мемориални паметници, както и от природни ценности.
Тези дейности следват общоприетото разбиране за задължение на всяко поколение да се грижи за
културното наследство и да го предаде в добро състояние на следващите поколения. Без прилагането на
плана тези дейности няма да се осъществят.
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в
системите на труд, обитаване, отдих и туризъм.
Отпадъци и опасни вещества
Общият устройствен план на община Кричим е основа за цялостното устройство на територията.
С предвижданията му се определя общата структура и преобладаващото предназначение на
териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната
среда и обектите на културно-историческото наследство.
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и отпадъци и не изменя в
отрицателна посока съществуващото положение.
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Рискови енергийни източници
При неприлагането на така представения проект за ОУП на община Кричим не се очаква промяна
по отношение на йонизиращите и нейонизиращите лъчения.
По отношение на фактор „Шум” биха се задълбочили съществуващите към настоящия момент
проблеми с натоварващи нива на шум в селищната среда, дължащи се в най-голяма степен на
автомобилния транспорт.
Неприлагането на устройствената концепция, предложена с разработвания ОУП на община
Кричим, би могло да доведе до запазване и задълбочаване на съществуващите проблеми по отношение
на акустичната обстановка в района на общинския център и да възпрепятства тяхното комплексно
решение в съчетание с други планови документи.
Здравно-хигиенни аспекти
При неприлагането на плана се очаква запазване на здравословното състояние на населението.
Без прилагането на плана ще се забави икономическото развитие на общината, ще се пропуснат ползи
от финансиране и допълнителни инвестиции и усвояване на целеви средства от ЕС за благоустрояване
на територията на общината, което ще забави подобряването на условията на труд и качеството на живот
в населените места.
Материални активи
Бъдещото развитие на материалните активи при неприлагане на ОУП на община Кричим може
да бъде определено като негативно.
Основната част от жилищния фонд е изграден след Втората световна война и значителна част от
него се нуждае от обновяване.
Производствените терени в общината са недостатъчни за осигуряване на трудова заетост на
населението. Зелените площи, както и терените за спорт и атракции също са недостатъчни съгласно
Наредба 7 за Правила и Нормативи за устройство на територията.
Само 75% от уличната мрежа в Кричим е с трайна настилка (асфалтова и паважна). Значителна
част от асфалтовите настилки са в лошо състояние. Относително по-запазени са паважните настилки.
Водопроводната мрежа в по-голямата си част е изпълнена от полиетиленови тръби. Оставащата
част от водопроводната мрежа около 15% е изпълнена с етернитови, стоманени и чугунени тръби, по
които има най-много аварии.
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, КОИТО
МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ
Като основа за изработването на предварителният проект за ОУП, са разгледани фрагментите
на територия на общината в пространствено и функционално отношение, както и прогнозата за тяхната
динамика на база визията и стратегическите цели за развитие на района и анализ на демографските и
социално-икономически процеси през следващите години, и за предлагане на възможности за
пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Пловдив.
концепция за тяхното балансиране в пространствено и функционално отношение.
С предложените териториални решения, заложени в предварителния проект за ОУП на община
Кричим, се залага устройствено планиране както в урбанизираните, така и в част от не урбанизираните
територии, в границите на населеното място в общината, което е само едно – град Кричим.
Урбанизираните територии на общинския център гр. Кричим, се явяват като главна
икономическа, социална и обслужваща сила с ключови функции, в границите на общината.
В направените прогнозните предвиждания с предварителният проект за ОУП, е предвидена по
отношение на системата обитаване /отрицателен естествен прираст на населението/, е предвидено
увеличение на жилищните зони, в границите на населеното място гр. Кричим с 0.24 % (с 13.44 ха.).
Извън границите на населеното място от територията на общината, не се предвижда разширение с
новопредвидени жилищни територии.
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С предварителният проект се предвиждат да се реализират нови вилни зони и зони за
рекреационни дейности, извън населеното място на общината с 1.29 % (70.97 ха.).
Териториите с производствени функции нарастват с 0.22% или с 12.09 ха., предвидени предимно
за сметка обработваеми и необработваеми земеделски земи , в землището на град Кричим.
Количествената промяна на земеделските терени се изразява с намаляването на площта им в
малка степен с 129.61 ха или намалението е с 2.35% (обработваеми и необработваеми, и трайни
насаждения), за сметка на всички останали площи, които ще бъдат увеличени (производствени и
жилищни терени, и др.). Тези промени няма да се отразят с негативни последици, но ще доведе до
намаляне на аграрните компоненти на ландшафта в границите на общината, в незначителна степен.
Така с реализацията на тези обекти се очаква трансформация на част от селскостопанските ландшафти
в селищни, но не в самостоятелни фрагментарно разположени участъци а като хармонично продължение
на основната територия на населените места.
В този смисъл предложеното с предварителния проект за ОУП на община Кричим, развитие на
селищната среда създава добри предпоставки за балансирано изграждане на системата от ландшафтни
компоненти на селищната среда при запазване и доразвиване на елементите, подчертаващи връзките
между селищната, природната и културно-историческата среда. С подчертано присъствие в облика на
ландшафта на общината, на територията ѝ се намират редица паметници на културно-историческото
наследство. С помощта на предвижданията в ОУПО, бъдещото социализиране и опазване на всички
тях, ще внесат нови акценти в палитрата от антропогенни ландшафти в района.
Включените в предвижданията на проекта нови територии, не се очаква да доведат до
значителни промени във характеристика на околната среда. Очакват се локални промени в ландшафта,
без промени в основния тип ландшафт, характерен за територията на община Кричим.
ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Атмосферен въздух
Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в Община Кричим са от битовото
отопление и транспорта.
Направеният в т. IІ.1. от настоящия доклад анализ на основните източници на емисии в
атмосферния въздух на територията на Община Кричим показва, че в зависимост от метеорологичните
условия и използването на твърди горива за битово отопление, макар и в много малко случай е възможно
да се превишава средноденонощната норма от 50 µg/m 3, като броят на превишенията е значително под
нормативно разрешените 35 бр., и се ограничава до максимум 5, а средногодишната концентрация
съответства изцяло на нормата от 40 µg/m 3, като дори е много по-ниска от нея, което показва
съответствието като цяло на качеството на въздуха в община Кричим с нормативните изисквания.
Води
Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са свързани с
развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в населените места, хаотична
урбанизация на земеделските земи и други и са представени в таблица 125.
Таблица 125. Съществуващи екологични проблеми, които имат отношение към ОУП
Приоритетен проблем

Въздействие
Цел
Изменение на биологичните и
Намаляване на общото
1. Стари замърсявания от
химични показатели
замърсяване от точкови
нерегламентирани сметища. вследствие инфилтрат от
източници.
незаконни сметища
Достигане на добро
2. Дифузно замърсяване от
химично, биологично и общо
селското стопанство поради Изменение на биологичните и екологично състояние на
неприлагане на добри аграрни химичните показатели.
водите.
и фермерски практики.
Достигане и поддържане на
добър екологичен статус.
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Насоки
Прилагане на съвременни
екологични методи за
управление на
отпадъците.
Прилагане на добри
земеделски и фермерски
практики.
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3. Проблем с отпадъци в
реките, напоителните и
отводнителни канали.

Влошаване на екологичния
статус на водите.
Замърсяване на речните
корита и канали.

Поддържане на
Контрол при управление
пропускателността на
на отпадъците.
речните корита и каналите.

Възстановяване и
поддържане на ХТС.
Изменение на оттока
Контрол при отпадане
4. Нарушение на оттока в
Ефективно функциониране на
чрез изграждане на различни
на площи от категорията
реките и напоителните
хидромелиоративната
хидротехнически
„поливни” поради
канали.
система.
съоръжения.
хаотична смяна на
предназначението на
земята.
Нарушение на
Забрани, ограничения и
5. Нарушена морфология на хидроморфологичните
контрол за добив на
речните корита, водещи
условия; ерозия на речния
Рекултивация на
инертни материали от
до ерозионни процеси от
бряг; унищожаване на
засегнатите от изземването
реките.
нерегламентирано изземване крайречни диги и др.
на инертни материали
Укрепване и поддържане
на инертни материали от
съоръжения. Риск от
участъци.
на речния бряг и речните
речните корита.
наводнение на прилежащи
корита от ерозия.
земи.
Предотвратяване и
6. Понижаване на нивото
Понижаване на нивото
Забрани, ограничения и
превантивни мерки срещу
на подземните води от
на подземните води от
контрол за добив на
ерозионните процеси.
нерегламентирано изземване удълбочаване на речното
инертни материали от
Рекултивация на
на инертни материали.
корито.
речните корита.
засегнатите участъци.

Защитени природни територии
Защитени територии по Закона за защитените територии
На територията на Община Кричим попадат частично и изцяло 2 защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии – 1 защитена местност и 1 поддържан резерват. Същите заемат
обща площ 32.99 ha (0.5992 % от територията на общината). На територията на общината, не са
регистрирани вековни дървета.
Защитените територии са отдалечени от населени места и устройствени зони с допустим режим
на застрояване.
Предвижданията на предварителният проекта за ОУП на община Кричим, създават
предпоставки за промени основно в границите на населеното място и прилежащите му площи, като с
прилагането на плана земите в съседство с разположените на територията на общината защитени
територии, обявени по реда на Закона за защитените територии запазват предназначението си.
Потенциалните отрицателни въздействия и увреждането на предмета на опазване на
разположените на територията на общината защитени територии могат да бъдат следствие на причини
с неантропогенен (естествен) и антропогенен произход.
Въздействия с неантропогенен произход са природни бедствия, наводнения, земетресения,
ветровали, снегопади, продължителни суши, естествени сукцесии и др., които са в състояние да
разрушат или увредят скални образувания, изкоренят, повредят дървесната растителност или изцяло
променят характера и състава на растителността.
С антропогенен произход са въздействията свързани с иманярски набези, вандализъм, незаконни
сечи и паша на добитък, причинени по небрежност и невнимание пожари, колекционерство и др.
Проблемите с антропогенен произход за защитените територии най-често са нарушенията на
режима на опазването им. Обикновено това са бране на цветя, и събирането на билки и горски плодове
от туристи или местни жители. По редки са случаите на преследване на дивеч и ловуване на територията
на защитени територии и паша на домашни животни в тези, в които това категорично е забранено и
наложено в заповедите за обявяването им. Сечите и стопанските дейности в защитени територии в
противоречие с режима на опазването им са изключения поради прилагания контрол от държавните и
контролните органи.

Възложител: Община Кричим

239

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

До голяма степен всички потенциални неблагоприятни въздействия могат да бъдат
минимизирани с прилагането на предварителният проект за ОУП на община Кричим.
Защитени зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие
На територията на община Кричим са разположени 4 защитени зони по смисъла на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, част от Националната екологична мрежа Натура 2000, по
Директива 92/43/ ЕЕС за природните местообитания и Директива 2009/147/ЕЕС за опазването на дивите
птици (ВG0002057
„Бесапарски ридове“, ВG0000254 „Бесапарски възвишения“, ВG0000424 „Река
Въча Тракия“ и ВG0001030 „Родопи-Западни“).
Обявените защитени зони част от екологичната мрежа Натура 2000, покриват значими за
биоразнообразието територии в този район, което осигурява съответните биокоридорни връзки между
местообитанията на целевите животински видове, които се опазват в границите им.
По отношение на съществуващите екологични проблеми в четирите защитените зони, каквито
са случаите на нерегламентирани сечи, бракониерство с последващи безпокойство и пряко
унищожаване на видове, предмет на опазване в тях по-скоро са изключения. Проучванията на
разпределението на поземлените ресурси и показателите на въздуха, почвите и водите, позволяват
извода, че територията на община Кричим като цяло не притежава сериозни екологични проблеми.
Отсъстват тежки замърсители на околната среда и замърсени територии.
В общинският център гр. Кричим, единственото населено място на територията ѝ, живее цялото
население на общината - 7991 души (1.2% от населението на област Пловдив), и средна гъстота на
населението -145.6 души/кв.км.
В тази връзка може да се посочи, че поради ниската гъстота на населението в общината случаите
на безпокойство и пряко унищожаване на видове, предмет на опазване в защитените зони и в
прилежащите им територии, с реализацията на предварителният проект за ОУП по-скоро ще са
изключения.
Отрасълът на животновъдството и земеделието е добре развит на територията на общината с
висок относителен дял на дребните стопанства, но обезлюдяването на части от територията ѝ води до
сукцесии на горската растителност в земеделските земи и подивяване на откритите пасищни територии
и ливади. Процесът към самозалесяване който се наблюдава в по-слабо населените места в които има
изоставени земеделски земи и полуестествени хабитати, като ливади и пасища е заплаха за редица
видове, чието съществуване зависи от доброто състояние на агроценозите.
В резултат на деградацията на тревните местообитания възможните отрицателни въздействия за
защитените зони са възможните промени в числеността на популациите на населяващите тревните
обитания степни видове, безгръбначни, влечуги и дребни бозайници. По отношение на структурата и
развитието на промишлеността на територията на община Кричим, тя се определя като община със
сравнително ниска степен на промишлено развитие.
По тези причини не се констатират значителни екологични проблеми свързани с
функционирането на защитените зони от мрежата Натура 2000, водещи до нарушаване на целостта и
структурата им, както и увреждане на предмета на опазването им.
Проблем за защитените зони са незаконните сечи и честото несъобразяване с
лесоустройствените планове от страна на частните стопани. Ползването на билки, гъби и горски плодове
без реална оценка на ресурса и в нарушение на законово установените правила е предпоставка за
изчезване на определени видове и дисбаланс в екосистемите. Заплаха представлява фактът, че голяма
част от събирачите са без квалификация, повечето от ромски произход и слабо образовани. Като
благоприятно условие за контрол на ползванията се явява фактът, че тези ресурси все още се усвояват
под наличните за територията възможности.
Сред голяма част от туристите съществува неразбиране на природните явления и механизми,
обвързаността на видовете и техните съобщества със средата, необходимостта от разумно ползване на
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природните ресурси, както и предубеждения към определени видове – хищници, грабливи птици,
прилепи, влечуги и земноводни.
Недостатъчната екологична култура много често е в основата на разрушителното отношение
спрямо природата, което от своя страна води до намаляване на популациите, унищожаване на животни
и растения от приоритетни и други видове. Проява на подобно отношение са незаконният лов и риболов,
изхвърлянето на битови отпадъци извън определените за целта места, замърсяването с промишлени и
строителни отпадъци, както и нерационално използване на възстановимите природни ресурси. върху
природните ресурси.
Земеделието и животновъдството в района се поддържат от застаряващо и недостатъчно на брой
местно население. Поради обезлюдяване е възможно изчезването на определен брой селскостопански
дейности, благодарение на които в продължителен период се е подържал благоприятен биологичен
статус на екосистемите в района. Липсват финансови ресурси за обезпечаване на първоначален капитал
за развитие на сектора, както и професионални умения и експертни познания за прилагането на
екологично земеделие.
Една от целите на предварителният проект за ОУП на община Кричим е да бъде създаден
регламент, съобразно който в обособените в границите на населеното място устройствени зони, да бъдат
създадени условия за инвестиране в областта на промишлеността, селското стопанство, жилищното
строителство, туризма и създаването на оптимална техническа инфраструктура, в резултат на което,
част от екологичните проблеми да бъдат решени или в значителна степен минимизирани.
Зони с нарушен ландшафт
Разнообразни са факторите, влияещи върху състоянието на ландшафта. Към тях се включват
както тези с антропогенен произход така и природно-обусловени явления с негативно действие върху
абиотичната и биотичната среда.
Към основните антропогенни увреждания формиращи такива зони, можем да включим
териториите, нарушени в следствие открития добив на подземни богатства, както натрупването на
основно битови и строителни отпадъци в неподходящи за това места (нерегламентирани сметища). Друг
важен елемент е и наличието на свлачищни зони (или такива с потенциален и такива с активен характер,
обусловени както от природните фактори, така и от някои антропогенни интервенции.
Кариери за добив на подземни богатства
На територията на Община Кричим, попадат малки части от кариерата за добив на инертни
материали „Куртово конаре“, в която обаче не се извършват добивни дейности. Останалите участъци за
добив в тази кариера попадат в землището на с. Куртово конаре, община Стамболийски.
Свлачища
На територията на община Кричим има регистрирано съвременно свлачище в близост до язовир
Кричим, път III-868 Кричим – Девин. Свлачището е с координати N- 24,4619100777 и E – 41,986700515.
По характера си е свлачище-срутище, по структура – асеквентно, по механизъм – детрузивно,
съвременно. За пръв път е отбелязано в картировките на „Енергопроект – София“, при проучването на
язовир „Кричим – 1966 г. През 10.2016 г. е регистрирано от „Геозащита” ЕООД - клон Перник, и
включено в националния регистър на свлачищата под номер PDV 39.39921-01.

Възложител: Община Кричим

241

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

Фигура 23. Местоположение на активното свлачище на територията община Кричим (по
Специализирана карта регистър на свлачищата - „Геозащита“ ЕООД - клон Перник)
Свлачищният масив е регистриран и категоризиран като съвременен, с периодични, локални
активизации. Тези активизации са най-вероятни при водообилни сезони - проливни дъждове и
снеготопене. При активизиране свлачището застрашава със затрупване път III-868 Кричим - Девин.
Нерегламентирани сметища
На територията на община Кричим, такъв вид сметища се формират основно по поречието на
река Въча, за които общината извършва редовно почистване с цел да бъдат избегнати екологични
промени в състоянието на околната среда и прилежащите и компоненти.
По данни от годишният доклад на РИОСВ-Пловдив за състоянието на околната среда (РИОСВ,
2019 г.), на територията на общината не са установени нерегламентирани сметища.
Акустична обстановка
Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху човешкия
организъм и здраве. Високите шумови нива влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и
нервно състояние на личността, имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система
и др. Подлежащите на контрол обекти са източниците на шум, намиращи се в промишлени зони,
жилищни зони и в близост до жилищни зони. Приоритетни са тези, които се намират в жилищни зони с
цел да се предотврати дискомфортът през различните части на денонощието и вредните ефекти от шума
върху здравето на населението.
РИОСВ - Пловдив организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола
на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за
категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда. На територията на община Кричим през последните години не са провеждани
измервания на акустични емисии от производствени предприятия.
Може да се каже, че територията на община Кричим не е обременена с голямо шумово
натоварване. Източник на шумово замърсяване са пътищата от РПМ, както и общинските пътища с
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недобро качество на пътните настилки. Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка,
която на места е обновена след реализирани проекти за реконструкция и рехабилитация.
Съгласно ОПООС 2014-2020 г. на община Кричим осъществяването на мерки за намаляване на
шума е свързано най-вече с цялостно подобряване на инфраструктурата и жизнената среда в общината.
Липсата на обходни пътища при нарастващ транспортен поток и недобра организация на движението
води до претоварване на улиците в населеното място, съпътствано с емисии на прах и шум. Мерките за
намаляване на шума трябва да са адресирани и към планиране изграждането на зелените системи в
общината. При определяне на зоните за залесяване на първо място трябва да се избират тези,
разположени покрай транспортните улици с по-голям трафик. Реализацията на тази мярка и
разпределението на дейностите във времето следва да е обвързано с дейности на общината за
увеличаване на зелените площи и засаждането на дървета на територията ѝ. При избора на участъците
от пътната инфраструктура, подлежащи на ремонт, следва да се започва с тези, разположени в близост
или преминаващи през жилищните зони.
Факторите, които биха оказвали влияние върху акустичната обстановка и за в бъдеще, могат да
се групират в следните категории:
Увеличаващ се брой на МПС (предимно лични МПС);
Недостатъчна пропускателна способност на използваната транспортна мрежа;
Грешки, допускани в градоустройственото планиране на селищните територии;
Продължаващо застрояване на терени, разположени край натоварени улици и
пътища;
Липса на ефективна шумозащита;
Незадоволително състояние на пътните настилки;
Липса на ефективен предварителен и текущ санитарен контрол.
Йонизиращи и нейонизиращи излъчвания
Един пункт от територията на община Кричим е включен в постоянната мрежа за радиологичен
мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС – този при гр. Кричим. Извършените измервания
на радиационния гама-фон и анализи на проби от необработваеми почви през последните години не
установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.
Радиационният гама фон в Общината е в границите на характерните за страната фонови
стойности. На територията на община Кричим не е констатирано радиационно замърсяване на околната
среда. Поради това не се е налагало осъществяване на антирадиационни и защитни мероприятия в този
аспект.
Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не
предизвикват йонизация в средата, през която преминават. Въздействието им върху човешкия
организъм е коренно различно от това на йонизиращите. Излагането на електромагнитни полета
причинява незабавни биологични ефекти, ако полетата са достатъчно силни. Те могат да ускоряват
топлинното движение на молекулите в живите тъкани, в резултат на което се повишава температурата
в тях и са възможни вредни последствия.
Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от електрично и магнитно поле и се
разпространява в пространството във вид на електромагнитни вълни. Източници на електромагнитни
излъчвания в околната среда са високоволтовите електропроводи и съоръжения от електропреносната
мрежа на България. Те са с ограничена зона на въздействие в границите на нормативно определените
сервитути.
Захранването на Община Кричим е ориентирано към 110kV. Има връзка с електроенергийната
система на страната като всяка подстанция е свързана най-малко с два електропровода 110 kV в пръстен,
с което е осигурена втора категория по сигурност на електрозахранването.
Електроснабдяването на Община Кричим следва и за в бъдеще да се разглежда свързано с
развитието на съседните общини като цяло.
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За подобряване на електрозахранването на Общината следва да се рехабилитират въздушните
електропроводи и обновят трансформаторните постове с монтиране на съвременно оборудване.
Община Кричим има добре развита телефонна мрежа, обхващаща цялата община, но и тук
наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната телефонна плътност и
увеличение на мобилната продължава. Освен традиционната телефония, общината има осигурен достъп
до интернет, но качеството и скоростта не отговарят на съвременните изисквания.
На територията на Община Кричим телекомуникационната мрежа се обслужва от "Българска
телекомуникационна компания" ЕАД, "А1 България" ЕАД и „Теленор България“ ЕАД. БТК ЕАД
предоставя телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на територията на цялата община
Кричим, както и осигурява покритие и мобилен достъп до интернет на цялата територията.
На територията на гр. Кричим се предоставя достъп до фиксиран и високоскоростен интернет.
Тук би се отразило благоприятно осъвременяването им с цел осигуряване на далекосъобщителни услуги
с европейски стандарт, като се предвиди разширяване достъпа до цифрови наети линии, ADSL
широколентов абонатен достъп за подаване на данни, високоскоростен интернет, интерактивни услуги
и др.
Всички предвиждания в плана за ОУП на община Кричим, касаещи електропреносната и
електроразпределителната мрежа и телекомуникациите, на етап конкретно проектиране следва да са в
съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел недопускане възникването на наднормени
електромагнитни излъчвания в околната среда.
V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА
Благоприятните екологични условия са важен фактор за социално-икономическото развитие на
всяко населено място. В този смисъл разработването на Общ устройствен план на Община Кричим е
съобразен с Националните цели по опазване на околната среда.
Целите на опазване на околната среда на национално ниво се съдържат основно в следните
национални планове, програми и стратегии:
➢ Национална програма за развитие „България 2020“
➢ Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г.
➢ Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор.
1. Връзка на ОУП с Националната програма за развитие „България 2020“
НПР БГ2020 е рамков дългосрочен документ, който се основава на анализ на ситуацията в
страната и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя визията и общите стратегически
цели на националните политики до 2020 г., обхващайки всички сектори на провеждане на социалноикономически политики и техните регионални измерения.
От приоритетите на НПР БГ2020 връзка с настоящия план има Приоритет 3: Постигане на
устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал. Приоритетът е
насочен към развитие на потенциала на българските райони, намаляване на междурегионалните
различия и превръщането на всички региони в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена
природа и уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще
допринасят за намаляване на икономическите и социални неравенства, за интегрирано развитие на
градовете, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на икономическото, социално
и териториално сближаване в страната. Приоритетът е ориентиран към политиката за развитие на
районите, постигането на цели за намаляване на икономическите и социалните неравенства, както и към
интегрирано развитие на градовете и укрепване на ролята им в селските райони за постигане на
вътрешна териториална хомогенност.
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Таблица 126. Връзка на плана с НПР „България 2020“
Приоритети и Подприоритети на НПР „България
2020“

Мероприятия, предвидени с ОУП, водещи до
постигане на приоритетите

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано
регионално развитие и използване на местния
потенциал
Подприоритет 3.1: Активизиране на специфичния
потенциал на регионалните и местните икономики
чрез
подкрепа
и
повишаване
на
конкурентоспособността на малкия и средния бизнес

Създаване на условия за развитие и обновяване на
социално икономическия комплекс, така че да се
осигури заетост на наличната и на потенциалната
работна сила в общината.

Подприоритет 3.2: Развитие на устойчиви форми на
туризъм и на културните и креативни индустрии в
регионите

Усвояване и поетапно развитие
потенциал в границите на общината.

Подприоритет 3.4: Подобряване на качеството и
осигуряване на достъп до образователни, здравни,
социални и културни услуги в регионите

на

курортния

Съхранение и опазване и ефективно използване на
съществуващото културното наследство;
Разширяване на зелената система на Общината с цел
по-здравословна среда за живеене и отдих.

Подприоритет 3.6: Развитие на трансграничното
сътрудничество за мобилизиране потенциала на
периферните гранични територии
Забележка: В таблицата са описани единствено приоритетите и подприоритети НПР „България 2020“, които имат връзка
с настоящия план

2. Връзка на ОУП с Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 20122022 г.
Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който задава модела
на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие и следи за
тяхното постигане и взаимно допълване. 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., описани в
следващата таблица.
Таблица 127. Връзка на плана с НСРР за периода 2012-2022 г.
Цели и приоритети на Националната стратегия за
регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022
г.
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в
европейски, национален и вътрешнорегионален план
чрез развитие на собствения потенциал на районите
и опазване на околната среда.
Приоритет 1.1. Активизиране на специфичния
потенциал на регионалните и местните икономики
чрез подкрепа за повишаване конкурентоспособността
на малкия и средния бизнес.
Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на
туризъм и на културните и творчески индустрии в
районите
Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за
опазване на околната среда
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Мероприятия, предвидени с ОУП, водещи до
постигане на целите и приоритетите

С ОУП се предлагат решения за ефективното
използване на ресурсите и потенциалите на извън
урбанизираната територия за целите на социално –
икономическото развитие на общината.
По етапно развитие
устройствени зони.

на рекреационни и курортни

Внимателно планиране на щадящи околната среда
дейности в и около територии с природозащитен
статус.
Природните и културни ценности в общината са
основа за образование, изследвания, опазване и
туризъм. Връзката между опазването на наследството
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и благоустройството на териториите е най-съществен
принцип на настоящия ОУПО

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за
развитие и реализация на човешкия капитал

Създаване на условия за развитие и обновяване на
социално икономическия комплекс, така че да се
осигури заетост на наличната и на потенциалната
работна сила в общината

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги
и развитие на спортната инфраструктура в районите

Териториално устройствено зониране на територията
в рамките за следващите фази и етапи на планирането
ѝ.

Забележка: В таблицата са описани единствено целите и приоритети на НСРР, които имат връзка с настоящия план

3. Връзка на ОУП с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор и
Плана за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния
сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и
дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива
Генералната стратегическа цел, която страната ще преследва в дългосрочен план за развитието
и управлението на водния сектор, поставена в „Национална стратегия за управление и развитие на
водния сектор в Р. България до 2015 г.“, е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на
водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново
управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата при гарантиране на
екологична устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с
осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите
поколения. За постигането на тази дългосрочна цел са формулирани четири стратегически цели, чието
изпълнение ще бъде осъществено през периода 2005-2014 г.
В таблицата по-долу са описани начините, по които тези стратегически цели са взети предвид в
ОУП на Община Кричим, дали допринасят за постигане на стратегическите цели, както и дали са
съобразени или противоречат с тях.
Таблица 128. Целите по Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в
България и връзката им с настоящия план
Стратегически цели на национална стратегия за
управление и развитие на водния сектор в Р България до Предложения в ОУП за постигане на целите
2015 г.
І. Осигуряване на населението с достатъчно
количество и гарантирано качество води за питейнобитовите нужди:
1.1. Обхващане на цялото население от централно
водоснабдяване, което се контролира и регулира съгласно
нормативната уредба.
1.2. Намаляване на загубите от вода във
водоснабдителните системи.
1.3. Намаляване ползването на питейни води за други
нужди.
1.4. Прилагане на ценова политика, гарантираща
икономичното и с грижа за качеството използване на
водните ресурси от населението на страната.
1.5. Подобряване на качеството на питейните води.
1.6. Подобряване качеството на ВиК услугите и
достигане до нивата и стандартите на тези услуги.

Възложител: Община Кричим

- Предложената схема в ОУП за оптимизиране на
водоснабдителната система ще допринесе за
постигане на подцел 1.1.
- Подмяна на съществуващите етернитови тръби на
водопроводната мрежа със съвременни материали
ще допринесе за постигане на подцел 1.2.
- Контрол за рационално използване на водните
ресурси в промишлеността - издаване на
разрешително за водоползване, селското стопанство
- животновъдство, растениевъдство, въвеждане на
индивидуално отчитане на водопотреблението ще
допринесе за постигане на подцел 1.4.
- Доизграждане на канализация на гр.Кричим и
ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните битови води
за новата устройствена зона с.Черешево;
ликвидиране и рекултивация на незаконните
сметища; осигуряване на охранителни пояси А, Б, С и
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ІІ. Опазване и подобряване на състоянието на
повърхностните и подземните води:
2.1. Увеличаване броя на водните тела с добро качество
на водите
2.2. Системно намаляване на стопанските обекти,
представляващи риск за замърсяване на подземните води.
2.3. Намаляване на товара на замърсяване, включително и
от аварии на повърхностните и подземни води от
стопански отрасли.
2.4. Пълно обхващане на стопанските обекти,
замърсители на водите в система за мониторинг и
контрол, включително собствен мониторинг.
2.5. Възстановяване на биоразнообразието и качеството
на обитание на растителните и животинските видове в
естествените водни обекти.
2.6. Увеличаване на дела на отпадъчните води от
населените места с над 2000 жит., които преминават
през канализационните мрежи и се третират в ПСОВ.
ІІІ. Развитието на водностопанските отрасли при
ефективно и интегрирано управление на ползите от
тях води:
3.1.Осигуряване на нарастващи възможности за
развитие на поливно земеделие в страната.
3.2. Развитие на туризма, отдиха и спорта, свързани с
естествените и изкуствени водни обекти.
3.3. Развитие на рибарството и отглеждането на
аквакултури като част от комплексното ползване на
водите.
3.4. Нарастване на дела на оборотното водоснабдяване в
промишлеността
ІV. Защита на националните и обществените
интереси при развитието и управлението на водния
сектор:
4.1. Опазване на подземните ресурси като стратегически
резерв за питейно-битови нужди.
4.2. Предотвратяване на кризи и инциденти от вредното
въздействие на водите.

спазване на режима на ползване в тях; прилагане на
добри земеделски и фермерски практики в селското
стопанство. Тези предложения ще допринесат за
постигане на подцел 1.6.
- Предложените в ОУП насоки и мерки за постигане
и запазване на добро екологично и химично състояние
на водите на повърхностните водни тела ще
допринесат за постигане на подцел 2.1.
- Въвеждане на ефективно действащи ПС към
съответни стопански обекти; ситуирането в
производствените зони на производствени дейности
със съвременни технологии; системен контрол за
емисионните норми на предприятия, формиращи
производствени води, ще допринесе за постигане на
подцели 2.2,2.3 и 2.4.
- Цялостна канализация на Кричим; изграждане
ЛПСОВ за третиране на отпадъчните битови води
за новата устройствена зона с. Черешево. Тези
предложения ще допринесат за постигане на подцел
2.6.
- Предвидените насоки за развитие на селското
стопанство в ОУП ще допринесат за постигане на
подцел 3.1.
- Предложението за изграждане на биокоридори на
територията на общината ще допринесе за
постигане на подцели 3.3 и 3.4.

- Предложенията в ОУП за развитие на различните
стопански сектори при спазване на действащите
нормативни изисквания ще допринесат за постигане
на подцел 4.1.
- Предложенията, залегнали в „План за действие при
аварии и бедствия” на територията на общината ще
допринесат за постигане на подцел 4.2.

VІ. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ,
КОИТО Я УВРЕЖДАТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
1. Атмосферен въздух
Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ на предвижданията
на плана по отношение устройството и локацията на производствените дейности, организацията на
транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните
за рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности
представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им
върху качеството на атмосферния въздух.
При анализ на заложените дейности може да се направи извода, че реализацията на ОУП няма
да утежни замърсяването на атмосферния въздух и не се очаква значително въздействие върху него.
Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват както следва: по вид –

Възложител: Община Кричим
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позитивни; слабо вероятни; по продължителност – променливи; с ограничен териториален обхват; ниска
честота; ниски рискове за човешкото здраве; без превишаване на екологични стандарти и без
кумулативен ефект.
2. Повърхностни и подземни води
2.1. Водоснабдяване. Необходими водни количества. Актуализация на данните от
демографското развитие на Община Кричим
Населението в общината се осигурява с питейна вода от ВиК – Пловдив, което поддържа и
стопанисва съответните водопроводни мрежи.
Водопроводната мрежа на град Кричим е изпълнена преди всичко с полиетиленови тръби и
много малка част от стоманени тръби, чугунени и етернитови, за които е необходимо да се вземат мерки
по подмяна. Тези тръби често аварират и компрометират цялостната работа на мрежата. Сградните
водопроводни отклонения, също в по-голямата си част са с подменени тръби.
Водоснабдяването на промишлеността в Община Кричим се осъществява от същите
водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни нужди.
2.1.1.

Прогнози за развитие на водоснабдяването

Прогнозата за водопотреблението от населението е изготвена въз основа на следните налични
официални данни:
➢
Брой население в обособената територия от последното преброяване по данни на НСИ и
прогнозен брой на населението за периода 2011-2035 г;
➢
Средно специфично водопотребление в обособената територия за периода 2011
(фактурирана вода ), получени данни от ВиК оператора ;
На база фактурирани водни количества и данни за населението през последните пет години е
опредено специфичното водопотребление за питейно – битви нужди и общото специфично
водопотребление за гр. Кричим.
Таблица 129. Водопотребление на гр. Кричим
Година

Население Подадени
/справка
водни
НСИ/ количества

2011
2012
2013

брой
8 370
8 317
8 253

103*м3/г.
561,846
527,138
504,487

2014
2015
Ср.

8 190
8 135
-

557,995
550,043
540,302

Фактурирани водни количества
ОБЩО
битови
небитови
битови +
потребители потребители
небитови
103*м3/г.
103*м3/г.
103*м3/г.
202,581
29,349
231,930
210,619
27,331
237,950
195,995
20,682
216,677
187,097
205,037
200,266

20,477
23,891
24,346

207,574
228,928
224,612

Специфично водопотребление
ОБЩО
битово небитово
битови +
небитови
л/ж/д
л/ж/д
л/ж/д
66,31
13,91
80,22
69,38
12,99
82,37
65,06
9,94
75,01
62,59
69,05
66,48

9,96
11,65
11,69

72,55
80,71
78,17

Загуби на вода
103*м3/г.
329,916
289,188
287,810

%
58,72
54,86
57,05

350,421
321,115
315,690

62,80
58,38
58,36

Анализът показва, че за този период се наблюдава намаление на фактурираното водно
количество, с изключение на 2015 г. Потреблението за битови нужди се запазва около средната стойност
от 66,48л/ж/д., с изключение на 2015 г. Забелязва се намаление в потреблението за обществени нужди,
с изключение за 2015 г. Загубите на вода са в порядъка от 54,86 до 62,80%.
На базата на горната таблица може да се приеме, че към настоящия момент битовото
водопотребление за населението е 69,05 л/ж/д. Небитовото водопотребление, което включва
комунално – битовите консуматори и индустрия – 11,65 л/ж/д. Водопотребление за битови нужди за
население е около 90% от общото количество питейно вода.
За прогнозата са определени три варианта с хоризонт 2035 година и различен брой обитатели
постоянни и временно пребиваващи, съответно: „песимистичен“, „реалистичен“ и „оптимистичен ".

Възложител: Община Кричим
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Съгласно Наредба № 2/22.030205 г. чл. 17, ал. 4 са използвани водни количества на база данни
предоставени от експлоатационното предприятие цитирани по горе с база средно специфично
водопотребление л/ж/д-/битово и небитово/, с база 2015 г. най-голямото за периода 2011-2015 г.
Таблица 130. Песимистичен вариант
разчет
2017
2020
2025
2035

брой жители
7991
7840
7800
7750

Qср.д. (л/д)
80,71
80,71
80,71
80,71

Кнер.
2,0
2,0
2,0
2,0

Qмакс.д. (л/д)
161,42
161,42
161,42
161,42

Qор (м3/д)/м3/г
1290 / 479566м3/г
1266 / 461920м3/г
1259 / 463185м3/г
1251 / 456617м3/г

Подавана вода ср. 540 302 м3/г.

Таблица 131. Реалистичен вариант
разчет
2017г.
2020
2025
2035

брой жители
7991
7930
7900
7860

Qср.д. (л/д)
80,71
80,71
80,71
80,71

Кнер.
2,0
2,0
2,0
2,0

Qмакс.д. (л/д)
161,42
161,42
161,42
161,42

Qор (м3/д)/м3/г
1290/ 470816м3/г
1280/ 467222м3/г
1275/ 465454м3/г
1269/ 463098м3/г

Подавана вода ср. 540 302 м3/г.

Таблица 132. Оптимистичен вариант
разчет брой жители
2017г.
7991
2020
8100
2025
8220
2035
8350
Подавана вода ср. 540 302 м3/г.

Qср.д. (л/д)
80,71
80,71
80,71
80,71

Кнер.
2,0
2,0
2,0
2,0

Qмакс.д. (л/д)
161,42
161,42
161,42
161,42

Qор (м3/д)/м3/г
1290/ 470816м3/г
1308/ 477238м3/г
1327/ 484355м3/г
1348 / 491968м3/г

Подаваното водно количество е достатъчно да покрие нуждите за времевия хоризонт до 2035
г., при запазване на същото водоползване и загуби.
При реализиране на намерението да се достигнат европейските стандарти (120 л/ж/ден и
намаляване загубите към 2035 г. от 58% на 25%, то може да се очаква годишната консумация да
възлиза в рамките на 452 600 – 487 640 м3/година - питейна вода.
Видно е, че доставяните от „ВиК” гр. Пловдив водни количества са достатъчни, за да
осигурят водоснабдяването на общината, при спазване на определени условия, свързани с намаляване
на загубите във водопреносната мрежа и подобряване качеството на водата.
Независимо от това, като се има пред вид прогнозите за намаляване на водния ресурс под
влияние на изменението на климата е необходимо да се търсят алтернативни източници при аварийни
(ремонтни) ситуации и в по-далечна перспектива.
2.1.2.

Прогнози за развитие на канализацията

Битовите отпадъчни води се получават в резултат на осъществяването на битовата дейност на
хората (измиване, почистване) от обществените заведения, от перални и др. Те са замърсени със
суспендирани, колоидни и разтворени примеси. Съставът на тези води е сравнително постоянен и зависи
от броя на хората в населеното място, типа на селището, наличието на обществени заведения за хранене
и битово обслужване и др.
Град Кричим има изградена канализационна мрежа със степен на изграденост около 98%, а
степента на свързаност на населението към мрежата също е 98%. Строителството на канализационната
мрежа на населеното място започва през 2001 год. и продължава до 2015 год. Степента на изграденост
към 2015 год. е 96%. Цялата канализация се стопанисва от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.
Канализационната мрежа е изградена и действа като смесена. Второстепенната мрежа и главните
колектори са изпълнени от бетонови и полиетиленови тръби с кръгъл профил. Поради равнинността на
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терена са изградена две канализационни помпени станции, които обслужват част от населението, поради
невъзможността да бъде отведена гравитачно отпадъчната вода.
Дъждовни води
Количеството на дъждовните води зависи от местните условия – географски, климатични,
топографски, степен на благоустроеност на територията и т.н.
Формираните повърхностни и атмосферни води ще се отводняват в зависимост от приетото
вариантно решение за рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа на Община Кричим.
За оразмеряване на канализационните мрежи и пречиствателните съоръжения е необходимо да
се определят количествата на отпадъчните води. Канализационната мрежа и съоръженията по нея трябва
да бъдат в състояние да приемат и отведат максималните очаквани количества на отпадъчните води в
края на приетия експлоатационен период. Количеството на битовите отпадъчни води от населените
места се определя от броя на жителите, отводнителната норма и режима на оттичане. Броят на жителите
се приема съобразно с перспективното развитие на селището за края на експлоатационния период.
Отводнителната норма е средното количество отпадъчна вода (за година), което се получава от един
жител за денонощие. Отводнителната норма се приема 90% от водоснабдителната норма. Количествата
битови отпадъчни води са представени таблично за всяко селище, в което съществува в настоящия
момент канализационна мрежа.
Основните дейности за пречистване на отпадъчните води на територията на „ВиК“ Пловдив
съгласно ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН за ВиК ЕООД – Пловдив са
представени по-долу.
Инвестиционните мерки включени в краткосрочната програма са с цел:
Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на инфилтрацията и
премахването на други основни недостатъци , което ще осигури ефективната експлоатация на ПСОВ
тъй като зоната е чувствителна.
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
➢
Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до минимум риска за
човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните води без пречистване в реките и
другите водни тела;
➢
Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната мрежа;
➢
Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното състояние на
населените места;
➢
Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване
експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни води;
➢
Предпазване мрежите от претоварване, намаляване риска от наводнения и замърсяване
почвите и подземните води;
➢
Подобряване работата на ПСОВ.
Инвестиционните мерки включени в средносрочната и дългосрочната програма са с цел:
Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на инфилтрацията и
премахването на други основни недостатъци , което ще осигури ефективната експлоатация на ПСОВ;
➢
Доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на свързаността на населението
с канализацията;
➢
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи;
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
➢
Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната мрежа от
90% до 100%, според местонахождението;
➢
Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното състояние на
населените места;
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➢
Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване
експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни води;
➢
Прекратяване или намаляване на включването на отпадъчните води без пречистване в
почвите, реките и другите водни тела. Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до
минимум риска за човешкото здраве.
Предложенията в ОУП на Община Кричим за доизграждане на канализацията и пречистване на
отпадъчните води са:
-отпадъчните води от новите устройствени зони, които са разположени в близост до
градската част да се заустят в канализационната мрежа на гр. Кричим;
-за зоните отредени за промишлено строителство да се заложи изискване за локално
пречистване на силно замърсените отпадни промишлени води, които надвишават емисионните норми
за включване в канализацията;
-за новата устройствена зона с. Черешово, отредена за отдих, която е отдалечена от града
и се намира в труден и пресечен терен да се изгради ЛПСОВ само за зоната и заусти в приемник в
съответствие с изискванията за чувствителни зони.
Те са в съответствие с дейностите, обхванати от основен Приоритет 1 “Изграждане и
развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните
води” на стратегическата цел на “Националната стратегия за интегрирано развитие на
инфраструктурата в Република България и оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г.”,
както и в съответствие със Специфична цел 4.1.1. “Подобряване на водоснабдяването, канализацията
и третирането на отпадъчни води”, залегнала в Регионален план за развитие на Северен централен
район за планиране за периода 2014-2020 г.
Съгласно ОУП след доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа не се очакват
замърсени отпадъчни води да се заустват във водоприемници или подземни хоризонти.
2.2. Източници на замърсяване предвидени в ОУП
2.2.1.

Прогноза за развитие на икономиката

Първичен сектор (селско, горско стопанство)
В работната хипотеза за перспективното развитие на община Кричим, важен стратегически
ресурс за развитието на икономиката на общината са земеделските земи. Значимостта на земеделските
земи за производството на селскостопански продукти, чието търсене и цени все повече ще нараства в
перспектива, има и съответните устройствени аспекти. Това е и основанието устройствените решения,
свързани с развитието на аграрния сектор в разглежданата територия, да предлагат максимална защита
на земеделските земи и ограничения при смяната на предназначението им. В този смисъл една от
задачите на ОУПО е да ограничи в разумни граници отнемането на земеделски земи за нуждите на
урбанизацията и друго усвояване извън нуждите на отрасъла.
Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:
➢
Трайни насаждения - чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения (ябълки и
череши);
➢
Засилване на позициите на зеленчукопроизводството;
➢
Развитие на пчеларството.
➢
Извеждане на отглежданите животни извън града с цел опазване на градската среда от
замърсяване и спазване на ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти.
➢
Развитие на биологично земеделие и животновъдство, като се работи за запознаване на
производителите с технологията на производството и с нормативната база, както и с научните
постижения;
➢
Създаване на устройствени условия за изграждане на нови оранжерийни площи;
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➢
Формиране на по-едри и организирани животновъдни ферми, което ще окаже и
значителен социален ефект като ще повиши заетостта сред населението в трудоспособна възраст на
територията на общината;
➢
Подобряване на ефективността на производството и реализирането на продукцията на
малките и средни селски стопанства чрез въвеждане на иновации и разнообразяване към неземеделски
дейности.
➢
Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността на
предприятия, занимаващи се с първична преработка на дървесина чрез ПРСР;
➢
Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните
производства и съответните преработващи единици с цел затваряне на веригата “земя-краен продукт”,
особено в областта на лозарството и винопроизводството. Насърчаване на предприемачеството за
създаване на микро и малки фирми за преработка и съхранение на селскостопанска продукция;
➢
Подобряване на техническо състояние на изградените напоителни съоръжения;
Максимално използване на възможностите за развитие на отрасъла, които дават фондовете на
Европейския съюз, кандидатстване с подходящи проекти, както и субсидиране на земеделските стопани
при кандидатстване по различни мерки от ПРСР, включително чрез изпълнение на мерките в
Стратегията на МИГ Брацигово – Кричим
Горското стопанство е с перспективи да съхрани и разшири функциите си, основно свързано с
изграждането на микро, малки и средни предприятия от сектор „Дървопреработка”, подкрепени и от
ПРСР.
Вторичен сектор
Прогнозите за развитие на вторичния сектор, отчитани в работната хипотеза, са свързани с:
➢ развитие на промишленост, неизискваща висока квалификация на работната сила;
➢ диверсификация на промишлените дейности чрез изграждане на нови малки и микропредприятия в различни отрасли в зависимост от пазарното търсене.
2.2.2.

Функционално зониране на територията на общината. Устройствени зони

Територията на община Кричим включва земеделски, горски и урбанизирани територии, както
и водни площи и терени за инженерна инфраструктура. В опорния план на общината са показани всички
видове територии, според начина на ползване, отразен в кадастралната карта.
Проектното решение включва предложения за намеса преди всичко с нови урбанизирани
територии на мястото на съществуващи земеделски територии, както и зониране в рамките на град
Кричим.
Новите предимно производствени територии (Пп), предвидени с плана се включват в границите
на град Кричим, или се приобщават към съществуващата производствена зона около жп гарата. По този
начин се създават компактни урбанизирани територии. Самостоятелни терени за производство или
складове съществуват и извън тези граници, но те са даденост към момента на разработване на плана,
тъй като са с приети Подробни Устройствени Планове.
Съгласно параграф 1 от допълнителните разпоредби към Наредба 7 гр. Кричим е много малък
град. Преобладаващото жилищно застрояване в града е нискоетажно, съответно и предвидената в плана
устройствена зона е жилищна малкоетажна (Жм). Тя включва както съществуващите жилищни
квартали, така и новопроектираните.
Градът има изградена централна зона с обществени сгради, пешеходни и озеленени площи, а
жилищните имоти в центъра са с малка площ и сключено застрояване. Това дава основание да се
предвиди смесена централна зона (Ц), която допуска малко по - високи параметри на застрояване
спрямо тези в чисто жилищната зона и дава възможност за смесване на функциите в имотите.
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В основния план и в детайла на гр. Кричим са отразени главните обществено обслужващи зони
( Oо), които осигуряват образованието, здравеопазването и социалните грижи, културата и религията ,
администрацията , търговията и обслужването на населението.
В територията между производствената зона от север и града, съществува имот с голяма площ,
предназначен за отглеждане на селскостопанска продукция в оранжерии. Счита се за целесъобразно тази
зона да се окрупни и в плана се предлага и околните имоти да се ползват за отглеждане на
селскостопанска продукция в оранжерии – зона (Сст2).
Предложението на плана за развитие на курортна зона около бившето с. Черешево е
формулирано в изискванията към устройствена зона Ок2. В условията на съхранена природна среда
може да се развива селски, вело, мото или друг алтернативен туризъм. Планирането следва да стане с
цялостен ПУП – препоръчително по чл. 16 от ЗУТ. За курортното селище са предвидени ниски
показатели на застрояване за отделните имоти, както и задължително отделяне на 30% от територията
за обществени озеленени площи, които също следва да се ситуират с ПУП след детайлно проучване на
територията.
2.2.3.

Прогноза за развитието на ВиК системите

Необходима е поетапна модернизация на водопроводната мрежа, като в последният й етап
всички азбестово-циментови тръби трябва да са подменени с такива, които да отговарят на европейските
и националните стандарти.
Местните водоизточници са с достатъчен дебит, за да задоволяват напълно както промишлените,
така и питейните нужди, при добра модернизация на водоснабдителната мрежа дори и при повишаване
на необходимите водни количества, което не се очаква.
ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН за ВиК ЕООД – Пловдив предвижда
инвестиционна програма за развитие на водоснабдителната инфраструктура в краткосрочен и подългосрочен план в зависимост от нуждите, а именно:
В краткосрочната програма за водоснабдяване на гр. Кричим е заложено:
➢ Доставка и монтаж на водопроводи - Подмяна на съществуващи в гр. Кричим, като резултата
ще е намаляване загубите на вода до 35%, подобряване качеството на обслужване, ефективност и
устойчивост.
В средносрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел:
➢ Увеличаване на ефективността - намаляване на неприходната вода (ВЗ), енергийна
ефективност;
➢ Рехабилитация и разширение на водоснабдителни системи осигуряващи устойчивост рехабилитация и адаптация на инфраструктурата;
➢ Реконструкция на главни външни водопроводи и хранителни водопроводи - 40 и 60% от
външните водопроводи на всички населени места;
➢ Реконструкция на разпределителни мрежи - 35-50% от мрежите на всички населени места,
секториране с цел намаляване на течовете и оперативно управление;
➢ Подмяна на помпи и електромеханично оборудване в помпените станции;
➢ Рехабилитация на водоеми и подмяна на арматури и тръбни разводки;
➢ Подобряване на съоръженията и системите за дезинфекция и обеззаразяване на водата.
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
➢ Намаляване на загубите на вода в довеждащите водопроводи и разпределителните мрежи;
➢ Оптимизиране на работата на помпите, увеличаване на енергийната ефективност на
системата и намаляване разходите за електроенергия;
➢ Подобряване състоянието на водоемите;
➢ Намаляване риска от неточност в дозирането на реагентите при обеззаразяване и
дезинфекция.
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Съгласно изискванията на Областния Съвет за развитие на Област Пловдив, с Решениe №
1/03.10.2013 г. „Задължително условие да се включи водоснабдяването на гр. Пловдив и 5 общини
(Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи и Куклен) в средносрочната програма на РГП...“ ,което е
и искането на кметовете на общините.
Във връзка с горното, РГП изпълнява Решението на Областния Съвет за Развитие и представя
Алтернатива 2 в средносрочната програма за периода 2021-2028 г. за изпълнение „Водоснабдяване на
гр. Пловдив“ и 5 общини (Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи и Куклен) с повърхностни води
от Каскада Въча, която се отличава с по-голяма сигурност на водоподаването в количествено и
качествено отношение. Наред с мерките, които са заложени по-горе, за изпълнението на Проекта за
водоснабдяване от каскада Въча, ще са необходими още: 1 ПСПВ, Водоизточници-водовземане от
Изравнител на НС с обем 850 000 м3 в Кричим, Помпени станции- 2 бр. за Кричим, 1 бр. за Перущица 1
бр. за Стамболийски, 1бр. за Куртово Конаре, 1 бр. за Брестовица, 1 бр. за Първенец, 1 бр. за Храбрино
и 1 бр. за Белащица, Брестник, Крумово и Ягодово, Външни и магистрални водопроводи - 39,7 км,
Водопроводни отклонения за 21 бр. водоснабдявани населени места - 63,517 км, Водоеми - 8 броя: 3 бр.
напорни водоеми за Пловдив с общ обем 45 000 м 3 и 5 водоема с обем по 50 м3 за Кричим-Устина,
Перущица, Стамболийски, Куртово Конаре, Ново село и Брестовица.
С изпълнение на предвидените дейности по Проекта за водоснабдяване от каскада Въча, се
очаква да се бъдат постигнат следните предимства:
➢ Да се избегне риска от замърсяване на подземните води в терасата на р. Марица;
➢ Да се избегне риска от замърсяване на съществуващите водоизточници;
➢ Съществено снижение на енергийните разходи;
➢ Надеждност на системата за подсигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването;
➢ Качествена питейна вода за население около 406 243 души на територията на област Пловдив
в т.ч. гр. Пловдив и 21 населени места.
В тази връзка в община Кричим ще се изградят резервоари /водоеми/, за да се обезпечи
необходимия резерв от вода при водоподаване.
➢
Строителство на водоснабдителна ПС , H = 55 м за Кричим и Устина;
➢
Строителство на водоснабдителна ПС, H = 125 м за Кричим и Устина;
➢
Изграждане на водоем – Кричим и Устина.
2.2.4.

Прогноза за изграждане на улични канализационни мрежи

Град Кричим има изградена канализационна мрежа със степен на изграденост около 98%, а
степента на свързаност на населението към мрежата, също е 98%. Канализационната мрежа е изградена
и действа като смесена. Второстепенната мрежа и главните колектори са изпълнени от бетонови и
полиетиленови тръби с кръгъл профил. Поради равнинността на терена са изградена две
канализационни помпени станции, които обслужват част от населението, поради невъзможността да
бъде отведена гравитачно отпадъчната вода. На някои места има изградено частични дъждовни
колектори. Общата дължина на канализационната мрежа е 29694,50 м., от които 7 460,15 м е
бетон/стоманобетон, а 22 234,35 м PE/PP/PVC. Общата отводнявана площ е 178,20 ха.
През града минава р. Въча. Отпадъчните води от населеното място се събират в 4 главни
колектора. Колекторите от източната част на града се събират и преминават гравитачно под реката, като
в западната част се събират и отвеждат отпадъчните води по довеждащ колектор към ПСОВ Кричим.
Има изградени четири броя дъждопреливници в обхвата на града и един пред ПСОВ.
Необходимо е проблемът с доизграждането на канализационната мрежа и отвеждането на
отпадъчните води да бъде решен, тъй като по този начин ще се подобри качеството на живот на
населението, ще се подобри инфраструктурата, необходима за развитието на общината и ще се работи
ефективно в посока опазване на околната среда.
Насоките за развитие в сферата на канализацията са следните:
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➢ Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на инфилтрацията и
премахването на други основни недостатъци , което ще осигури ефективната експлоатация на ПСОВ
тъй като зоната е чувствителна.
➢ Доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на свързаността на населението с
канализацията;
➢ Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи;
➢ Заустване в канализационната мрежа на гр. Кричим отпадъчните води от новите
устройствени зони разположени в близост до градската част, като в следващите етапи на
проектиране в зависимост от нуждите и теренните особености ще се прецени начина на включване гравитачно или помпено.
➢ Изграждане ЛПС за силно замърсените отпадни промишлени води ,които надвишават
емисионните норми за включване в канализацията.
➢ Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадни води за новата устройствена
зона с. Черешово.
При условие, че се спазват предложенията за улавяне, отвеждане и пречистване на
формираните отпадъчни води и свързаните с тях нормативни документи, промените в обхвата на
система “Обитаване” няма да окажат негативно въздействие върху околната среда и в частност
повърхностните водни течения и подземните води.
2.2.5.

Прогнозна оценка на очакваните въздействия върху водите от приложението на
ОУП на Община Кричим

Съгласно ОУП е посочено като целесъобразно довършване изграждането канализационната
мрежа на Кричим. Предвидено е изграждане и реконструкция на канализационна мрежа, както и
изграждане на локални пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, които превишават нормите
за заустване в градска канализация.
Всичко това, свързано с проектирането и изграждането на ПСОВ в новата устройствена зона
с. Черешово в съответствие с действащата нормативна уредба, дава основание да се предположи, че
отпадъчните води няма да доведат до замърсяване на околната среда и в частност на водите на
реките, в които ще бъдат зауствани след съответното пречистване.
2.3. Компоненти на околната среда, върху които променените хидроложки и хидрогеоложки
условия и промененото качество на водите ще окажат съществено влияние
При реализиране на проекта ОУП на Община Кричим не се очаква да настъпят съществени
промени в хидроложки и хидрогеоложки условия. Организираното пречистване на отпадните води
изключва промени в хидрографската мрежа, нарушения и промени в хидрогеоложкия режим на
повърхностните и подземни води. Това от своя страна не води до нарушение на нито един от
компонентите на околната среда.
С реализирането на ОУП на Община Кричим, отпадъчните води от новите устройствени зони
разположени в близост до градската част ще се заустят в градската канализационна мрежа на град
Кричим.
Силно замърсените отпадъчни води от зоните за промишлено строителство неотговарящи на
нормите за заустване в градска канализация ще бъдат предварително пречиствани в локални
пречиствателни съоръжения и след това ще постъпват в ПСОВ Кричим.
Отпадъчните води от новата устройствена зона с. Черешево, определена за отдих ще се
пречистват в ЛПСОВ и ще се заустват в приемник съгласно изискванията за чувствителна зона. За
заустването на пречистените води ще се проведе процедурата по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона
за водите, в резултат на което ще се издаде Разрешително от БДИБР-гр. Пловдив за заустване на
пречистени отпадъчни води и ще се определят индивидуалните емисионни ограничения.
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Реализирането на плана не влияе негативно по никакъв начин върху състоянието на подземните
води, тъй като:
➢
няма отвеждане на замърсители в подземни води;
➢
няма обезвреждане, включително депониране на приоритетни вещества, които могат да
доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
➢
няма други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да
доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
➢
не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на
конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен
контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;
➢
няма смесване на подземни води с различно качество чрез съоръженията на подземни
води;
➢
няма инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземните водни обекти.
2.4. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на водите, включително и в
качеството на водите в границите на санитарно-охранителните зони, при заустване на
отпадъчните води, при пряко и непряко отвеждане в подземните води и др.
Прякото отвеждане на непречистени отпадни води от предвиденото при реализиране на ОУП
строителство, би довело до рязко влошаване качеството на повърхностните и подземните води в района
и практика такъв вариант би довел до погубване на възможността от тяхното използване.
С реализирането на ЛПСОВ за зона с. Черешово и локални пречиствателни съоръжения за
силно замърсените отпадъчни води от зоните за промишлено строителство се отхвърля
възможността от замърсяване на повърхностните и подземните води в района.
Въздействието от реализирането на проекта за ОУП на Община Кричим се оценява като
положително и допринася за устойчиво развитие на околната среда.
Мероприятия по отношение опазване на повърхностните и подземни води, които трябва да се
имат предвид при реализиране на плана са:
➢
Преди започване на строителство да се предвидят химически тоалетни за работещите на
обектите;
➢
Предлага се изпреварващо изграждане на новата и реконструкцията на съществуващата
водопроводна мрежа;
➢
Водопроводната мрежа трябва да бъде обезопасена от евентуални течове;
➢
Проектирането и изграждането на бъдещите канализационни клонове трябва да се
извършва като се осигури включване на всички канализационни потоци към довеждащия колектор
на ПСОВ;
➢
Всички водовземания и ползване на воден обект, с цел заустване на води, по време на
хидравлични изпитания, е задължително да се съгласуват с БДЧР, с цел преценка на необходимостта от
издаване на разрешително по реда на ЗВ и извършване на мониторинг на водите (съгласно проведената
консултация с БДДР-Пловдив).
При реализация на проекта за ОУП на Община Кричим следва да се имат предвид следните
изисквания, забрани и ограничения, регламентирани в ЗВ, включително:
➢
За извършване на дейности по почистване и поддържане на деретата на територията на
общината е необходимо да се представи в БДДР информация, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 и
ал. 2 от ЗВ;
➢
Изискванията на чл. 143, ал.1 от ЗВ, съгласно който за защита от вредното въздействие
на водите не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на
речните легла , бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
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➢
Забраните на чл. 146 от ЗВ за застрояване в заливаемите тераси на реките и сервитута на
хидротехническите съоръжения;
➢
При извършване на дейности , граничещи с води и водни обекти – публична държавна
собственост е необходимо да се определят граници в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 1 от ЗВ;
➢
Предвид чл. 125 от ЗВ включването на нови количества отпадъчни води следва да се
съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система;
➢
Изискванията на чл. 44 и чл. 46 от ЗВ , в случай на водовземане и/или ползване на воден
обект;
➢
Съгласно изискванията на чл. 198о от ЗВ, предоставянето на ВиК услуги на
потребителите се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ;
➢
Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, описани в
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3/16.10.2000 г. на МОСВ, МРРБ и МЗ (ДВ, бр. 88/2000
г.)
При изпълнение на посочените в проекта мероприятия, изпреварващото изграждане на ВиК
инфраструктурата, както и предложенията направени с настоящата Екологична оценка, ще се
спомогне за изпълнение на предвидените мерки залегнали в ПУРБ.
3. Геоложка основа и земни недра
Въздействията върху геоложката основа възникват както в резултат на естествени (природни)
процеси като ерозията и денудацията, така и при изпълнение на строителни дейности на територията на
община Кричим (изграждане на нови сгради и различни видове строителни съоръжения, както и при
реконструкции, основни обновявания и ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на
предназначението на съществуващи строежи).
Тези въздействия ще възникнат при реализацията на ОУПО Кричим и произтичащите
инвестиционни инициативи. В тази връзка, устройството и застрояването на терени, попадащи в
стръмни склонови участъци, както и подсичането на скатове, свързано със строителство на линейни
съоръжения (особено - на пътища), е необходимо да се извършва при реализиране на превантивни
мерки, възпрепятстващи възникването или активизирането на свлачищни или срутищни процеси - т.нар.
„Рискови разрушителни геоложки процеси с внезапно действие или с периодично активизиране ".
Въздействието върху геоложката основа на естествени процеси като водната ерозия (т.нар. „Процеси и
явления с непрекъснато действие") е факт, който е в основата на негативни въздействия върху околната
среда.
Вид на въздействията - вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни
Основните типове въздействия върху околната среда могат да се дефинират, както следва:
• по вид - по време на изпълнение на ново строителство, укрепване, ремонт и рехабилитация на сгради
и/или съоръжения на техническата инфраструктура въздействието е пряко, първично, краткосрочно,
временно, отрицателно, обективно обусловено; при експлоатацията на реализираните обекти,
произтичащи от прилагането на плана, въздействието е пряко, постоянно, дългосрочно и с незначителни
последици и с подчертано положителен ефект;
• по вероятност - неблагоприятни въздействия могат да се проявят с различна вероятност при
различните мероприятия, предвидени в ОУПО Кричим.
Възможното въздействие върху околната среда (в частност - върху геоложката основа) се оценява, както
следва:
• по продължителност - дългосрочно по време в обхвата на действие на ОУП на община Кричим;
• по териториален обхват - съответства на степента на намеса - най-често е с локален обхват;
• по честота - временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - по време на
експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на община Кричим;
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• кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие върху човешкото
здраве.
4. Минерално разнообразие
ОУПО Кричим не предвижда усвояване на нови територии за добив на полезни изкопаеми. Като
цяло, добивът на полезни изкопаеми в общината оказва неблагоприятни въздействия за околната среда
и здравето на хората, като самите кариери и баластриери нарушават и ландшафта около населените
места, в които се намират.
Вид на въздействията - вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни
Основните типове въздействия върху околната среда могат да се определят, както следва:
• по вид - по време на експлоатацията на находища на минералните ресурси въздействието е пряко,
първично, дългосрочно (до изтичане срока на концесията), временно, отрицателно, обективно
обусловено;
• по вероятност - неблагоприятните въздействия могат да се проявят с различна вероятност по време
на действие на ОУПО Кричим.
Възможното въздействие върху околната среда, в частност и върху геоложката основа, се оценява, както
следва:
• по продължителност - дългосрочно по време на експлоатацията на находища на минерални
ресурси;
• по териториален обхват - съответства на степента на намеса - най-често е с локален обхват;
• по честота - временно (в периодите по време на строителството) и постоянно - по време на
експлоатация на различните обекти, които ще бъдат реализирани чрез ОУП на община Кричим;
• кумулативен ефект - от наслагващите се фактори, които оказват въздействие върху околната среда
и човешкото здраве.
5. Земи и почви
Устройствената концепция и предложените решения на проекта на ОУПО Кричим разглежда
територия от 54 895 дка. 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;
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Всички увеличения на площите, са направени чрез намаление на земеделска земя от ниска
категория и с право на промяна.
Въздействие върху земите и почвите ще има там където е предвидено строителство:
По време на строителството - пряко
Първичният терен ще бъде нарушен. Нарушенията ще бъдат свързани с дейности, нарушаващи
почвената покривка - в участъците на строителните работи.
Необходимо е отделяне на хумуса (макар и минимален), депонирането му отделно от останалата
земна маса и последващото му използване по предназначение.
Част от изкопаните земни маси ще се използват при вертикалната планировка на терена, а
останалата част ще бъдат изнесени от терена и депонирани на подходящо място (съгласувано с
общината).
Строителните площадки са ограничени по площ (само с оглед на обслужване на строителството).
След приключване на строителните работи е необходимо да се възстановят всички нарушения
на околния терен, да се предвидят противоерозионни мерки и ландшафтно оформяне с подходяща за
района растителност.
Необходимо е да се заличат временните строителни площадки и да се възстанови нарушената
почвена покривка върху тях.
По време на експлоатацията - Нарушения на нови терени няма да има.
Не се очаква замърсяване на граничещите терени. Поради своето местонахождение и
специфичност на обекта не се очаква промяна на почвеното плодородие на граничещите земи.
6. Природни обекти
Въздействия върху защитени територии по смисъла на ЗЗТ
Прилагането на предварителният проект за ОУП на Община Кричим, не се засягат поради
строителни или друг вид свързани с прилагането му дейности, разположените на територията на
общината две защитени територии / защитена местност „Козница“ и поддържан резерват „Изгорялото
гюне“/, тъй като всички предвидени в плана устройствени зони са предвидени в територии, извън
техните граници и на значително разстояние от тях.
Потенциалните отрицателни въздействия, и увреждането на предмета на опазване на защитени
територии, попадащи в границите на община Кричим могат да бъдат следствие на причини с
неантропогенен (естествен) и антропогенен произход.
Въздействия с неантропогенен произход са природни бедствия, наводнения, земетресения,
продължителни суши, естествени сукцесии и др., които са в състояние да разрушат или увредят скални
образувания, изкоренят, повредят дървесната растителност или изцяло променят характера и състава на
растителността.
С антропогенен произход са въздействията свързани с, вандализъм, незаконни сечи и паша на
добитък, причинени по небрежност и невнимание пожари, колекционерство и др.
До голяма степен всички потенциални неблагоприятни въздействия могат да бъдат
минимизирани с прилагането на предварителният проект за ОУП на община Кричим.
По отношение на териториите, защитени по ЗЗТ са създадени необходимите устройствени
условия с проекта, за тяхното физическо опазване и ограничен достъп, съобразно режимите, определени
в заповедите за обявяването им. Като по този начин ще се ограничи допълнителното кумулативно и
антропогенно натоварване.
Всичко това определя въздействията от прилагането на проекта за ОУП, върху защитените
територии по смисъла на ЗЗТ като благоприятни и гарантиращи опазването им.
Въздействия върху защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие
Плана е съобразен с изискванията на Закона за биологично разнообразие и устройствените
режими на защитените зони – Натура 2000 и Закона за защитените територии като се отчитат и

Възложител: Община Кричим

259

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

изискванията ЗУТ и другите нормативни документи в областта на устройственото проектиране за
съобразяване с действаща кадастрална карта и процедирани планове:
- обхватът на защитените зони съвпада в голяма степен с най-активната във функционално
и урбанистично отношение част от общинската територия;
- за защитените зони от Натура 2000, попадащи в териториалният обхват на плана до момента
липсват утвърдени планове за управление им. Направено е картиране на хабитатите и видовете
предмет на опазване в тях, и частични проучвания за видовете птици в тях.
Територията на Община Кричим, включена в предварителният проект за ОУП на Община
Кричим, попада в границите на общо 4 защитени зони част от националната екологична мрежа Натура
2000, или 39.79 % от територията на общината (ВG0002057 „Бесапарски ридове“, ВG0000254
„Бесапарски възвишения“, ВG0000424 „Река Въча Тракия“ и ВG0001030 „Родопи-Западни“), като
въздействието им върху тях, от прилагането на плана е както следва:
• Защитена зона „ВG0002057 „Бесапарски ридове“
В проекта за ОУПО се предвижда незначително разширение на гр. Кричим на запад, с което се
дава възможност за урбанизиране на 0.09429 ha прилежаща на гр. Кричим площ с НТП пасище,
представляваща 0.00491% от тревните съобщества (пасища и ливади) в защитената зона (0.00064 % от
площта ѝ), която е потенциално местообитание на търсещите храна и обитаващите откритите площи
край населените места птици.
Тъй като промяната в размера на естествените местообитания, ливади и пасища вследствие
реализацията на проекта за ОУПО е незначителна, без да се засягат, гори, храсталаци, скални
местообитания, водни площи, мочурища, влажни зони и друг вид естествени местообитания,
представляващи места за гнездене, струпване при миграции, за нощуване и укриване при линеене,
когато са уязвими птиците които се опазват в защитената зона следва заключението, че с прилагането
на плана се запазва структурата на разположената на територията на общината част от защитена зона
ВG0002057 „Бесапарски ридове“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици и същият не
е в противоречие с целите за постигането на които е обявена и наложения в заповедта за обявяването ѝ
режим.
Направеният диференциран анализ на очакваните въздействия от прилагането на проекта за
ОУПО Кричим върху защитена зона ВG0002057 „Бесапарски ридове“, дава възможност да се направи
следното заключение:
- Прилагането на проекта за ОУПО Кричим в посочените терени и граници не влиза в
противоречие и не нарушава целите за определянето на защитената зона;
- Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете птици и ограничаване
на ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или
ареала на популациите на който и да е от видовете предмет на опазване в защитената
зона;
- Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици;
- Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на
размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено
повлияване на размножителния им успех;
- Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до
трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на
разпространение;
- Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до съществено
намаляване на численост на популациите на птиците, които се опазват в защитената
зона.
Заключение: С прилагането на проекта за ОУПО Кричим няма да бъде значително увреден
предмета и целите на опазване на защитена зона ВG0002057 „Бесапарски ридове“ по Директива
Възложител: Община Кричим

260

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици. Площта, която ще бъдат засегната или увредена,
представляваща, част от потенциални местообитания на видове птици, предмет на опазване в зоните е
незначителна по-размер, спрямо общата площ на потенциалните им местообитания и не е от значение
за успешното им размножаване, възпроизводство и поддържане на популациите им в оптималната им
численост.
• Защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“
На територията на защитената зона в границите на община Кричим, попадат части от защитената
зона, на единственото населено място в границите на общината – град Кричим, на площ от 868.177 ha
или общо 12.88 % от площта на зоната, като от нея новопредвидените УЗ засягат 5.9703 ha или 0.0885%
от тях.
В основната си част проекта за ОУП на община Кричим и разполагането на планираните
устройствените зони е предимно в урбанизирани площи, жилищни, производствени и вилни територии
разположени, и в близост до населеното място с цел урегулирането им, в обхвата на защитената зона.
В тази част от защитената зона, попадат основно значителни площи от територии с включени
обработваеми земеделски земи, които са определени като УЗ – Ссб и Сст. В същите не се предвиждат
промени на характера, а запазване на състоянието им.
Предвидените устройствени зони с така изготвения проект за ОУП на община Кричим и
неговият териториален обхват, не засягат пряко местообитания с консервационна значимост на
територията на защитена зона BG0000254 „Бесапарски ридове“.
По отношение на природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
Възможно е въздействие в слаба степен, и е възможно формиране в ниска степен на кумулативно
въздействие, с възможен риск от битово замърсяване, без засягане на местообитанията от
новопредвидени устройствени зони с проекта за ОУП, върху следните местообитания:
- 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
- 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);
- 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;
- 62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
Върху следните природни местообитания и растителни видове, предмет на опазване в
защитената зона, не се очакват въздействия, от реализацията на предварителния за ОУП на община
Кричим:
- 91AA* Източни гори от космат дъб;
- 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
- Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. /Пърчовка/
Реализацията на ОУП няма да доведе до промяна в тяхната структура, функции и площ, както и
снижаване на параметрите на биоценозите в границите на зоната и в близките до територията на
общината местообитания, извън защитената зона.
По отношение на целевите животински видове, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
Безгръбначни
Въздействията от реализацията на проекта за ОУП на община Кричим, се очакват върху малки
площи само върху местообитанията на вида - лицена (Lycaena dispar), в незначителна степен - 1, от
новопредвидената УЗ Жм2, в землището на град Кричим.
Въздействие върху местообитанията и находищата на другите видове безгръбначни, предмет на
опазване в защитената зона не се очакват.
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Риби
Реализацията на проекта за ОУП, не засяга водни екосистеми на територията на общината. Не
се предвижда изграждането на хидротехнически съоръжения, пресушаване и корекции на водни обекти,
с проекта в границите на зоната. Изпълнението на проекта за ОУП е без въздействие върху видове риби,
предмет на опазване в защитената зона.
Земноводни и влечуги
Въздействията от реализацията на проекта за ОУП на община Кричим, се очакват върху малки
площи на местообитанията на част от видовете земноводни и влечуги предмет на опазване в ЗЗ, от
новопредвидените устройствени зони Зто, Пск, Зто, Жм2, Гробищен парк и Пп2, в землището на град
Кричим. Останалите части от местообитанията на видовете попадат в устройствени зони които са
съществуващи, или такива в които не се предвижда промяна на състоянието им от сега съществуващото
/обработваеми земеделски земи - Ссб, Сст, Тти и др./
Въздействие в ниска степен - 2, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на община
Кричим, се очаква върху следните целеви видове предмет на опазване в защитената зона:
- пъстър смок (Elaphe sauromates);
- шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
- обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
- голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Въздействие в незначителна степен – 1, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП
на община Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- жълтокоремна бумка (Bombina variegata);
- червенокоремна бумка (Bombina bombina).
Въздействие не се очаква /степен 0/, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП на
община Кричим, върху следните целеви видове предмет на опазване в защитената зона:
- шипобедрена костенурка (Testudo graeca).
Бозайници
В границите на защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения”, предмет на опазване са 12
вида бозайници, от които 8 вида прилепи. Въздействията са върху малки площи на местообитанията на
част от видовете предмет на опазване, от новопредвидените устройствени зони Жм2 и Пп2, в землището
на град Кричим. Останалите части от местообитанията на видовете попадат в устройствени зони които
са съществуващи, или такива в които не се предвижда промяна на състоянието им от сега
съществуващото /обработваеми земеделски земи - Ссб, Сст, Тти и др./
Въздействие в незначителна степен, от реализацията на предвижданията на предварителния
проект за ОУП на община Кричим, се очаква върху следните целеви животински видове предмет на
опазване в защитената зона:
- видра (Lutra lutra);
- европейски лалугер (Spermophilus citellus);
- пъстър пор (Vormela peregusna).
Въздействие не се очаква – степен 0, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на
община Кричим, върху следните целеви животински видове:
- европейски вълк (Canis lupus).
Прилепи
Въздействие в незначителна степен – 1, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП
на община Кричим, се очаква върху следните видове прилепи, предмет на опазване в защитената зона:
- широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);
- дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi);
- остроух нощник (Myotis blythii);
- дългопръст нощник (Myotis capaccini);
Възложител: Община Кричим
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- малък подковонос (Rhinolophus hipposideros);
- голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum).
Въздействие не се очаква, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП на община
Кричим, върху следните целеви видове:
- подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi);
- южен подковонос (Rhinolophus euryale).
Заключение: Практическото изпълнение на ОУП на община Кричим, не се очаква да доведе до
промени в структурата и функциите ѝ а също и в териториалната цялост на защитена зона BG0000254
„Бесапарски възвишения”.
Всички терени включени в новопредвидените устройствени зони с проекта за ОУП, са
разположени в периферните граничните части на границите защитената зона, и следват естествените
граници на териториално разширение на населеното място. В някой от териториите на
новопредвидените УЗ Жм2 и Пп2, има съществуващи и изградени сгради и инфраструктура.
Можем да се направи заключението, че реализацията на проекта за ОУП няма да окаже
отрицателно въздействие върху целостта и структурата на зоната, както и върху природните
местообитания и видовете, предмет на опазване в нея. Проектът за ОУП е съвместим с предмета и целите
на опазване на защитената зона, при прилагане на мерки, за намаляване и ограничаване на въздействията
от реализацията на плана.
• Защитена зона BG0000424 „Река Въча-Тракия“
По отношение на природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
На територията на защитената зона в границите на община Кричим, попадат части от нея на
единственото населено място в границите на общината – град Кричим, на площ от 108.180 ha или общо
19.66% от площта на зоната, като от нея новопредвидените УЗ засягат 0.8640 ha или 0.1570 % от тях.
В границите на защитената зона, има само една новопредвидена устройствена зона – Са2, в
землището на град Кричим, засягаща периферни части от защитената зона.
По отношение на целевите животински видове, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
Безгръбначни
Въздействие не се очаква, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП на община
Кричим, върху следните целеви видове предмет на опазване в защитената зона:
- бисерна мида (Unio crassus);
- офиогомфус (Ophiogomphus cecilia).
Въздействие в ниска степен - 2, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на община
Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- ручейно пъстриче (Coenagrion ornatum);
- бръмбар рогач (Lucanus cervus).
Риби
Реализацията на ОУП, не засяга водни екосистеми на територията на общината. Не се предвижда
изграждането на хидротехнически съоръжения, пресушаване и корекции на водни обекти, с проекта в
границите на зоната. Изпълнението на проекта за ОУП е без въздействие върху видове риби, предмет
на опазване в защитената зона -степен-0.
Земноводни и влечуги
Въздействие в средна степен – 3, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП на
община Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- червенокоремна бумка (Bombina bombina);
- шипобедрена костенурка (Testudo graeca).
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Въздействие в ниска степен - 2, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на община
Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
- жълтокоремна бумка (Bombina variegata);
- голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Въздействие в незначителна степен – 1, от реализацията на предвижданията на проекта за ОУП
на община Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).
Бозайници
Въздействие в ниска степен - 2, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на община
Кричим, се очаква върху следните целеви видове, предмет на опазване в защитената зона:
- видра (Lutra lutra);
- пъстър пор (Vormela peregusna).
Въздействие в не се очаква – степен 0, от реализацията на предвижданията проекта за ОУП на
община Кричим, върху следните целеви животински видове:
- европейски лалугер (Spermophilus citellus).
Прилепи
В границите на защитената зона има в стандартния формуляр, има включен само един вид
прилеп предмет на опазване дългопръст нощник (Myotis capaccini). С предварителният проект за ОУП
на община Кричим, не се засягат местообитания - находища, летни и зимни местообитания на вида. Не
се очаква въздействие.
Заключение: С така изготвеният проект за ОУП на община Кричим, не се засягат ефективно
заети местообитания и находища на посочените целеви животински видове, предмет на опазване на
защитената зона BG0000424 „Река Въча-Тракия“.
Всички засегнати полигони определящи местообитания на животински видове, попада в
границите на една устройствена зона предвидена с проекта за ОУП на община Кричим – Са2, землище
на гр. Кричим, разположена в периферната гранична част на зона. В основната част от имотите
попадащи в обхвата на новопредвидената УЗ попадат производствено техническа база от частен
собственик – фирма „Дюлгер“, гр. Смолян. С цел ограничаване на последващо въздействие върху
природното местообитание в настоящия доклад са дадени мерки които да ограничат, отрицателните
въздействия върху него.
• Защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“
По отношение на природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
Въздействията от реализацията на проекта за ОУП на община Кричим, върху природните
местообитания предмет на опазване в защитената зона BG0001030 „Родопи - Западни“, не се очакват.
С проекта за ОУП на община Кричим, не се засягат и отнемат площи от тях, което да доведе до промяна
в структурата и функциите им.
По отношение на целевите животински видове, предмет на опазване в защитената зона се
очакват следните въздействия:
Безгръбначни
Новопредвидените в ОУП на община Кричим устройствени зони, са извън границите на
защитената зона, и не засягат местообитания на различните групи безгръбначни животни. Не се очаква
въздействие, от реализацията на плана.
Риби
Реализацията на ОУП, не засяга водни екосистеми на територията на общината. Не се предвижда
изграждането на хидротехнически съоръжения, пресушаване и корекции на водни обекти, с проекта в
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границите на зоната. Изпълнението на проекта за ОУП е без въздействие върху видове риби, предмет
на опазване в защитената зона.
Земноводни и влечуги
Трайно увреждане и засягане на площи на находища, оптимални и пригодни местообитания на
тази група целеви животински видове, с проекта за ОУП на Община Кричим не се очаква. Терените
определени за изграждане на новопредвидените устройствени зони са антропогенно повлияни, и извън
границите на защитената зона. Не се очаква въздействие, от реализацията на плана.
Бозайници и прилепи
Трайно увреждане и засягане на площи на находища, оптимални и пригодни местообитания на
тази група целеви животински видове, с проекта за ОУП на община Кричим не се очаква. Терените
определени за изграждане на новопредвидените устройствени зони са антропогенно повлияни, и извън
границите на защитената зона. Не се очаква въздействие, от реализацията на плана.
Заключение: С така изготвеният проект за ОУП на община Кричим, не се засягат ефективно
заети местообитания и находища, на посочените целеви растителни и животински видове, и природни
местообитания предмет на опазване на защитената зона BG0001030 „Родопи - Западни“. Не се очаква
реализацията на предварителния проект за ОУП на Община Кричим, да доведе до промяна в структурата
и функциите на зоната.
7. Биологично разнообразие
7.1. Растителен свят
Растителен свят /Флора/
С прилагането на плана се увеличават с 0.24% терените за зони с жилищни функции, с 0.22% за
производствени дейности и с 0.29% за рекреационни зони за курортни дейности, за рекреационни
дейности и вилни зони с 1.29%. За селищните територии, проектът предвижда минимално разширение
на строителните граници на град Кричим, като единственото населено място в общината за нуждите на
обитаване и обществени услуги. Незначително се променят съществуващите площи на гробищните
паркове, с оглед на сегашния им териториален капацитет и предвижданията на демографската прогноза,
което не изключва подробното устройствено планиране да бъде по Наредба № 2/21.04.2011 г. на МЗ –
транспонираща и прилагаща съответните директиви на ЕС.
В проекта за ОУП общото увеличаване на терените за нови устройствени зони в границите на
населеното място, и извън него е общо е 2.75% от територията на общината.
Предвижда се създаване на площи за Озеленяване паркове и градини което е с 27 ха.
Увеличението на площта на новите терени е за сметка на обработваемите и необработваеми
земеделски земи е 129.61 ха, от слабо до средно продуктивни земи.
Предвиждат се преотреждането на селскостопански терени с ниска бонитетна оценка за при
спазване интереса на собствениците им по силата на действащото законодателство, в т.ч. запазване на
правото на отказа на същите за непромяна на съществуващото предназначение на земите – предвидено
в „специфичните правила” за прилагането на Плана.
По време на строителството с прилагането на плана ще бъде унищожена само растителност от
широко разпространени плевелни видове, която не е предмет на опазване от българското
законодателство.
При застрояването и инфраструктурните проекти ще бъдат отстранени най-широко
разпространени рудерални видове, като обикновен щир, (Amaranthus retroflexus), хибриден щир
(Amaranthus hybridus), обикновен лопен (Verbascum thapsus), полско птиче просо (Lithospermum
arvense), синя метличина (Centaurea cyanus), бодлива метличина (Centaurea calcitrapa), троскот
(Cynodon dactylon), полски синап (Sinapis arvensis), синя жлъчка (Cichorium intybus), бял равнец (Achillea
millefolium), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), обикновено безсмъртниче (Xeranthemum
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annuum), теснолист жиловлек (Plantago laoceolata), широколист жиловлек (Plantago major), бучиниш
(Conium maculatum), тревист бъз (бъзак) (Sambucus ebulus), обикновена коприва (Urtica dioica), и др.
Няма да бъде унищожавана растителност извън границите на устройствените зони на
територията за която се изготвя плана.
При създаването на нови зелени площи ще се използват характерни местни декоративни и
овощни видове. От площи заети с широкоразпространени рудерални видове ще се премине към
обогатяване на територията с многократно по-голям от характерния за крайселищните открити площи
растителни видове.
Няма да бъдат засегнати, находища на растителни видове подлежащи на опазване съгласно чл.40
от ЗБР. Поради характера на растителността която ще бъде отстранена и незначителния процент на
площите, които потенциално ще бъдат засегнати с прилагането на плана въздействията върху
растителността на територията на общината ще бъдат незначителни.
7.2. .Животински свят
Въпреки, че с прилагането на плана, поради дългосрочния му характер възможностите за
застрояване в предвидените в проекта за ОУП устройствени зони с голяма вероятност ще останат
неоползотворени към края му, при оценката на въздействията е предвиден най-тежкия сценарий,
използване на всички предвидени възможности за строителство в границите на предвидените в проекта
устройствени зони. Очакванията са въздействията от строителството в град Кричим, който е
единственото населено място на територията на общината и прилежащите на него площи в които
предвижданията по ОУП допускат смяна на статута на земята за производствени и друг вид дейности,
както и от експлоатацията на сградите и съоръженията в площите за производствена дейност да бъдат
незначителни, при което да бъдат засегнати широко разпространени животински видове, с големи
възпроизводствени възможности, без това да доведе до промени в численостите на популациите им.
Проектът за ОУПО Кричим предвижда увеличение от 7.00 ха на 19.09 ха, съответно 0.35 % - (с
0.22 %) на производствените зони, на зоната за обитаване от 102.64 ха на 116.39 ха., (с 0.24 %,), на
терените за спорт и атракции от 4.03 ха на 6.81 ха (с 0.05 %), за гробищни паркове от 2.08 ха на 3.14 ха
(с 0.02 %) и за транспорт и комуникации от 160.48 ха на 161.65 ха(с 0. 02 %). Всички увеличения на
площите, са направени чрез намаление на земеделска земя от ниска категория и с право на промяна.
Новите предимно производствени територии (Пп), предвидени с плана се включват в границите на град
Кричим, или се приобщават към съществуващата производствена зона около жп гарата и бившето село
Черешево, което се отрежда за курортна зона. Това са територии, обитавани от ограничен брой
животински видове. В останалите видове територии в които в проекта за ОУПО няма нови
предвиждания: гори, необработваеми земи, храсталаци, пасища и водни тела в които няма предвидена
устройствена намеса, промените в числеността и състава на обитаващите ги животински видове ще са в
рамките на естествените промени и определят от процеси и дейности с които проектът за ОУПО Кричим
няма пряка връзка: лесоустройствени проекти, практики в селското и горското стопанство, сукцесии
следващи климатичните промени и др.
Тъй като с прилагането на плана увеличението на площта на предвидените за урбанизираните
територии е незначително, като се засягат предимно прилежащи на гр. Кричим площи при запазване
площта на горските територии ще бъдат засегнати само местообитания на определен брой дребни
бозайници и влечуги, в които присъствието на по-едри бозайници и птици в тях е изключение. За част
от животинските видове, поради приспособимостта им за живот в урбанизирана среда съставът и
числеността на обитаващите предвидените в ОУПО терени за нови устройствени зони и тези за които
се предвижда разширение, както и обитаващите площи в които в проекта за ОУПО няма предвиждания
ще останат непроменени. Видовете, за които урбанизацията е свързана с отнемане на местообитания ще
се изтеглят в подходящи за тях местообитания в близките площи, които ще останат незасегнати. Ще
бъдат засегнати местообитания на ограничен брой, животински видове, предимно,
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широкоразпространени и адаптирани към условията в населените места. Ще бъдат засегнати и
незначителни площи от местообитанията на включените в Приложение 2 от ЗБР животински видове,
които се опазват, чрез включването им в защитени зони. Местообитанията на включените в Приложения
2(а) и 3 от ЗБР животински видове, по-голямата част от които са птици се съгласно чл. 35а. (Нов - ДВ,
бр. 94 от 2007 г.) се опазват, чрез включването им в защитени територии, обявени по реда на Закона за
защитените територии, границите на които ще бъдат обозначени в графичната част на проекта за ОУПО
и включени в баланса на територията като „територии за природозащита“.
Въздействията върху всеки един клас от гръбначната фауна и безгръбначните ще бъдат както
следва:
Бозайници;. Повече от половината от територията на общината (56,31%) е заета от горски
територии, гори, просеки, голини и резервати, които ще останат незасегнати поради прилагането на
плана. Разликата от 0,01% в баланса на територията на площта на горите със стопанско предназначение
в опорния план и предварителния проект на ОУПО се дължи на разликите между аналоговите и и
цифрови модели, ползвани преди и по време на изготвянето на предварителния проект за ОУПО. На
територията на общината горските площи са разположени предимно в южната ѝ част и предоставят
благоприятни условия за укриване, отглеждане на потомство и намиране на храна. Същите са на
разстояние, по-голямо от обхвата на въздействията, които се очакват с реализирането на
инвестиционните предложения, които се допускат с прилагането на ОУПО в новопредвидените и
съществуващите устройствени зони. Северната част на община Кричим, в която преобладават
обработваемите земи са горските територии са фрагментирани на сравнително малки участъци, и
разположени в съседство със земеделски земи и пътища и не предоставят благоприятни условия за
укриване, отглеждане на потомство и намиране на храна поради което едри бозайници близо до гр.
Кричим, където в проекта за ОУПО има нови предвиждания се срещат епизодично. По вероятно е
случайно преминаване през земеделските земи на по-едри диви животни през зимата, когато поради
снегонавяване или лоши метеорологични условия човешкото присъствие в района е минимално и
единични екземпляри от по-едри бозайници случайно могат да се окажат на близко разположени до
територии за които в ОУПО има нови предвиждания. Малката вероятност за директна среща на хора с
по-едри диви бозайници свежда въздействията от реализирането на плана върху тях до незначителни.
Обитаващите откритите площи и обработваемите земеделски земи дребни бозайници като,
европейската къртица (Talpa europaea), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor),
белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена
кафявозъбка (Sorex araneus), обикновена полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon),
европейски лалугер (Spermophilus citellus), полска мишка (Apodemus agrarius) и други укриващи се в
подземни убежища са с кратък жизнен цикъл, големи възпроизводствени способности и застрояването
на предвидените в проекта за ОУП устройствени зони няма да предизвика съществени промени в
числеността на популациите им. Планът предвижда незначително намаляване размера на
обработваемите земи и необработваемите (пасища, ливади) общо със 121.39 ха (6.517%), като част от
тях ще бъдат преотредени за зелени площи и терени за спорт, в които характерът на растителната
покривка няма съществено да се промени.
Намаляването на размера на земеделската земя е незначително и ще се осъществи в дългосрочен
период, което ще бъде незабележимо във времето и няма съществено да се отрази на популациите на
обитаващите земеделските земи и откритите площи животински видове.
Поради незначителното намаление на размера на обработваемите и необработваеми земи ще се
запазят условията за укриване, възпроизводство и стабилна численост на дребните бозайници като
европейски лалугер (Spermophilus citellus), полска мишка (Apodemus agrarius), източноевропейския
(белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), белокоремната белозъбка (Crocidura leucodon), малката
белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновената кафявозъбка (Sorex araneus), обикновената полевка
(Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), европейската къртица (Talpa europaea), европейски див
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заек (Lepus europaeus), язовец (Meles meles), черен пор (Putorius putorius), лисица (Vulpes vulpes), чакал
(Canis aureus) и невестулка (Mustela nivalis). Числеността им ще се запази в границите на естествените
колебания поради което въздействията върху тях се определят като незначителни.
Прилепи:
На територията на общината са налични местообитания с различна степен на пригодност (ловни
територии и предимно летни убежища) за прилепната фауна: прилепче на Кюл (Pipistrellus kuhlii),
полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), европейски булдогов прилеп (Tadarida teniotis), ръждив
вечерник (Nyctalus noctula), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythi), дългоух
нощник (Myotis bechsteini), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis
emarginatus), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii),
полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), широкоух прилеп
(Barbastella barbastellus), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii) и южен подковонос (Rhinolophus euryale).
Прилагането на плана не застрашава местообитанията им тъй като с прилагането му не се засягат
подземни убежища за зимуване и размножаване. Значимите за прилепите подземни местообитания
пещери, скални цепки и стари гори с голям брой хралупати дървета са отдалечени от терени в които
проектът за ОУП има нови предвиждания. Същите са на територии за които в проекта за ОУПО няма
нови предвиждания и ще останат незасегнати, тъй като не се предвиждат дейности в такива
местообитания.
Предвидените пространствена структура и визия за развитието на общината в изготвения проект
за ОУП на община Кричим предполагат с прилагането му запазване на благоприятния природен статус
на обитаващите територията на общината бозайници и определя очакваните въздействия от прилагането
му като благоприятни за тях. Числеността на популациите им ще се определя от естествени фактори и
други национални и с финансиране от други източници програми.
Птици: С прилагането на проекта за ОУПО Кричим се предвижда запазване размера на горските
площи и незначителен спад в размера на земеделските земи. В настоящия етап на територията на гр.
Кричим и бившето село Черешево което се отрежда за курортна зона 16.07 ха едрата дървесна
растителност е представена от овощни и декоративни дървета, най-големите и най-стари от които са
орехите. Планът предвижда увеличаване на размера на зелените площи за публичен достъп. Това
предполага запазване на числеността и видовия състав на обитаващите пояса на широколистните гори
и откритите площи край населените места видове птици и създаване условия за намиране на удобни за
гнездене места и допълнителна храна на обитаващите населени места видове.
Някои от видовете като полско врабче (Passer montanus), домашно врабче (Passer domesticus),
селска лястовица (Hirundo rustica) и градска лястовица селска лястовица (Delichon urbica), ще
продължат да ползват за гнездене подпокривните пространства на сградите в гр. Кричим и бившето село
Черешево, а за други такава възможност ще бъде създадена с отреждането на нови терени за зелени
площи за обществено ползване. С увеличаване на територията на зелените площи и засаждането на
дървесна растителност е възможно поява на гнездящи колонии на чавката (Corvus monedula), а за
свраката (Pica pica) са достатъчни и единични дървета. Нишите по сградите, между покривите и стените,
зелените площи за обществено ползване, дървесната растителност по улиците ще бъдат обитавани от
домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), свраката (Pica pica),
гугутката (Streptopelia decaocto), големия синигер (Parus major), синия синигер (Cyanistes caeruleus),
южния славей (Luscinia megarhynchos), сирийския пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus), средния пъстър
кълвач (Dendrocopus medius), обикновената кукумявка (Athene noctua), а прилежащите на жилищните
сгради и крайселищни терени червеногърба сврачка (Lanius collurio), сива овесарка (Milaria calandra),
градинска овесарка (Emberiza hortulana), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), качулата чучулига
(Galerida cristata), полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), чавка (Corvus
monedula), сива врана (Corvus corax), гарван гробар (Corvus corax), щиглец (Carduelis carduelis) и др.
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В откритите площи край гр. Кричим ще продължат да се срещат и някои по-разпространени
хищни птици като черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), малкия ястреб (Accipiter nisus) и големия
ястреб (Accipiter gentilis), като за тези птици ще бъдат запазени възможностите за ловуване. За
населяващите в настоящия момент територията на населените места птици реализирането на плана ще
бъде с незначителни въздействия, тъй като промени в численостите им не се очакват, а за някои от тях
въздействията ще бъдат положителни тъй като планът предвижда увеличаване на територията на
зелените площи.
Влечуги: В проекта за ОУПО Кричим се предвижда незначителен спад в размера на
земеделските земи поради което отрицателни въздействия върху влечугите изразяващи се в значително
намаляне на площта на местообитанията им и числеността на популациите им не се очакват. Планът не
предвижда и съществени промени в начина на стопанисване на земеделските земи като в периода на
действие на плана преобладаващи ще останат площите в които се отглеждат зърнени култури, лозя и
овощни градини, отделени една от друга чрез синури, малки необработваеми участъци, захрастени
пространства, ивици дървета и пр., подходящи за обитаване от гущерите: зелен гущер (Lacerta viridis),
стенен гущер (Podarcis muralis) и кримски гущер (Podarcis tauricus).
За останалите по-редки видове от гущерите, както костенурките и змиите, обитаващи
естествени местообитания в горските площи отрицателни въздействия от свързани с прилагането на
плана дейности не се очакват, тъй като в проекта за ОУП не се предвижда намаляване на площта им.
Риби и земноводни;
С прилагането на плана най-значими за рибите и земноводните ще останат реките от които с найголям водосбор е р. Въча и изградените на нея язовири.
С прилагането на проекта за ОУПО Кричим не се предвижда пресушаването на водни обекти
или замърсяването им поради заустване на непречистени води, така че целият клас риби няма да бъде
застрашен от реализирането му. С най-голям риск за популациите на рибите и земноводните са
замърсяванията на река Въча поради аварийни ситуации в разположените в гр. Кричим промишлени
предприятия. Същите са с изготвени планове за действие при аварии и мерки за недопускане на такива.
В проекта за ОУПО се предвижда реконструиране, на канализационната система при което да бъде
изцяло предотвратено замърсяването на разположените на територията на общината водни тела с което
въздействията от реализирането на плана върху рибите ще бъдат изцяло положителни и свързани с
увеличаване на числеността на популациите им.
Въздействия върху безгръбначните:
Въздействията от прилагането на плана ще бъдат незначителни, като от дейностите ще бъдат
засегнати широкоразпространени видове, вредители по овощните дървета и културните растения и
видове, които не са обект на опазване съобразно българското природозащитно законодателство и
международни конвенции.
Тъй като свързаните с проекта за ОУПО Кричим дейности засягат урбанизирани територии и
прилежащи на тях земеделски земи в които са извършвани третирания с инсектициди същите не
притежават характеристиките на местообитания на редки и защитени видове насекоми. Независимо
дали ще бъде реализиран плана или не употребата на пестициди и инсектициди е регламентирана в
дворовете и градините с цел осигуряване на продукция от растящите в тях овощни дървета лози и
отглеждането на зеленчуци съгласно съществуващите земеделски практики. Съществуващите и
новосъздадените зелени площи за обществено ползване ще продължат да изпълняват функциите си на
местообитание за различните видове пеперуди и други насекоми.
При набелязване на превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации по време на
строителството и преки въздействия по време на експлоатацията на бъдещите производства върху
населяващите територията на общината животински видове очакваните въздействия от реализирането
на допустимите с плана ИП могат да бъдат сведени до незначителни, като прилагането му ще засегне
само широкоразпространени растителни и животински видове, които не подлежат на опазване от страна
Възложител: Община Кричим

269

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Кричим”

на българското природозащитно законодателство. Тъй като новите предвиждания в проекта са главно
за урбанизирани територии и прилежащи на тях нискобонитетни земи (гр. Кричим и бившето с.
Черешево) няма да се стига до вмешателство по време на размножителния период на по-голямата част
от представителите на дивата фауна.
С прилагането на плана застрояването на свободните имоти, и преустройството на
съществуващи стари и съоръжения ще се извърши без да се засягат площи с консервационна стойност,
а само такива които са обект на човешка дейност поради което очакваните въздействия от прилагането
на плана върху фауната на територията на община Кричим могат да бъдат класифицирани като
незначителни, периодични и с дългосрочен в границите на периода на действие на ОУПО характер и
обратими в случаите с допустима рекултивация.
8. Ландшафт
От баланса на територията на община Кричим е видно, че с предвижданията на предварителният
проект за ОУП, се стреми да решат устройствените проблеми на общината с неголеми промени на
общата структура на територията й. Нарастването на урбанизираните територии практически ще бъде
в малка степен. Предвижданията на проектът, са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на
общината, интензификация на ползването на селищните територии и утвърждаване на действащото
устройствено планиране.
От анализа на природните и антропогенните компоненти на ландшафта, става ясно, че са налице
предпоставки за съхраняването на съществуващия характер на ландшафта в определени територии, за
съчетанието на природни и антропогенни компоненти в интегрирани политика и култура на
земеползване.
Въпреки че характерът на ландшафта вече е оформен и под въздействие на антропогенна
дейност, то предварителният проект за ОУП на община Кричим ще подпомогне неговото съхранение и
опазване, самовъзстановяване и положителна промяна. Регулираното териториално развитие, ще
подобри привлекателността на множеството културно-исторически ценности. Предложените режими за
система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт и отдих
ще
подпомогнат
съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на ландшафта.
Като основа за изработването на проекта за ОУП на община Кричим, са взети предвид
съставните части на отделните землища в населените места в пространствено структуриране и
функционално отношение, както прогнозата за тяхната динамика на база визията и стратегическите цели
за развитие на района и анализ на демографските и социално-икономически процеси през времевия
обхват на действие на плана.
Направените с проекта за ОУП на община Кричим предвиждания съгласно времевия хоризонт
на ОУП, (съгласно действащата нормативна уредба в устройственото планиране, срокът на действие на
ОУП е 15-20 години), като е съобразено развитието на всяка една от системите (и под системите към
тях) и обвързването им с пространственото и териториалното планиране на същите, в тази връзка може
да се посочи, че няма да се отрази с негативни последици, и ще намалят аграрните компоненти в
ландшафта на общината в съвсем малка степен.
В новопредвидените устройствени зони с проекта за ОУП на община Кричим също е застъпена
концепцията за урбанистично развитие с ниски показатели на застрояване, както и съпътстващо
изграждане на нови елементи на зелената система във всяка от тези зони. Очаква се общо подобрение
на средата в резултат от възстановяването на природните и антропогенни компоненти на
ландшафта.
Предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно въздействие върху развитието на
ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията и на
отделни компоненти на ландшафта.
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Промените в характера на ландшафта след реализиране на предварителния проект на ОУП и
устройствено зониране на територията в разширен обхват се очаква да настъпят в присъединените към
населените места територии, разширяването на вилните и складово производствените зони, но като
цяло проектът е насочен към запазването на тяхното ландшафтно предназначение, като ги обединява в
една цялостна урбанизирана структура.
9. Културно-историческо наследство
Факторите, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху културните ценности са
мащабни строителни проекти в близост до тези обекти; природни бедствия, като земетресения,
наводнения или прогресиращи промени от геологически, климатични и други природни фактори.
Негативни въздействия върху културното наследство биха могли да се проявят и при
неподходящо интегриране на НКЦ в културни маршрути или осигуряване на тяхната социализация,
изразяващи се в нарушаване на естествената околна или урбанизирана среда, в която се излага обектът,
неподходящ начин на реставриране или експониране, визуално неподходяща на средата и обекта
инфраструктура, изградена за осигуряване на достъпа до него и др.
При изработването на проекта за ОУПО по отношение на културното наследство определената
основната цел е опазването му в цялото му многообразие и развитие на системата чрез устойчиво
използване на културно-историческия потенциал. Връзката между опазването на наследството и
благоустройството на териториите е определен като най-съществен принцип на настоящия ОУПО.
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в системите на
труд, обитаване, отдих и туризъм.
Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху НКЦ и отразява
съвременните политики в това отношение: новите устройствени територии не засягат единични или
групови обекти на КИН. В разработената „Схема на културно-познавателни маршрути“ към проекта за
ОУП е отразена интеграцията на НКЦ и природни забележителности със селищната и пътна
инфраструктура на Община Кричим на ниво на ОУПО.
Със спазването на предложените с проекта устройствени решения, Правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Община Кричим, в които са поставени условия, насочени към превенция на
културното наследство, и рестрикции и предложената концепция, както и при спазване на приложимите
нормативни изисквания, касаещи интеграцията, експозицията, съхранението и опазването на обектите
на културното наследство, не се очаква ОУПО да доведе до влошаване състоянието на културните
ценности на територията на общината.
10. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
10.1. Опасни вещества
Предвижданията на проекта на ОУП на Община Кричим няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества и управление на риска. Описаните
характеристики на общата концепция на ОУП на Община Кричим – целеви ориентири и принципи, го
определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия.
Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от урбанизация на
територията и по-нататъшно протичане на урбанизационния процес към постигане на баланс между
природна и урбанизирана среда. Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията
(чл. 103, ал. 2) общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното
предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от
подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се предвиди конкретна
реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал,
както и да се предвидят данни за количествата на опасните вещества по Приложение № 3 на ЗООС,
които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да
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бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви такава
инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по реда на ЗООС. При условие, че
при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с опасни вещества се спазват
стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите на околната среда от фактор „опасни
вещества”.
10.2.

Отпадъци

Община Кричим ще продължи да се развива и променя независимо дали ще се реализира проекта
на Общия устройствен план. Както и към настоящия момент, така и при това бъдещо развитие, ще се
генерират отпадъци.
Реалистичният вариант на прогнозата показва, че числеността на населението на общината ще
намалее като се очаква да достигне към 2035 г. 7860 души /от 7930 души през 2020 г./. Предвид
демографската прогноза, за следващите години се очаква незначително намаляване на населението в
проучваната територия, което означава, че обемът генерирани битови отпадъци ще намалее
незначително или ще се запази. Не се очакват и сериозни изменения в морфологичният им състав поради
запазване бита на обитаване.
Проекта за ОУП осигурява възможности в гр. Кричим (в границите на „предимно
производствените зони" (Пп1) – увеличени общо с 11,39 ха), за извършване на дейности с отпадъци.
При спазване на изискванията на законодателството по отношение управление на отпадъците,
не се очаква отрицателно въздействие на този фактор върху компонентите на околната среда.
10.3.

Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации
10.3.1. Въздействия от шума

В направения анализ на съществуващото състояние на транспортно-комуникационната
осигуреност на община Кричим се отчита, че пътната инфраструктура на общината е добре изградена..
Това обуславя много добра възможност за връзки с останалата част от страната и в частност със
съседните общини. За съжаление голяма част от общинската пътна мрежа е в лошо техническо
състояние. Асфалтовите настилки са силно деформирани и не отговарят на нарасналите изисквания за
съвременен бърз и безопасен транспорт. Извършваните частични ремонти не подобряват цялостното им
технико-експлоатационно състояние.
Съгласно прогнозите на АПИ, не се предвиждат разширения и реконструкция на
съществуващата републиканска пътна мрежа и няма заложени нови терени за транспорт и комуникации
на територията на общината. Респективно няма предпоставки за възникване на допълнителни емисии
шум от транспортен трафик в нови терени. В проекта за ОУП на община Кричим е направено
предложение за „Проектиране на директна пътна връзка на производствените терени при ж.п. гара
„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. Респективно няма да възникват
допълнителни шумови емисии в жилищната зона на общината.
Проектът за ОУП предлага при реконструкция на уличната мрежа да се обособи система от
велотрасета. С реализирането на това предложение ще се създадат условия за приоритетно ползване на
този изцяло екологичен вид транспорт в градската среда, като се намали придвижването с лични МПС.
А това е предпоставка за подобряване на акустичната среда на територията на общината.
Обособяването на територията на село Черешово в курортна зона налага подобряването на
съществуващите в района пътни връзки. А това ще се отрази благоприятно и на акустичната среда в тази
територия.
На този етап не се очаква някакво развитие на ж.п. мрежата и транспортното ж.п. обслужване на
общината, респективно няма да има допълнително акустично натоварване от ж.п. транспорт.
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Съобразявайки се с Общинския план за развитие на община Кричим, оценяваният ОУП
предвижда увеличение на производствената зона от 7,00 ха или 0,13% на 19,09 ха, съответно 0,35%, т.е.
увеличение с 0,22%. Предвиждането е това да се осъществи 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. (оранжериите в ОУП се
третират като производствени терени);
➢ на североизток и в близост до река Въча;
➢ на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица - Пловдив).
Тези терени са ситуирани основно извън жилищната зона, до основните за Общината
транспортни връзки.
При бъдещото подробно устройствено планиране за тези терени, съгласно заложените
Показатели за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени
следва да се предвижда площ за озеленяване Поз = мин. 20% за всяко новоотредено УПИ за
производствена дейност по отделно. Планираното озеленяване, освен естетични функции, ще играе
положителна роля и в акустичен аспект, ограничавайки и поглъщайки евентуални шумови емисии от
производство в конкретен УПИ. При конкретното проектиране следва да се оценят евентуалните
шумови емисии и се предвидят мерки за недопускане превишаването на граничните стойности на нивата
на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях,
регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 2006 г. на МЗ и МОСВ.
На този етап не се очаква горепосочените предвиждания за промишлените зони в проекта за
ОУП да доведат до неблагоприятно въздействие върху акустичната среда на територията на община
Кричим.
Зелената система на населените места е от съществено значение за комфортната акустична среда.
Устойчивото развитие на община Кричим е свързано както със съхраняване подобряване на
показателите за състоянието на околната среда и превенцията на екологичните рискове, така и с
поддържане и развитие на зелената система на нейната територия. Озеленяването на градската среда,
екологичното образование са важни за решаване проблемите на общината.
Зелените площи (паркове и градини) заемат 2,85 ха или 2,3% от територията на града, което е
недостатъчно - на един обитател от града се падат по около 3 кв.м при норматив 8 кв.м/жител съгласно
чл. 31 от Наредба 7 за Правила и Нормативи за устройство на територията. Включвайки и терените за
спорт показателят нараства до 5,7 кв.м на жител, което също не отговаря на цитирания норматив зелени
площи от 8 кв.м за много малки градове.
В оценявания проект за ОУП се предвижда значително увеличение на зелените площи за паркове
и градини (от 2,85 ха или 0,05% от територията на 5,51 ха, съответно 0,10%, т.е. увеличение с 0,05%).
Използвайки потенциала, който предлага река Въча като средо-образуващ фактор, с проекта за ОУП
предвижда:
- край левия ѝ (западен) бряг отреждане на терени за обществен селищен парк;
- между производствената зона в северната част на града и реката - обособяване на терен за спорт
и атракции, който да се развие като зона за водни спортове и риболов;
- терен за обществен парк, градина между жилищните и производствени зони на север;
- терен за обществен парк, градина северно от жилищната зона, източно от реката.
Всичките тези предложения освен подобряване на градската среда, ще допринасят и за подобрата акустична обстановка, тъй като предвижданите паркове в отделните зони ще изпълняват
шумопоглъщата и шумоизолираща роля спрямо евентуални шумови емисии.
Всички предвиждания на ОУП на община Кричим ще способстват за ограничаване и
намаляване на евентуални шумови емисии в урбанизираните зони на общината, ще допринасят за
благоприятната акустична среда в конкретните селищни територии и ще осигурят здравословна и
комфортна акустична обстановка за населението.
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В проекта за ОУПО Кричим няма заложени предпоставки за възникването на наднормени
вибрации, отразяващи се неблагоприятно върху околната среда и здравето на жителите на общината.
10.3.2. Въздействия от йонизиращи лъчения
Източници на допълнителни йонизиращи лъчения могат да бъдат ядрени аварии, атомни
електроцентрали, дейности и инсталации за получаване и преработка на ядрено гориво, източници,
използвани за медицински нужди (рентгенови апарати за диагностични цели, радиоизотопи, използвани
за диагностика и терапия) и други.
Предложенията за устройствени решения на селищната среда, заложени в оценявания проект за
ОУП на община Кричим, нямат пряко отношение към разгледаните източници на йонизиращи лъчения;
не се предвиждат терени за такива дейности. Поради това не се очаква реализацията на плана да доведе
до промяна на радиационния статус на територията на община Кричим.
10.3.3. Въздействия от електромагнитните (нейонизиращи) излъчвания
Основните източници на повишени електромагнитните излъчвания на територията на община
Кричим с възможно неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда са радио- и
телевизионните предаватели, подстанциите за високо напрежение, електропроводите, трафопостовете,
захранващи жилищни квартали и сгради, аналоговите и цифровите базови станции за мобилна
комуникация и др.
Съгласно Прогнозата на оценявания ОУПО Кричим на този етап не се предвижда изграждането
на нова електропреносна мрежа високо напрежение. Съгласно представените данни от "ЕРП ЮГ" АД
на този етап има резерв за присъединяване на нови консуматори. По принцип предвидените нови
жилищни и промишлени зони за развитие са сравнително малко и в близост до съществуващата
електрическа мрежа.
Препоръчва се включване на нови мощности на страна 20 kV след сключване на договори с "ЕРП
ЮГ" АД. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с кабели 20 kV с използване на общински
пътища за прокарване. Развитието на мрежата СН и точното местоположение на необходимите нови ТП
е предмет на проучвания в следващ планов етап (при разработване на ПУП и конкретни инвестиционни
проекти). Тогава следва да се приложат всички нормативни изисквания, касаещи изграждането на
електропреносни мрежи и съоръжения, с цел безопасност и защита от възникване на наднормени
електромагнитни излъчвания. Препоръчва се също така електроразпределителната мрежа 0,4 kV да се
разширява и обновява с използване на усукани проводници с достатъчна проводимост за доставка на
качествена ел. енергия на потребителите.
Изграждането на тези съоръжения следва да бъде извършвано при стриктното спазване на
изискванията на съответните нормативни документи. Така ще се осигури превенция и по отношение
нивата на електромагнитните излъчвания в околната среда.
По принцип при спазване съответствие с действащите нормативи не се очакват вредни
въздействия от ЕМП върху компонентите на околната среда и здравето на хората. В подробните
устройствени планове следва да се следи за разположението на трафопостовете, захранващи
отделните групи от сгради.
Друг възможен източник на ЕМП в околната среда са елементите на съобщителната
инфраструктура. Съгласно предоставената информация националните GSM оператори осъществяват
пълно телекомуникационно покритие на територията на община Кричим. На този етап няма информация
за планирано на нови базови станции на мобилните оператори, които имат добре развита клетъчна
мрежа в цялата страна.
С оглед периода от 15-20 години, за който се разработва оценяваният ОУП на община Кричим,
с цел обезпечаване на планираното бъдещо развитие на общината, се предлага да се предвиди и развитие
на телекомуникационната мрежа на територията ѝ като се предвиди проектиране на 4 нови базови
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станции. Това следва да се осъществи при спазване изискванията на всички нормативни документи в
тази област. Така няма да се допусне възникване на наднормени ЕМП в околната среда.
В така представения проект за ОУП на община Кричим няма предпоставки за възникването на
наднормени електромагнитни излъчвания в околната среда и жилищните зони.
В заключение може да се обобщи, че не се очакват значителни и трайни негативни въздействия
от шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи (електромагнитни) излъчвания в околната среда от
реализацията на ОУП на община Кричим.
11. Въздействия върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда
При оценката на риска са преценени факторите и тяхното влияние върху човешкото здраве в
резултат на урбанизацията, предвидена с предварителния проект за ОУП на община Кричим.
Основната цел на ОУП е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на община Кричим
в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически дадености и да създаде найблагоприятни условия за обитаване, труд и отдих на постоянното население на общината.
Представеният ОУП с разработените в него: комфорт на обитаване; екологосъобразно развитие на
стопанството и промишлеността; обезпеченост с техническа и инженерна инфраструктура;
обезпеченост със социална инфраструктура – отговарят на съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ
и Наредба № 7 на МРРБ за правила и норми за устройство на различните видове територии. Основните
параметри на ОУП са дадени в Правила и нормативи за прилагане на ОУП.
Устройствените решения, подкрепящи развитието на стопанския сектор в общината ще
допринесат за създаване на условия за приемлива среда на труд и опазване на здравето на населението
в синхрон с опазване и използване на потенциала на природните дадености и ще създава благоприятни
условия за привличане на чужди инвестиции и разкриване на нови работни места, както и намаляване
на емиграцията. Проектът предвижда увеличаване на производствената зона от 7,00 ха на 19,09 ха.
С ОУП се създадат устройствени предпоставки за опазване и развитие на недвижимото културно
наследство в единство с нематериалното културно наследство и тяхното популяризиране като основен
ресурс за устойчиво развитие на общината, източник за стимулиране на всички функционални системи.
Синтезът на природни и културни ценности представя интегрална и разнообразна картина – основа за
образование, изследвания, опазване и туризъм.
Прогнозата за въздействие върху отделните компоненти на средата показват, че показателите на
околната среда ще бъде в изискваното нормативно състояние, което от своя страна ще осигури здравнохигиенните параметри на територията. Анализираните нива на атмосферните замърсители за
прогнозния период са основание да се твърди, че в общината няма големи замърсители на атмосферния
въздух. Реализацията на ОУП не е свързана с появата на нови значителни източници на емисии в
атмосферния въздух, които да окажат отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в община
Кричим.
При реализиране на проекта ОУП на Община Кричим не се очаква да настъпят съществени
промени в хидроложки и хидрогеоложки условия. Организираното пречистване на отпадните води
изключва промени в хидрографската мрежа, нарушения и промени в хидрогеоложкия режим на
повърхностните и подземни води. При условие, че се спазват предложенията за улавяне, отвеждане и
пречистване на формираните отпадъчни води и свързаните с тях нормативни документи, промените в
обхвата на система “Обитаване” няма да окажат негативно въздействие върху околната среда и в
частност повърхностните водни течения и подземните води.
Всички предвиждания на ОУП на община Кричим ще способстват за ограничаване и намаляване
на евентуални шумови емисии в урбанизираните зони на Общината и ще осигурят благоприятна,
комфортна акустична среда за населението. При така представения проект на този етап не се очаква
предвижданията за нови и модернизация на съществуващи промишлените зони да доведат до
неблагоприятно въздействие върху акустичната среда на територията на Кричим. Предвидената
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директна пътна връзка на производствените терени при ж. п. спирка“ Кричим“ със съществуващия път
за гр. Стамболийски и магистрала „Тракия“ ще доведе до значително намаляне на шумовото
натоварване в населеното място.
Предвид установения недостиг на зелени площи на територията на Общината планът предлага
увеличаване мощността на зелената система, отреждайки нови терени за широко обществено ползване.
Това ще допринесе за по-добри екологични качества на урбанизираната градска среда, ще доведе до поздраво, жизнено и дълголетно население.
Определят се зони за защитно, крайпътно озеленяване на крайселищните пътни артерии, което
ще доведе също до по-благоприятна акустична среда в селищната територия.
В проекта няма заложени предпоставки за възникването на наднормени вибрации, йонизиращи
и електромагнитни излъчвания, отразяващи се неблагоприятно върху околната среда и здравето на
жителите на общината.
С предварителния проект са определени основните рискове за населението и урбанистичните
единици вследствие на природни бедствия: водоизточници и възможности за замърсяването им; разливи
на реки, повреди в язовирни съоръжения и респективно наводнения; наличие на дейности и съоръжения
по чл.103 от ЗООС и възможни рискове от големи аварии; пожари и замърсявания.
Последните са взети в предвид при определянето на устройствените зони. Предложени са и
конкретни мерки и устройствени решения за предотвратяването им.
Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическото значение на горите в
община Кричим, ОУП предвижда запазване в максимална степен предназначението на тези територии
и ограничаване възможностите за промяна на предназначението на съществени части от тях за други
нужди.
С проекта за ОУП на община Кричим, успешно от хигиенни позиции се определят рамките за
бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Поставени са изискванията към
последващите подробни устройствени планове (ПУП) със съответните план схеми, определено е
устройството на различните видове територии в съответствие със здравно-профилактичните
изисквания. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за
живот, като всички дейности и обекти в плана не създават условия за повишаване на здравния риск за
населението.
От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че проекта на ОУП на Община Кричим не
съдържа предвиждания, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на населението в
общината. В проекта на ОУП се регламентира съвременна териториална планова основа за дългосрочно
устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически
документи за регионално развитие и със специфичните за общината природни, културно-исторически,
туристически и други дадености.
12. Материални активи
В резултат от реализацията на ОУП на Община Кричим се очаква положително въздействие по
отношение на материалните активи.
Предложеното устройствено планиране в проекта на ОУПО ще има следното отражение по
отношение на материалните активи:
✓ по отношение на земите като материален актив – балансът на териториите в границите на
общината предполага положително въздействие при усвояване на потенциала за развитие на
туризъм, съхраняване на природната среда, горските територии, екологосъобразно управление
на отпадъците и водите;
✓ по отношение на обектите и съоръженията като материален актив – ще се осигури устойчиво
ползване на териториите в новите устройствени зони, като за целта ще се обнови и изгради нова
материална база, която ще е свързана с положително въздействие върху инфаструктурата,
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околната среда и здравето на хората в сравнение със съществуващото положение.
VІІ. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
За предотвратяване на възможните отрицателните въздействия следва да бъдат предвидени и
спазвани мерки за тяхното ограничаване по време на етапа на планиране и проектиране на конкретните
дейности и намерения в съответните устройствени зони в проекта за ОУП на Община Кричим.
Предложените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятни последствия върху околната среда и здравето на населението от прилагането на Общия
устройствен план на Община Кричим, както и за общо подобряване на екологичните и санитарнохигиенните условия са систематизирани по групи, съответстващи на изискванията на нашето
законодателство и в последователност, съответстваща на направените анализи и прогнозни оценки, като
съответно групирани по компоненти и фактори на околната среда.
Посочените от експертния колектив, изготвил екологичната оценка, мерки са дадени като
предложения, които могат да бъдат редуцирани, добавени нови или променени от компетентния орган
по околна среда – РИОСВ-Пловдив, преди приемането им в окончателен вариант.
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Мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух
№
1.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Стимулиране на използването на други енергийни източници за отопление в битовия сектор, различни от твърди горива.

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване повърхностните и подземни води
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, както и рекултивация на засегнатите участъци.

По време на
прилагането на плана

2.

Намаляване на общото количество на непречистените отпадъчни води до европейските нормативни изисквания чрез прилагането на
краткосрочните, средносрочните и дългосрочни инвестиционни проекти, заложени в РГП на „ВиК“ Пловдив. Прилагане на
съвременни екологични методи и контрол при управление на отпадъците.

По време на
прилагането на плана

3.

Прилагане на добри земеделски и фермерски практики.

По време на
прилагането на плана

4.

Възстановяване и поддържане на ХТС.

По време на
прилагането на плана

5.

Контрол при отпадане на площи от категорията „поливни” поради хаотична смяна на предназначението на земята.

По време на
прилагането на плана

6.

Укрепване и поддържане на речния бряг и речните корита от ерозия.

По време на
прилагането на плана

7.

Забрани, ограничения и контрол за добив на инертни материали от речните корита.

По време на
прилагането на плана
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Мерки за опазване на почвите и почвените ресурси
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Селективно отнемане на хумусния хоризонт на почвата (изключение при плитките и скелетните почви) в процеса на изкопните работи
на всички строителни обекти, правилно съхранение и оползотворяване на хумусната почва (Съгласно изискванията на Наредба № 26)

По време на
прилагането на плана

2.

Рекултивация на нарушените терени след приключване на строителните дейности на всички инвестиционни обекти

По време на
прилагането на плана

3.

Спазване на изискванията за големините на наклоните на откосите и за височината на насипните слоеве съобразно механичния състав
на несвързаните субстрати при техническата рекултивация на нарушените терени

По време на
прилагането на плана

4.

Задължително използване на местни тревни и дървесни видове (от прилежащите територии), особено на защитени такива, при
биологичната рекултивация на нарушените терени.

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на геоложката основа и минералното разнообразие
№

1.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи
строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и на
всички норми за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

В наклонени терени допустимостта, степента и характерът на строителното усвояване на съответната територия да се определят след
извършване на цялостни и детайлни инженерно-геоложки проучвания, доказващи общата и локална устойчивост на склона, както и
поведението му при бъдещо застрояване. Инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания (ИГХГП) да се извършват за
територия, а не за единични имоти, като се отчита взаимодействието между съседни имоти по наклона на склона. При доказана
необходимост, строителството се предхожда от изграждане на укрепителни мероприятия. Стриктно спазване на:
2.

3.

-

изискванията на Наредбата за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;

-

нормите за проектиране на плоско фундиране (включително - глава осма: „Особености при проектиране на сгради и
съоръжения в наклонени терени");

-

съществуващите забрани и ограничения за строителство в терени засегнати или потенциално опасни от възникване на
свлачищни или срутищни процеси.

Да се изграждат нови и да се поддържат съществуващите укрепителни съоръжения в подсечени при строителството наклонени терени
или в стръмни склонови (скатови) участъци. Да се промени досегашния подчертано технически подход при изграждането на
укрепителни съоръжения, като се прилагат по екологосъобразни методи и конкретни решения, които биха нарушили в по-малка степен
естествения ландшафт.

По време на
прилагането на плана

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на ландшафта
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Извършване на ландшафтно-устройствени мероприятия /озеленяване и др./, за защита и възстановяване на съществуващите
традиционни за общината ландшафти.

Окончателен проект
на ОУП

2.

Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и транспортната инфраструктура в ландшафтното оформяне на
прилежащите пространства;

Окончателен проект
на ОУП

3.

Изграждане на предвидените зелени зони и ландшафтно оформяне с растителност на територията, предвидени с проекта за ОУП на
община Кричим за приобщаване към околния ландшафт.

Окончателен проект
на ОУП

4.

Да се спазва % плътност на озеленяване, предвидени в проекта за ОУП, заложени и отразени в „Специфичните правила и норми“ за
прилагане на ОУП на община Кричим.

Окончателен проект
на ОУП

Възложител: Община Кричим
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

5.

Използване на съвременни методи на проектиране, съобразени с основния критерий за максимално вписване на новопредвидените
обекти, в устройствено определените зони съгласно проекта за ОУП спрямо съществуващата околност и ландшафт.

Окончателен вариант
на ОУП

Мерки за опазване на биоразнообразието (флора, фауна, защитени територии и зони)
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При изграждане на обектите, в новите устройствени зони да не се засягат терени извън границите на застрояване. Да се маркират с
трайни знаци външните границите на отделните строителни площадки.

По време на
прилагането на плана

2.

При прилагането на проекта за ОУП за инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 на ЗООС да започне след
проведена процедура по реда на глава 6-та от ЗООС и по оценка на съвместимостта на предвижданията в тях с предмета и целите на
опазване на защитените зони.

По време на
прилагането на плана

3.

При реконструкция и ново строителство, свързано с разрушаване на стари сгради и извеждане на сечи, извън съществуващите граници
на населените места сечите и разрушаването да се извършва след приключване на периода на гнездене и след обследване на
подпокривните пространства за наличие на прилепи.

По време на
прилагането на плана

4.

При изготвянето на ПУП-Парцеларни планове за инфраструктурни проекти да бъдат включвани решения и мерки за осигуряване на
коридори за миграция и обмен на генетиен материал между популациите на обитаващите общината животински видове.

По време на
прилагането на плана

5.

В случай на необходимост от поставяне на заграждения същите да позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, наземно
живеещи животни;

По време на
прилагането на плана

6.

Прилагането на ИОУП за инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 на ЗООС да започне след проведена процедура
по реда на глава 6та от ЗООС и по оценка на съвместимостта на предвижданията в тях с предмета и целите на опазване на защитените
зони.

По време на
прилагането на плана

7.

Да не се допуска внасянето на растителни видове, включени в списъка на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове
висши растения за България, индикатор SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа (източник ИАОС
http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1 ).

По време на
прилагането на плана

Възложител: Община Кричим
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№

8.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Новопредвидената устройствена зона Са2 землище гр. Кричим, попадаща в периферните границите на ЗЗ „Река Въча-Тракия“
BG0000424, да бъде редуцирана. От нея бъдат изключени частите които засягат пригодни, оптимални и потенциални местообитания,
попадащи в частите от ПИ № (39921.90.750, 39921.90.753 и 39921.90.755).

По време на
прилагането на плана,
в окончателен проект
за ОУП

9.

За новите устройствени зони да се осигури приоритетно изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на
отпадъчните води, с цел съхранение на подходящи местообитания на по-голяма част от целевите животински видове предмет н
опазване в защитените зони и всички естествени биотопи на видове, с които външните граници на населените места от ОУПО
граничат.

По време на
прилагането на плана

10.

По време на строителството на обектите в отделните УЗ, да се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативи за неговото прилагане, с цел предотвратяване на битово замърсяване и засягане на растителността и
растителна покривка.

По време на
прилагането на плана

11.

Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и запазване на съществуващата зелена система Предотвратяване
на допълнителното унищожение на растителност и растителна покривка. Запазване растителността в съседни терени до границите
на зоната, намаляне на кумулативното въздействие

По време на
прилагането на плана

12.

Конкретни дейности свързани с ремонт и поддръжка на техническата инфраструктура да бъдат оценявани още при
планиране/проектиране, за свеждане до минимум въздействията върху прилежащите природни местообитания или местообитания на
видове.

По време на
прилагането на плана

Мерки за ограничаване вредното въздействие на отпадъците
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Действия по контрол и превенция за недопускане на нови замърсявания и периодично почистване при поява на нови нерегламентирани
сметища.

По време на
прилагането на плана

2.

Започване на строителните работи на обекти и съоръжения само при сключен договор с лицензирана фирма за обезвреждане на
опасните отпадъци, които ще се генерират.

По време на
прилагането на плана

Възложител: Община Кричим
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Мерки за подобряване на акустичната обстановка
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

При одобряване на проекти, включени в обхвата на ОУПО Кричим за строежи в близост до съществуващи промишлени,
транспортни или локални източници на шум, местоположението на проектираните сгради да осигурява защита от шум по смисъла
на Наредба № 4 от 27.12.2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ (обн. ДВ бр.6/ 2007 г.):
1.

- при спазване на условието нивото на шума за избраното местоположение, създадено от съществуващ или очакван шум от
автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, да е по-малко от граничните стойности на нивото
на шум съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. към Закона за защита от шума в околната среда;
- жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, административни и производствени сгради да не се разполагат в територия
и устройствена зона с доказано съществуващо или очаквано ниво на шума над граничните стойности на нивата на шум за
съответната зона. Изключения се допускат само след осигурена защита от шум в съответствие със същата наредба.

По време на
прилагането на
Плана/При одобрения
на инвестиционни
проекти в обхвата на
ОУПО Кричим

По време на
прилагането на
2.

За ограничаване на шума, излъчван на строителните площадки, за всички строежи на отделните инвестиционни проекти, които ще
се реализират с обхвата на ОУПО, да се изпълняват мерките, предвидени в глава трета от Наредба № 4 от 27.12.2006 г.

3.

Ремонт на уличната и пътна настилка в жилищните зони, където това е възможно.

4.

Въвеждане практиката „Акустично благоустройство” чрез изграждане на изкуствени неравности, шумоотразяващи и
шумопоглъщащи стени и специализирано озеленяване, където е възможно.

Възложител: Община Кричим
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Мерки за ограничаване въздействието на електромагнитните полета
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При възможност извършване на оценка на здравния риск за населението от община Кричим в сътрудничество с РЗИ-Пловдив при
продължителна експозиция на електромагнитни лъчения от различните източници, функциониращи на територията на общината.
Предоставяне обществен достъп до резултатите от направената оценка с цел осъществяване на комуникация с жителите на Общината
относно съществуващите рискове за здравето.

По време на
прилагането на плана

Мерки за подобряване на радиационна среда
№
1.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Не са необходими специални мерки

-

Мерки за опазване на културно-историческото наследство
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Съхраняване и поддържане на съществуващите исторически ценности на културата и други обекти на КИН на територията на Община
Кричим и правилното им използване като ресурс за културен туризъм.

По време на
прилагането на плана

2.

Да се спазват изискванията на чл. 161 от Закона за културното наследство, според който при осъществяването на инвестиционни
проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на такива обекти, да се извършват предварителни
археологически проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат засегнати или нарушени.

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на здравно-хигиенните условия
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Разполагането на обслужващи и търговски обекти в жилищните територии да бъде съобразено с недопускане на наднормени стойности
на проникващ шум и други вредни фактори на околната среда.

По време на
прилагането на плана

Възложител: Община Кричим
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

2.

Спазване на СОЗ на водоизточниците за питейно-битови нужди при строителство в новопредвидените устройствени зони.

По време на
прилагането на плана

3.

Отделните разработки следва да се съобразяват с изискванията на чл. 31 от Закона за здравето, относно осигуряване опазването на
жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични и социални фактори.

По време на
прилагането на плана

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или видоизменени
от Компетентния орган.

Възложител: Община Кричим
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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
1. Алтернативни варианти за постигане целите на плана
В процеса на изготвяне на проекта за ОУП на Община Кричим, от страна на проектантския
колектив са извършени работни обсъждания на алтернативи по всяко едно от устройствените решения
свързани с плана, с представители на специалисти и заинтересовани лица от различни обществени групи
(включително общинската администрация, общинския съвет, градоустройствени и технически
специалисти, експлоатационни дружества и др.).
Разработените в етап предварителен проект на ОУП устройствени варианти отразяват и баланса
на вижданията на консултираните към момента заинтересовани страни в степента в която съчетаването
на тези виждания е възможно. Мотивите за избор на алтернативите, залегнали в окончателната версия
на проекта на ОУП, се свеждат до следните групи критерии:
1) функционалност и постигане на поставената устройствена цел;
2) степен на очакваното въздействие върху околната среда и качеството на живот;
3) осигуряване на подходяща за реализацията на функциите му жизнена среда.
Проекта за ОУП на Община Кричим е Възложен за изготвяне от Община Кричим на Обединение
„Агора 66“ ООД. В представената ни проектна документация и разработки към проекта за ОУП на
Община Кричим не са разгледани и предвидени алтернативни варианти на проекта.
Към настоящия момент съществуват следните два реално осъществими алтернативни варианта
за реализация на ОУП на Община Кричим:
1) Реализиране на ОУП в представения вариант;
2) Нулевата алтернатива - алтернативата планът да не се изпълни.
Реализацията на „Нулевата алтернатива“ не е препоръчителна, тъй като:
- Голяма част от устройствените задачи, заложени в предварителния проект за ОУП на
Община Кричим са насочени към подобряване на характеристиките на околната среда,
намаляване на възможните рискове за здравето и осигуряването на по-добро качество на
живот.
- Направени са конкретни предвиждания свързани с развитието на производството и
устойчивото потребление. За запазване на естествените характеристики на природната среда
в максимална степен, с проекта за ОУП са препоръчани градоустройствени параметри,
отговарящи на спецификата на територията и избраната за нея функция. Със заложените
решения на ОУП се търси създаване на балансирана, качествена и устойчива среда за
съхранение на съществуващото биоразнообразие на територията на община Кричим.
Предвид на изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на Община Кричим ще
доведе до подобряване качеството на средата за живеене, труд и почивка, без да води след себе си
необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
2. Описание на методите за извършване на екологична оценка
Настоящият доклад по екологична оценка и направените екологични анализи от реализацията
на проекта за Общия устройствен план на Община Кричим е изготвена в съответствие със Закона за
опазване на околната среда и Закона за устройство на територията, съгласно изискванията за
съвместяване на процедурите по планиране и екологична оценка. Екологичната оценка на ОУП е
разработена като екологична част, изпълняваща функцията и на екологична оценка, която да отговаря
на изискванията на ЗУТ и на НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове като освен това в нея бъдат включени и всички елементи на екологичната оценка, така, както

Възложител: Община Кричим
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те са определени в актуализираните в периода 2012 г. – 2020 г. нормативни документи - ЗООС и
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
При изготвянето на екологичната оценка са използвани най-актуалните налични данни към
момента за територията на областта и общината.
Основните методи, използвани в процеса на работа по доклада за ЕО следват изискванията на
Наредбата за ЕО и включват събиране и обработка на данни; изследване на литературни и нормативни
източници; документален анализ; сравнителни многофакторни анализи и оценки по компоненти и
дефиниране на проблеми, изводи, препоръки и мерки за редуциране на отрицателните въздействия.
При разработването на настоящия документ са използвани методически принципи, подходи и
конкретни методики, както следва:
Методически принципи:
- принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория, степента
на усвояване на която определя характера на съществуване и развитие;
- принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от единна
система;
- принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет на
внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и експлоатация;
- принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната среда се
осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с
капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението;
- принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има предимствена роля
пред останалите;
- принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно
информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
Методически подходи:
- при проучване на съществуващото състояние се прилагат основно аналитичните подходи;
- системно-структурния подход е в основата на оценката на съществуващото състояние на
компонентите на околната среда;
- прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, групирани
по съответен начин.
При изследване на растителния свят на територията на община Кричим е използван
маршрутният метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора
на Република България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.)
1992). Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от
европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).
Определянето на местообитанията е според алгоритъма и критериите за определяне и картиране
на хабитатите включени в Натура 2000 (Цонев, Димова, Белев), ръководството за определяне на
местообитания от европейска значимост в България (Зелени Балкани) и ръководството за оценка на
благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА
2000 в България (Зингстра).
За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки
теренни изследвания на бозайниците и птиците.
Конкретните методики и ръководства, както и всичко останали литературни и нормативни
документи са описани в Раздел Х.
Настоящият документ е разработен в съответствие с приетото Задание и отправените препоръки
от РИОСВ-Пловдив и др. институции и обществени организации в етапа на консултации за определяне
на обхвата настоящата оценка.
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За целите на определяне на състоянието на околната среда е искана информация по реда на
ЗДОИ от различни институции. Получената информация включва данни за основните компоненти
необходими за коректното провежданата анализите и регистриране на основните тенденции по всеки от
компонентите и факторите на средата.
Информация за всички останали информационни източници, методики, ръководства,
нормативни документи стратегически, планови и др. документи е посочена в Раздел Х по-долу.
3. Трудности по събиране на необходимата за това информация
Основните затруднения при набиране на данните за изготвяне на Екологичната оценка са
свързани с достъпа до актуална информация по някои от частите от доклада.
ІХ. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО
ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА - СРОКОВЕ, ОТГОВОРНИЦИ, САНКЦИИ
След приемането и одобряването на проекта за ОУП на община Кричим, прилагането му следва
да се извърши съгласно Специфичните правила и нормативите, които са неразделна част от Плана.
Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и
човешкото здраве в резултат от прилагането на ОУП на община Кричим, препоръчваме следните
конкретни мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контрола на въздействието върху
околната среда и човешкото здраве при неговата реализация:
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Таблица 133:
Мярка по наблюдение или контрол
Контрол на замърсителите на атмосферния въздух

Спазване на нормите за качество на атмосферния въздух, като се
намаляват емисиите от транспорта и битовия сектор, чрез
подобряване състоянието на пътната мрежа и намаляване на дела
на използваните твърди горива за битово отопление.
Контрол на водопотреблението
Мониторинг на повърхностните, подземните и крайбрежните
води

Срок

Измерени стойности на
замърсителите

Ежегодно

Постоянен

Брой регистрирани
превишения на нормите

Ежегодно

Постоянен
Постоянен

Консумирана вода
По критериите на НСЕМ

Изпълнение
Мобилна лаборатория
към
ИАОС,
периодично
Община и
постоянно

Ежемесечно

Басейнова дирекция,
РИОСВ, община

Ежемесечно

Басейнова дирекция,
РИОСВ, община

Ежемесечно

Постоянен

В зависимост от вида
замърсяване

Ежегодно

Постоянен

1) Брой и площ на
регистрирани замърсени
терени

Ежегодно

Община със
съдействието на
РИОСВ

Ежегодно

Община

В и К, РЗИ, община
РИОСВ, община

2) Брой и площ на
изчистените терени
Оперативен контрол за спазване на изискванията за извършване
на инженерно-геоложки проучвания в етапа на инвестиционно
проектиране.
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РИОСВ,

Дебит и качества, по
показателите на ВиК и
НАСЕМ

Постоянен

Оперативни дейности по почистване и рекултивиране на всички
нерегламентирани сметища и замърсени терени, в случай на
регистриране на такива

Периодичност
на отчитане

Периодичен

Мониторинг на питейните водоизточници
Мониторинг на точковите източници на замърсяване

Индикатори

Постоянен / В периода
на фазата на:
Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Справка на одобрените
инвестиционни проекти и
наличието на инженерногеоложки проучвания
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Мярка по наблюдение или контрол
Оперативен контрол над дейностите по рекултивация на
нарушени терени

Срок
Постоянен

Индикатори
1) Наличие на нови нарушени
терени (брой/ площ/ характер
на регистрираните
нарушения)

Периодичност
на отчитане

Изпълнение

Ежегодно

Община със
съдействие на РИОСВ

2) Рекултивирани обекти
(брой на обектите и обхват на
рекултивационни дейности)
При озеленяването да се използват местни растителни видове, и
да се избягва употребата на инвазивни и чуждоземни растителни
видове и да се прилага Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Кричим

Постоянен / В периода
на фазата на:
Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Предотвратяване вноса на
нетипични за
геоботаническия район
видове и запазване характера
на местната растителност.

Ежегодно

Община,
Възложители

Спазване режимите и дейностите заложени в Плановете за
управление за териториите, които са със специфичен статут
(защитени територии съгласно ЗЗТ, ЗБР и Закон за културното
наследство) в границите на Общината, в съседство, на които ще
се извършват строителни дейности.

Постоянен / В периода
на фазата на:
Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Превантивен и оперативен
контрол за спазване режимите
и дейностите заложени в
Плановете за управление за
териториите, които са със
специфичен статут (защитени
територии съгласно ЗЗТ,
ЗКН) в границите на
Общината, в съседство, на
които ще се извършват
строителни дейности

Ежегодно

Община със
съдействие на
РИОСВ, НИНКН

Опазване на културно-историческото наследство

Постоянен

Брой засегнати и нарушени
културни ценности спрямо
общия брой културни
ценности на територията на
Община Кричим

Ежегодно

Община, НИНКН
(регионални
структури
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Мярка по наблюдение или контрол
Да се прилагат мерките (действия) за подобряване на
акустичната обстановка в краткосрочна, средносрочна и
дългосрочна перспектива.

Срок
Постоянен

Индикатори
Доклад по контрол и
наблюдение, и изпълнение на
мерките

Периодичност
на отчитане
Ежегодно

Изпълнение
Община

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или
видоизменени от Компетентния орган.
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Х. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА В ДОКЛАДА ЗА ЕО
ЗАКОНИ и НАРЕДБИ
1) ЗАКОН за опазване на околната среда
Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г. с посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
2) ЗАКОН за защитените територии
Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., посл. доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.
3) ЗАКОН за биологичното разнообразие
Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.
4) ЗАКОН за защита от шума в околната среда
Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., посл. доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019 г.
5) ЗАКОН за управление на отпадъците
В сила от 13.07.2012 г. Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., посл. доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019 г.
6) ЗАКОН за водите
Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020 г.
7) ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019 г.
8) ЗАКОН за почвите
Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.
9) ЗАКОН за регионалното развитие
Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.
10) ЗАКОН за устройство на територията
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.
11) ЗАКОН за подземните богатства
Обн. ДВ. бр. 23 от 12 Март 1999 г., посл. доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.
12) ЗАКОН за горите
В сила от 09.04.2011 г. Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г., посл. изм. ДВ. бр. 13 от 16 Февруари 2016 г.
13) ЗАКОН за културното наследство
Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020 г.
14) ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Обн. ДВ, бр.10/4.02.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.
15) 5ЗАКОН за опазване на земеделските земи
Обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018 г.
16) ЗАКОН за здравето
В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020 г.
17) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм.
- ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г. с посл. изм. и доп.
18) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г. с посл. изм. и доп.
19) НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24
от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.
20) НАРЕДБА № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици,
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
В сила от 30.07.2010 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на
здравеопазването. Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г.
21) НАРЕДБА № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух
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Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999
г., в сила от 1.01.2000 г.
22) Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005 г. с посл. изм. и доп.
23) НАРЕДБА № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни
вещества в атмосферния въздух на населените места
Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г. с посл. изм. и доп.
24) НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците
Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66
от 8 Август 2014 г.
25) НАРЕДБА № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии
и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.
Издадена от Министерство на здравеопазването в сила от 03.05.1991 г. Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 1991г., попр. ДВ.
бр.38 от 14 Май 1991г. с посл. изм. и доп.
26) НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и
министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.
27) НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. кн. 10/2004
г., стр. 363
28) НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците
Приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.
29) НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.
30) НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали
Приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.
31) НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.
32) НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
Приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.
33) НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от
30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.
34) НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
В сила от 01.01.2005 г. Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г. с посл. изм. и
доп.
35) НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.
36) НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г., в сила от
13.01.2004 г., изм. и доп., бр. 10 от 28.01.2005 г.; изм. с Решение № 653 от 21.01.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от
1.02.2005 г., в сила от 1.02.2005 г. с посл. изм. и доп.
37) НАРЕДБА № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на
статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите
на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности
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38) НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
В сила от 01.08.2001 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.57
от 26 Юни 2001г. с посл. изм. и доп.
39) НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г. с посл. изм. и доп.
40) НАРЕДБА № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от
шума върху здравето на населението.
Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Обн. ДВ. бр.58
от 18 Юли 2006г.
41) НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011г. на МОСВ за мониторинг на водите
В сила 29.04.2011г., издадена от МОСВ (обн. ДВ, бр.34/29.04.2011г.). Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г. с посл.
изм. и доп.
42) Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г. с посл. изм. и доп.
43) НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. с посл. изм. и доп.
44) НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г. с посл.
изм. и доп.
45) НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони
В сила от 15.03.2012 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ.
бр.13 от 14 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012 г.
46) НАРЕДБА № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата
Обн. ДВ. бр. 71 от 12 Август 2008 г.
47) НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
Обн. ДВ, бр. 89/1996 г. с посл. изм. и доп.
48) НАРЕДБА № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността
на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Обн. ДВ. бр.40 от 12 Май 2005г.
49) НАРЕДБА за обхвата, структурата, съдържането и методиката за изработване на плановете за опазване
и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Обн. ДВ, бр. 19, от 8 март 2011 г
50) Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Приет с ПМС № 240 от 24.09.1996 г. Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996 г. с посл. изм. и доп.
51) Метод за комплексна експертна оценка на ландшафта – публ. В. Троева и Г. Цолова, Ландшафтно
планиране. С., 1997 г.
52) Метод за визуална оценка на ландшафта – публ. МОСВ, С., 1997 г.

КОНВЕНЦИИ И ДИРЕКТИВИ
1)
2)
3)
4)

Европейска конвенция за ландшафта, 2000 г.;
Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Вашингтонска,
CITES), в сила от 16 април 1991 г. (ДВ, бр. 6 от 1992 г.);
Конвенция по влажните зони с международно значение, по – специално като местообитания за водолюбиви
птици (Рамсарска), в сила от 24 януари 1976 г. (ДВ, бр. 56 от 1992 г.);
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска), в сила от
01 май 1991 г. (ДВ, бр. 23 от 1995 г.) ;
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Конвенция за биологичното разнообразие, в сила от 16 юли 1996 г. (ДВ, бр. 19 от 1999 г.) ;
Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), в сила от 01 ноември 1999 г. (ДВ, бр. 16 от 2000 г.);
Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, в сила от 16 март 1983 г. (ДВ,
бр. 45 от 2003 г.);
8) Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, в сила от 26
януари 2004 г. (ДВ, бр. 14 от 2004 г.);
9) Конвенция за достъпа да информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, в сила от 16 март 2004 г. (ДВ, бр. 33 от 2004 г.);
10) Протокол от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията по биологично разнообразие, в сила от
11 септември 2003 г. (ДВ, бр. 83 от 2003 г.);
11) Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, ратифицирана и
влязла в сила за България през 1991 г.;
12) Конвенция за влажните зони с международно значение, утвърдена с Решение 389 на Министерския съвет от
18.11.1974 г. Обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.1992 г., в сила за България от 24.01.1976 г. Изменена с Протокол от
3.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.;
13) Директива 2001/42/ЕО за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда
14) Директива 2009/147/ ЕИО за опазването на дивите птици
15) Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна
СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
1) Национална програма за развитие „България 2020“;
2) Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г.
3) Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
4) Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор
5) Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.
6) Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
7) Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г.
(НСРГСРБ 2013 – 2020)
8) Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 - 2023 г.
9) Националната стратегия за развитие на ловното стопанство 2012 – 2027 г.
10) Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) за периода 2014 - 2020 г.
11) План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.)
12) План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 –
2021 г. (ПУРН)
13) Областната стратегия за развитие /ОСР/ на област Пловдив 2014 - 2020 г.
14) Общинският план за развитие /ОПР/ на Община Кричим за периода 2014-2020 г.
15) Общинска програма за опазване на околната среда на Община Кричим за периода 2014-2020 г.
16) Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на Община Кричим
5)
6)
7)
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3)
4)

5)
6)
7)

Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и
възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 1997
г.
Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София
Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд. на БАН, София
В ъ л к о в , В., Н. В ъ л к о в а , X. Б о р и с о в , Ц. Ч о н т о в а , Н. Н е н о в , О. Д е л ч е в а . 1972. Доклад за
геоложкия строеж и търсенето на полезни изкопаеми на част от Западни Родопи между гр. Ракитово, с.
Варвара, гр. Белово и гр. Велинград в М 1:25 000. Геофонд КГ (V—100).
Географски институт при БАН. 2002 География на България. 2002. изд. Форком
Д.Кожухаров, Р.Димитрова, Н.Кацков, . Обяснителна записка към геоложка карта на България М 1:100000,
картен лист Пазарджик.
Д.Кожухаров, Е.Кожухарова, Р.Маринова. Обяснителна записка към геоложка карта на България М
1:100000, картен лист Пловдив.
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14)
15)

16)
17)
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Д.Кожухаров, Е.Кожухарова, Р.Маринова, Н.Кацков. Обяснителна записка към геоложка карта на България
М 1:100000, картен лист Чепеларе.
Д.Кожухаров, Р.Димитрова, Н.Кацков, . Обяснителна записка към геоложка карта на България М 1:100000,
картен лист Ракитово.
Застрашените животни в България, Академично издателство „проф. Марин Дринов”, София, 2000 г.
К а ц к о в , Н., А. П е т р о в а , М. Х р и с т а н о в а , В. В ъ л к о в , Н. В ъ л к о в а , X. Б о р и с о в , Ж.
Д и н е в а , Г. Ш и л я ф о в а, 1967. Доклад върху геологията на североизточните части на Западните Родопи
между с. Дорково и Равногор в М 1:25 000. Геофонд КГ (IV—214).
К о ж у х а р о в а , Е . , Д. К о ж у х а р о в . 1980. Проблеми докембрия в Болгарии.— Geol. Bale, 10, № 1; 75—
94.
К о ж у х а р о в , Д. 1965. Структура на кристалина в Централните Родопи. — Изв.НИГИ, 2, 131—167.
К о ж у х а р о в , Д. 1971. Структурни комплекси и структурни планове в Източно-родопския блок.—В:
Тектонски строеж на България. С, Техника, 99—127.
К о ж у х а р о в , Д. 1984. Литостратиграфия докембрийских метаморфических пород Родопской супергруппм
в Центральнмх Родопах. — Geol. Bale, 14, № 1, 43—92Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на
защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи
местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП,
Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.; 2001
Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, Издателство “Пенсофт”, 2001 г.
Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие.
Основни доклади, София, т. 1, 585-613
Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд.”Проф.
М. Дринов”, БАН, 427 c.
Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици.
Зелени Балкани, Пловдив
Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско дружество за защита на птиците,
Природозащитна поредица/ Книга 11
Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 2000 г., София
Птиците на Балканския полуостров, Издателство „Петър Берон”, София, 1991 г.
Проф.д-р Нино Нинов, Таксономичен списък на почвите в България според световната система на ФАО
Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост, 2005 г., София
Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и алгоритъм за картиране; Преработили: Росен
Цонев и Мариус Димитров)
Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София – 2015 г.
Численост на националните популации на гнездещите в България птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към
Работна група „Фауна“ по проект на DEPA НАТУРА 2000 в България
Ч у н е в, Д. 1968. Неогенски базалти. — В: Стратиграфия на България. С, Наука и изкуство, 377—378
Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна
поредица/ Книга 10
Collins Bird guide 2nd edition, Harper Collins Publishers Ltd, Fälth&Hässler, Värnamo, Sweden 2009
K o v a t c h e v a , T. 1976. Zonation of the Barremian and the Aptian from the Fore-Balkan and the North-Eastern
part of the Moesian Platform on Foraminifera. — Geol. Bale, 6, No 3, 81-92

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

БД „ИБР“ – Атуална информация, касаеща водния сектор в Община Кричим (Писмо Изх. № ПУ-02200/1/21.2.2018 г.).
Годишен отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на Община Кричим през
2019 г.
Метеорологични данни от НИМХ-БАН;
Министерство на енергетиката - Регистър на концесиите
Окончателен регионален генерален план за обособената територия на „ВиК“ Пловдив
Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пловдив за 2017 г.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

РЗИ-Пловдив, Здравно-демографски анализ на област Пловдив – 2017 г.;
РЗИ Пловдив - Писмо № 93-6/11.04.2019 г. Резултати от направени изпитвания за качеството на питейните
води , на територията на община Кричим, област Пловдив за периода 2017 и 2018 г.
РИОСВ Пловдив, Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.
РИОСВ Пловдив, Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.
РИОСВ Пловдив, Доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.
План за управление на речния басейн в Източнобеломорски район 2010-2015г.
План за управление на речния басейн в Източнобеломорски район 2016-2021г .
Предварителен проект за ОУП на община Кричим, изготвен от „Агора 66“ ООД с Ръководител проект: проф.
арх. Иван Никифоров, д.а.н. и Ръководител екип: арх. Георги Костадинов Митрев;
Управление на риска от наводнения –БДИБР.
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