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ВЪВЕДЕНИЕ 

Предмет на настоящата Екологична оценка (ЕО) е предварителен проект за „Общ устройствен 

план (ОУП) на Община Кричим”. Възложител на 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-702-

3/25.10.2019 г., както и всички становища и предложения получени в резултат от проведените 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=254
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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. № 08-00-7199/22.10.2019 

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. № ОВОС-702-

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. 

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  

 

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. 

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.  
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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; 

- определяне на допустимите и забранените дейности в различните функционални зони; 

- съставяне  на специфични правила и норми за определени територии с основно 

предназначение в землището на общината; 

- предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и 

техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално и регионално значение; 

- развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните 

характеристики на общината и наличните обекти на културно-историческото 

наследство; 

- определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и 

мерките за устройствена защита; 

- определяне на границите на териториите за природна защита и културно-историческа 

защита и начините на тяхното използване; 

- определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване; 

- определяне на  териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена 

защита, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ.  

3. Концепция за устройствено развитие на Община Кричим 

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. 
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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 транспортно-

комуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия не преминават пътища от висок 

клас (автомагистрали първокласни и второкласни републикански   пътища).  

Пътната инфраструктура включва два третокласни републикански пътя (път III-866 “Граница 

Смолянска област-Кричим-Стамболийски-път I-8» и път III-8602 «Пловдив-Перущица-Кричим») и 

общо 4,003 км общински пътища, които осигуряват удобни връзки със съседните общини. 

През територията на общината преминава 18 ж. п. линия „Стамболийски – Пещера“ със спирка 

в гр. Кричим. 

 
Фигура 1. Разположение на Община Кричим 

Икономическият потенциал и степента на развитие на социалните функции и свързаната с тях 

социална инфраструктура на община Кричим също определят мястото и на периферна, с ограничени 

възможности община в областния социално-икономически комплекс. Мястото на общината по 

отношение на основните икономически показатели показва, че нейния социално-икономически 

комплекс участва със символичните 1-3% в областната икономика. Това я дефинира като община със 

слабо развита икономика, в която доминира първичния сектор.  

Позиционирането на община Кричим към комплексните обслужващи селищни центрове също 

я поставя в позицията на периферна. Това се дължи на слабата развитост на обслужващите функции 

на общинския център – за пълно ежедневно и частично периодично обслужване. Част от 
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потребностите от периодичното обслужване се реализират в гр. Стамболийски, а от частично 

периодично и епизодично обслужване – в гр. Пловдив.  

Вторият аспект на регионалното позициониране на община Кричим е свързан с възможностите 

за ефективното интегриране на общината със съседните общини с цел решаване на между общински 

проблеми, които са от общ интерес. Факторът “териториална интеграция” – със съседните общини 

показва обективните възможности за осъществяване на външните (изходящи и входящи) връзки на 

община Кричим със съседните общини.  

Разположението на община Кричим на границата между планината Родопи и тракийското 

поле, както и преминаването на река Въча през нейната територия, богатото КИН и защитени 

територии са предпоставка за значим туристически интерес във всичките му разновидности 

(културен, познавателен, религиозен, ловен и риболовен), който обаче не е реализиран. 

Възможностите за коопериране със съседните общини, в това отношение, са също много 

големи, но и те не са използвани напълно. 

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 по-

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

социализиране; 

- проектиране на вилна зона върху  т.н. терени по „параграф 4“, разположени южно от 

съществуващия воден канал за „Изравнител Устина“; 

- свързване на НПК с подходящи опознавателни туристически маршрути; 

- разработване на концепция за развитие на туризма в сътрудничество със съседните 

общини; 

- създаване на туристически информационен център; 

- 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 окончателния 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 
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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. 

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. 

Таблица 1. Баланс на територията на прогнозата за социално-икономическо и пространствено 

развитие, съгласно предварителния проект за ОУП на 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. 
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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.  

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. 
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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 в 

експлоатация новопостроени две жилищни сгради и четири жилища през 2014 г. (по данни на НСИ). 
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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. Стомано-бетонни 

жилища в община Кричим са 3.5% (116 бр.). Категорията „тухлени” са основният най-масов 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 зърнено-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. 

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. 



Нетехническо резюме на Доклад за ЕО на предварителен проект на „Общ устройствен план на Община Кричим” 
 

 

 

Възложител: Община Кричим  19 

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.  

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 

 
1 Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим 
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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. 

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). 

 
2 Общински план за развитие на Община Кричим 2014-2020 г. 
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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-Перущица-

Кричим») 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-Кричим-Стамболийски-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; 

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. 
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            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. 

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  
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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 няма 

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 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  
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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. 

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: 

- 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. 
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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. 

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 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 крайпътно-транспортно 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 
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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  8 м2 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.  

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.  
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- Защитена местност (ЗМ) “Козница” е обявена през юли 2008 г. с цел опазване на най-

голямото 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. 

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 риболов; 

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) (Тракийско-родопски район), Стратегия за развитие на област 

Пловдив (СРОП, 2014 – 2020) и Общински план за развитие на община Кричим (ОПРОК, 2014 – 

2020). 
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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. 

Връзката на плана с горните планове и програми е разгледано подробно в т. V от доклада. 

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 

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. Преобладават ветровете със 

западна посока. Характерни за територията на община Кричим са ветровете, които се появяват по 

планината, по течението на река Въча.  

На територията на община Кричим няма изградена и функционираща автоматична 

измервателна станция за контрол на качеството на въздуха, като част от НСМОС.  

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 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.  
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2. Води 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 (писмо изх.№ ЗДОИ-01-66/29.10.2018 г. 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; 

➢ 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. 

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 2016-2021 са следните: 

Водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, с обща 

площ 2818,07 км2. 

Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - 

Пловдивския район, с обща площ 4013,81 км2. 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски масив, с обща 

площ 552,77 км2. 

Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс, с 

обща площ 1658,61 км2. 

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“. 

В Доклада за ЕО са разгледани: риск от наводнения в Община Кричим, зоните за защита на 

водите, чувствителните и уязвими зони и др.. 

3. Земи и почви 

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) 

Типове: Плитки (Leptosols, LP) 

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 
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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. 

4. Геоложка основа и земни недра 

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. 

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 Медведев-

Шпонхоер-Карник с коефициент на земетръс Кс = 0,27 и максимално референтно ускорение на 

земната основа q = 0,11/95 годишен период на повторяемост и q = 0,23/475 годишен период на 

повторяемост (Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години по 

Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони). 

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.  

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 

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 природно-

антропогенна. 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. 

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. 
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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.  

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). 

На територията на община Кричим не са установени вековни дървета, включени в Регистъра 

на вековните дървета в България. 

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 доклада за ЕО, 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. 

 
Фигура 2. Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 на 

територията на Община Кричим 
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7. Биологично разнообразие 

7.1. Растителност 

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 Македоно-

Тракийска 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.  

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 биогегорафски 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.  

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. В родопските пещери често се срещат представители на първично безкрилите насекоми, 

от тях три вида типично пещерни обитатели. В Родопите до момента са установени два напълно слепи 

вида бръмбари от род Duvalius. 

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, степният отровен черен паяк и 

полутвърдокрилото насекомо нилска водоплавка. Ендемити за подрайона са рибата маришка бабушка 

и натузиевият прилеп. 

8. Културно-историческо наследство 

Община Кричим е разположена в уникална природна среда. Формирана е исторически около 

течението на р. Въча и около древно селище от ранно византийската епоха. 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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9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда 

Опасни вещества 

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. 

Отпадъци 

Община Кричим има разработена и приета Програмата за управление на отпадъците за 

периода 2015-2020 г. Програмата обхваща дейностите по поддържане чистотата на обществени места, 

събиране, извозване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци и осъществяване на контрол 

върху тях. 

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.  

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. 

Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации 

Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми. Основните 

източници на шум в урбанизираните територии са транспортните средства. 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 доклада.  

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.  

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. 

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. 

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.  
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От представените данни е констатирано, 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. 

На територията на община Кричим кратковременни вибрации в околната среда биха могли да 

възникват от преминаващи тежкотоварни МПС и строителни машини, от извършвани строително-

ремонтни 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 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.  

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.  

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 

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.  

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. 

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. 
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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. 

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). 

През периода 2001-2017 г. броят на населението на община Кричим бележи намаление - от 8544 д. на 

7991 д Но 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. 

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. 

Обща заболеваемост на населението 

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%). 
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Общата смъртност в областта като трайна тенденция е по-ниска от тази на България. 

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. 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. 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. 

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. 

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) . 

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. 

Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на общината през 

2018 г. са представени в долната таблица. 

Таблица 3. 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 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-

3.002 „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. 

90 

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 

община Кричим”, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна 

грижа, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020, и във връзка с чл. 20 от Постановление на 

Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2018 г., на 02.01.2018 г. е подписано споразумение между 

Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Финансово стопански 

За периода януари – 

декември 2018 г. са 

сключени 56 броя договори с 

потребители на социалната 

услуга, като за обгрижването 

им са назначени 37 лични 

асистенти, 2 социални 
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Социални услуги предоставяни в общността 
Капацитет 

(По вид на услугата) 

дейности и управление на собствеността” и община Кричим за предоставяне 

на социални услуги в домашна среда  „Личен Асистент”, „Социален 

Асистент” и „Домашен Помощник” в община  Кричим, за хора с увреждания и 

лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

асистенти и 9 домашни 

помощници. За същия 

период са прекратени 11 

договора с потребители и 9 

договора с лични асистенти.  Срок на споразумението от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Източник: Община Кричим, АСП 

 

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. 

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. 

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.  

Рискови фактори, свързани с околната среда: 

Замърсяване на атмосферния въздух. 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. Направеното моделиране показва съответствието като цяло на 

качеството на въздуха в община Кричим с нормативните изисквания. 

Питейни води. 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 №93-6/11.04.2019 г) не показват отклонения от нормите 

Шумово замърсяване. От направения в доклада 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. 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. 
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11. Материални активи 

Материалните активи на Община Кричим представляват всички земи, сградният фонд, 

транспортните средства, стопанският инвентар и др. Същите са разгледани в Доклада за ЕО. 

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.  

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. 

Биологично разнообразие. Защитени природни територии 

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). 

С неприлагането на проекта за ОУП на община Кричим, се очаква засилване на тенденциите 

към обезлюдяването на малките населени места на територията на общината, с последващи сукцесии 

на горската растителност в земеделските земи и подивяване на пасищата. Обезлюдяването е 

предпоставка за западането на животновъдството, в следствие на което да се задълбочат 
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неблагоприятните сукцесии в природни местообитания, характеризиращи се с определен тип тревна 

растителност, деградация, промяна на състава на растителната покривка и захрастяване.  

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. 

Отпадъци и опасни вещества 

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и отпадъци и не изменя в 

отрицателна посока съществуващото положение. 

Рискови енергийни източници 

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. 

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. 
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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.  

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 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 

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/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. 

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. 

 Защитени природни територии 

Защитени територии, обявени по Закона за защитените територии  
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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. 

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 

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. 

Зони с нарушен ландшафт  

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. 

На територията на общината има регистрирано съвременно свлачище в близост до язовир 

Кричим, път III-868 Кричим – Девин. По характера си е свлачище-срутище, по структура – 

асеквентно, по механизъм – детрузивно, съвременно.  

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. 

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 

Територията на община Кричим не е обременена с голямо шумово натоварване. Източник на 

шумово замърсяване са пътищата от РПМ, както и общинските пътища с 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.  

 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.  

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. 
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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. 

Подробните анализи по отделните стратегии и планове свързани с проекта за ОУП на община 

Кричим относно въздействието са разгледани в Доклада за екологична оценка. 

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 – 

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 

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. 

3. Геоложка основа 

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 
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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. 

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. 

5. Земи и почви 

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. 
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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 

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. 

7. Биологично разнообразие 

Растителен свят 

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. 

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 



Нетехническо резюме на Доклад за ЕО на предварителен проект на „Общ устройствен план на Община Кричим” 
 

 

 

Възложител: Община Кричим  45 

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. 

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. 

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, 

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“. 

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 

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. 

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 



Нетехническо резюме на Доклад за ЕО на предварителен проект на „Общ устройствен план на Община Кричим” 
 

 

 

Възложител: Община Кричим  46 

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 осигурявяне 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 и непасваща 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 

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 бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и 

при условие, че се прояви такава инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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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”. 

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. 

Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.   

В така представения проект за ОУП на община Кричим няма предпоставки за възникването на 

наднормени електромагнитни излъчвания в околната среда и жилищните зони. 
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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 

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 най-

благоприятни 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 

здравно-хигиенните 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 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 
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ползване. Това ще допринесе за по-добри екологични качества на урбанизираната градска среда, ще 

доведе до по-здраво, 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 

инфраструктурата, околната среда и здравето на хората в сравнение със съществуващото 

положение. 
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VІІ. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух  

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 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 

 

Мерки за опазване на почвите и почвените ресурси 
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№ 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 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

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. 

По време на 

прилагането на плана 

2. 

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: 

- 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. 

По време на 

прилагането на плана 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

3. 

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 

 

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 

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 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

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 проекта за ОУП 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 

8. 

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 

http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

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 

 

Мерки за подобряване на акустичната обстановка 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. 

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.): 

- 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 
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№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

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. 

По време на 

прилагането на 

Плана/При одобрения 

на инвестиционни 

проекти в обхвата на 

ОУПО 

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

По време на 

прилагането на 

Плана 

4. 
Въвеждане практиката „Акустично благоустройство” чрез изграждане на изкуствени неравности, шумоотразяващи и 

шумопоглъщащи стени и специализирано озеленяване, където е възможно. 

По време на 

прилагането на 

Плана 

 

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 

№ Предложена мярка Етап на изпълнение 

1. Не са необходими специални мерки - 

 

 

Мерки за опазване на културно-историческото наследство 
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№ 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 

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. 
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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 

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.  

Описание на методите за извършване на екологична оценка 

При изготвянето на екологичната оценка са използвани най-актуалните налични данни към 

момента за територията на града, областта и общината.  

Доклада 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 

оценката. 

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.  
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Информация за всички останали информационни източници, методики, ръководства, 

нормативни документи стратегически, планови и др. документи е посочена в Раздел Х в доклада. 

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 4: 

Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори Периодичност 

на отчитане 

Изпълнение 

Контрол на замърсителите на атмосферния въздух Периодичен  Измерени стойности на 

замърсителите  

Ежегодно  Мобилна лаборатория 

към ИАОС, 

периодично 

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. 

Постоянен  Брой регистрирани 

превишения на нормите  

Ежегодно  Община и РИОСВ, 

постоянно 

 

Контрол на водопотреблението 
Постоянен 

Консумирана вода 
Ежемесечно Басейнова дирекция, 

РИОСВ, община 

Мониторинг на повърхностните, подземните и крайбрежните 

води 

Постоянен 
По критериите на НСЕМ 

Ежемесечно Басейнова дирекция, 

РИОСВ, община 

Мониторинг на питейните водоизточници 

Постоянен Дебит и качества, по 

показателите на ВиК и 

НАСЕМ 

Ежемесечно 

В и К, РЗИ, община 

Мониторинг на точковите източници на замърсяване 
Постоянен В зависимост от вида 

замърсяване 

Ежегодно 
РИОСВ, община 

Оперативни дейности по почистване и рекултивиране на всички 

нерегламентирани сметища и замърсени терени, в случай на 

регистриране на такива  

Постоянен  1) Брой и площ на 

регистрирани замърсени 

терени  

2) Брой и площ на 

изчистените терени  

Ежегодно  Община със 

съдействието на 

РИОСВ 

Оперативен контрол за спазване на изискванията за извършване 

на инженерно-геоложки проучвания в етапа на инвестиционно 

проектиране.  

Постоянен / В периода 

на фазата на: 

Проектиране, 

Строителство и 

експлоатация  

Справка на одобрените 

инвестиционни проекти и 

наличието на инженерно-

геоложки проучвания  

Ежегодно  Община  

Оперативен контрол над дейностите по рекултивация на 

нарушени терени  

Постоянен  1) Наличие на нови нарушени 

терени (брой/ площ/ характер 

на регистрираните 

нарушения)  

2) Рекултивирани обекти 

(брой на обектите и обхват на 

Ежегодно  Община със 

съдействие на РИОСВ  
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Мярка по наблюдение или контрол Срок Индикатори Периодичност 

на отчитане 

Изпълнение 

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  

Да се прилагат мерките (действия) за подобряване на 

акустичната обстановка в краткосрочна, средносрочна и 

дългосрочна перспектива. 

Постоянен  Доклад по контрол и 

наблюдение, и изпълнение на 

мерките  

Ежегодно  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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