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arch_karchev@svilengrad.bg 

 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Свиленград. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Свиленград се разработва 

от колектив на „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД на база на спечелена обществена поръчка. 

Проектът за ОУП подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО) по реда на 

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

програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в обхвата на т. 11.1. 
на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава рамката за бъдещо 

развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) Общият устройствен план се одобрява с Решение на Общински съвет 

Свиленград. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на Наредбата, компетентен 

орган по ЕО за ОУП на община Свиленград е Директорът на РИОСВ Хасково. 

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 

общината и  е изготвена от колектив независими експерти. 

Докладът за екологична оценка на предварителния проект за Общ устройствен 

план на Община Свиленград е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Писмо 

изх. № ПД-384/19.09.2014 година и Становище с изх. № ПД-384-14/13.07.2017 година  на 

РИОСВ Хасково, а с Писмо изх. № ПД-384/10.01.2018 година компетентният орган дава 

положителна оценка на представения доклад за  степента на въздействие върху 

защитени зони „Река Марица” (BG0000578),  „Сакар” (BG0000212),  „Сакар” (BG0002021), 

„Родопи – Източни” (BG0001032) и „Ждрелото на река Тунджа” (BG0000217)   с прeпоръки 

и указания за по-нататъшния ход на процедурата. 
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Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в 

съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на община Свиленград. 

Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне 

да се генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, социални, 

екологични и обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване качеството на 

средата и значително повишаване на стандарта на обитаване. 

Съгласно одобрената от РИОСВ Хасково схема за консултации за обхвата и 

съдържанието на екологичната оценка по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми е поискана информация от 

Басейнова дирекция за управление на водите Басейнова дирекция за управление на 

водите „Източнобеломорски район” с център град Пловдив, Министерство на 

икономиката-Дирекция „Природни ресурси и концесии”, Регионална здравна инспекция 

Хасково, „Водоснабдяване и Канализация" ООД Хасково, „Напоителни системи” ЕАД клон 

Хасково, „ЕВН България Електроразпределение” АД, КЕЦ Свиленград, НЕК ЕАД, 

Национален институт за паметници на културата София, Исторически музей Свиленград, 

Общинска служба „Земеделие” Свиленград,   Държавно горско стопанство Свиленград,, 

БДЗП и Сдружение „Зелени Балкани”. Поискана е информация от РИОСВ Хасково, Стара 

Загора, Пловдив и Пазарджик за заявени интереси за други инвестиционни предложения, 

планове и програми на територията на защитени зони „Река Марица” (BG0000578),  
„Сакар” (BG0000212),  „Сакар” (BG0002021), „Родопи – Източни” (BG0001032) и „Ждрелото 

на река Тунджа” (BG0000217), водещи при евентуалната си реализация до  кумулативен 

ефект върху тях – при изготвянето на Доклада за степента на въздействие върху зоните. 

Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне да се 

генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически, социални, 

екологични и обемно-пространствени решения и ресурси за подобряване качеството на 

средата и значително повишаване на стандарта на обитаване. 

Екологична оценка е  разработена от колектив независими експерти, които 

отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези 

изисквания, към доклада са приложени списък на авторския колектив и писмени 

декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми . При разработването й е използван 

подход, при който се изясняват екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап 

на вземане на решения с изявен стремеж, този процес да е напълно прозрачен 

посредством консултации и участие на обществеността. С екологичната оценка се цели 

интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие 

като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Оценкта включва информация, 

съответстваща на степента на подробност на плана и използваните методи за оценка. 
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2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ВРЪЗКА С 
ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 

 2.1. Цели и задачи на ОУП 

 Главните фактори за развитието на селищата в  България са в съответствие с 

основните приоритети за регионалното развитие на Европейския съюз за програмния 

период 2014-2020, а именно: 

 Засилване на изследванията, технологичното развитие и иновациите; 

 Подобряване достъпа и използването и качеството на информация и 

комуникационни технологии; 

 Подобряване на конкурентноспособността на средните и малки 

предприятия; 

 Подкрепа за преминаването към по-нисковъглеродна икономика; 

 Въвеждане и популяризиране на адаптацията към климатичните промени, 

превенция на риска и мениджмънта; 

 Опазване и превенция на природната среда и популяризиране на 

ефикасността на ресурсите; 

 Въвеждане на устойчив транспорт и подобряване на инфраструктурната 

мрежа; 

 Въвеждане на устойчива и качествена заетост и подкрепа за трудовата 

мобилност; 

 Засилване на социалното включване, борба с бедността и всяка 

дискриминация; 

 Инвестиране в образование, обучения и учене през целия живот; 

 Подобряване на ефективността на публичната администрация. 

Общият устройствен план на община Свиленград чрез изработване на  правила и 

нормативи за неговото прилагане при устройството на отделните видове територии и 

устройствени зони, има за цел да определи общата структура и преобладаващото 

предназначение на териториите на общината, видът и предназначението на техническата 

инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимото културно 

наследство. Устройството на отделните видове територии и устройствени зони се е 

извършено при съблюдаване изискванията на Наредба №7, а одобряването им ще се 

извърши едновременно с одобряването на общия устройствен план.  

Главната цел на Общия устройствен план е създаването на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със 

съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално- 

икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен  устройствен 

фактор.  
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За постигането на целта на разработката, се решават следните основни задачи: 

 определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено 

развитие на населените места от общината до 2035 година и тяхното демографско 

развитие; 

 определяне на функционалното предназначение на терените в населените 

места и техните насочващи пространствени и социални параметри; 

 определяне на състоянието и перспективите на елементите на функционалните 

системи Обитаване, Труд и Отдих; 

 определяне на структурата, трасетата на комуникационно-транспортната мрежа 

в общината; 

 създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и 

неговото функциониране; 

 развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

 организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи; 

 въвеждане на изисквания към третирането и визуализирането на недвижимите 

културни ценности и обвързването им с цялостния туристически продукт, който предлага 

общината; 

 създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване 

на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

ОУП на община Свиленград е разработен за перспективен срок от  20 години, т.е. 

планов хоризонт  2035 година. 

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на Община 

Свиленград съдържа мотивирани проектни решения за:  

 Определяне на общата структура на територията, местоположението, 

землищните граници на населените места и селищните образувания, на отделните 

урбанизирани територии и извънурбанизираните такива (изключителна държавна, 

публична държавна и публична общинска собственост), земеделските и горски територии, 

защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии 

за възстановяване, водните течения и площи, както и териториите със специално, с друго 

или със смесено предназначение; 

 Разработване на общия режим на устройство на всяка от териториите, 

който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, 

изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, които са установени със 

специални закони;  

 Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата 

инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с 

териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и 

съоръжения на национално ниво; 
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 Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки, методи 

за защита и начин на устройство на териториите; 

 Установяване на териториите, в които е необходимо активно прилагане на 

ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 

превантивна устройствена защита; 

 Установяване на териториите за специални обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони; 

 Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в 

урабанизираните и извънурбанизираните територии, чрез поддържане на екологично 

равновесие и опазване на околната среда; 

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 

културно историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на 

допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други ресурси; 

 Определяне на последователност (етапност) за реализиране на 

приоритетни устройствени дейности. 

По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които 

произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в 

настоящото развитие на селищата от общината.  

Общият устройствен план на община Свиленград е документ с дългосрочно 

действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове, Общите устройствени планове на общини се създават 

за прогнозен период от 15-20 години, т.е. планов хоризонт 2035 година, а урбанистичната 

хипотеза се разработва с планов хоризонт 2040. 

Съобразно плановете за развитие на земеделието в планинските райони, ОУП 

съобразява развитието на земеделските територии - за обработваеми земи (ниви, 

овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи (пасища, 

скатове, дерета, оврази и други), като са посочени земеделските земи, в които не се 

допуска промяна на предназначението им и останалите, в които това е допустимо. 

 Според изискванията на законодателството ОУП отразява и опазва 

териториите за природозащита (резервати, национални паркове, природни 

забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, 

защитени зони, водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи, 

влажни зони), а също така и за опазване на обектите на недвижимото културно 

наследство (археологически резервати, отделни квартали или поземлени имоти в 

населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно значение) и за 

особена териториалноустройствена защита и с режим на превантивна устройствена 

защита по чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗУТ. 
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ОУП на община Свиленград цели да се запази предназначението на горския 

фонд обвързано с Лесоустройствения и ловоустройствен проект на Горско стопанство 

Свиленград. Ще се опазят  гори и земи, в които не се допуска промяна на 

предназначението им.  

Устройството на урбанизираната територия на община Свиленград е 

съобразено с изискванията на ЗУТ, при което е извършно проучване, придружено със 

схема на селищната мрежа - населени места, недвижимо културно наследство, 

промишлени комплекси и други вид селищни образувания 

2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП 
Общият устройствен план на община Свиленград се разработва в две фази: 

 Първа фаза– Опорен план и изработване на Предварителен проект; 

 Втора фаза – Окончателен проект. 

Предварителният проект на ОУП съдържа текстови и графични материали. 

Текстовите материали към ОУП  съдържат раздели за: 

 регионални проблеми; 

 социално-икономически условия, проблеми социално-икономическо 

развитие: 

- демография, демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и 

реалистичен вариант); 

- структура за заетостта; 

- икономическа база, икономическо развитие (промишленост, селско и горско 

стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.); 

- райони със специфични проблеми; 

 териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии, 

земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура на 

собствеността; 

 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 

структура на собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, 

технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване;  

 социалната инфраструктура: (образование, здравеопазване, култура, 

комунални дейности), развитие на социалната база, приоритети за реализация; 

 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри 

на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, далекосъобщителната 

мрежи, пътна мрежа (класификация, състояние), големи структурни обекти, покритие на 

територията на общината с комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, 

сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

 отдих и туризъм; 
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 eкологично състояние, екологични условия: прогноза за въздействия върху 

околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия 

за подобряване на средата; 

 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими 

на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии 

и на техническата инфраструктура; 

 правила и нормативи за прилагане на ОУП, които включват условията, при 

които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 

устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

Графичните материали към предварителния проект на ОУП са основни и 

допълнителни. Основните графични материали на предварителния проект съдържат: 

 Общ устройствен план на община Свиленград в мащаб М1:25 000, 

изработен върху данни от топографските карти, КВС, специализираните карти и други, в 

цифров и растерен вид, с отразено бъдещото развитие и устройството на териториите, 

включващо: 

- режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии: 

населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени комплекси и 

други селищни образувания; 

- земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и 

останалите земи, в които това е допустимо; 

- горски територии (гори и земи от горския фонд), в които не се допуска 

промяна на предназначението им, и останалите територии, в които това е допустимо; 

-  територии със специфични характеристики (резервати, национални 

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, 

защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални извори, 

калонаходища и др.); 

- нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища, 

мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация; 

-  водни площи и течения - реки, езера, напоителни и отводнителни канали и 

др.; 

- елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътнамрежа по 

класове, железопътни линии, спирки; 

- елементи на инженерната инфраструктура - електропроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията 

към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, 

понижителни и разпределителни станции и др.); 

 Схеми в М 1:50 000 за: 

 Транспортно комуникационна система; 
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 Категоризация на земята; 

 Начин на трайно ползване;  

 Защитени територии и недвижими културно наследство; 

 Вид територия; 

 Зелена система; 

 Собственост на земята. 

 Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики и фотоси 

по преценка на изпълнителя с цел изясняване на проектното решение. 

Окончателният проект на ОУП ще съдържа текстовите и графичните 

материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на 

експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на 

заинтересуваните централни и териториални администрации. 

Текстовите материали към окончателния ОУП ще съдържат: 

~ Доклад за изпълнение на препоръките съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните 

централни и териториални администрации. 

~ Текстовия материал от предварителния проект на ОУП, допълнен и 

коригиран в частите, към които има препоръки. 

Графичните материали към окончателния проект на ОУП, трябва да съдържат 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Свиленград в мащаб от М 1:25 000, коригиран и 

допълнен съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени 

обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални 

администрации. 

2.3.Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка 
характеристика на устройваната територия 

Община Свиленград е разположена в югоизточната част на Южен централен 

регион и административно принадлежи към област Хасково (фиг.2.3.1). Територията й е 

705,37 км2 и се нарежда на трето място в областта по този показател. На изток граничи с 

община Тополовград, на юг - с Република Гърция и Република Турция, на запад и север – 

с община Любимец.  В североизточния й край са склоновете на Сакар планина, на 

югозапад - Източните Родопи, а в централната част е долината на река Марица.  

Във физико-географско отношение територията на общината включва части от 

Горнотракийската низина, Сакар и Родопите.  

Според климатичната класификация на Събев и Станев "Климатични райони на 

България и техният климат", (1963) районът на града попада в Континентално-

средиземноморската климатична област, Южнобългарска климатична подобласт. 

Характерни белези на този тип климат са топлото лято и меката с липсата на ежегодно 

устойчива снежна покривка. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

16 

 
  

Фигура 2.3.1. Устройвана територия. 

Развитието на демографските процеси в общината през последните 10 години е 

навлязло в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на 

режима на демографско възпроизводство. 
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Поянното население към 01.02. 2011 г. /последното преброяване/ наброява 23 

004  души. 
Таблица 2.3.1. Постоянно население на община Свиленград към 01.02.2011 г. по 

населени места, с площ на съответното землище 

Населено място Население 
/към 01.02. 2011 г./ 

Площ на землището 
/km2/ 

Свиленград 18 115 79,686 

Варник 2 8,255 

Генералово 157 12,291 

Дервишка могила 21 40,257 

Димитровче 214 28,330 

Капитан Андреево 846 28,541 

Костур 33 30,194 

Левка 431 42,017 

Лисово 3 22,338 

Маточина 27 26,011 

Мезек 255 36,517 

Михалич 65 21,975 

Младиново 317 31,270 

Момково 676 30,052 

Мустрак 227 14,594 

Пашово 15 13,090 

Пъстрогор 180 23,471 

Равна гора 31 16,859 

Райкова могила 257 21,976 

Сива река 216 24,798 

Сладун 158 35,653 

Студена 557 69,536 

Чернодъб 95 16,55 

Щит 106 26,051 

 23 004 700,315 

Селищната мрежа се е формирала в исторически план и в зависимост от 

природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението.  
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Общината има 24 населени места с общо население с постоянна адресна 

регистрация към 15.03.2012 г. – 24 366 души, от които: 

 Един град – Свиленград – центърът на общината, с население 19 627 души; 

 Три села с население между 500 и 1000 души - Студена, Момково и Капитан 

Андреево; 

 Четири села с население между 200 и 500 души - Левка, Мезек, Младиново 

и Райкова могила; 

 Осем села с население между 100 и 200 души - Щит, Чернодъб, 

Генералово, Димитровче, Мустрак, Пъстрогор, Сива река и Сладун; 

 Осем села – с население под 100 човека - Костур, Лисово, Дервишка 

могила, Варник, Маточина, Равна гора, Пашово и Михалич. 

Съгласно Националната стратегия за пространствено развитие 2013-2025 г. 

Общината попада в т.н. «територии със специфични характеристики – Гранични общини” 

и е определена като периферна. Попада в 3-то йерархично ниво (категоризация на 

центровете в България). 

Урбанизационните процеси са свързани с преструктуриране на средата за 

реализация на жизнените дейности адекватно на изискванията на съвременното 

общество. Добре управляван този процес осигурява баланса между личните и 

обществени стремежи и е условие за пълноценно развитие на урбанизираните 

територии.  

Ландшафтът на Община Свиленград е разнообразен - равнинен, хълмист и 

нископланински. Централната част е заета от Горнотракийската низина, характерна с 

обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват 

използването на земеделските площи. На североизток се разполагат ниските 

разклонения на Сакар планина, на запад Източно Родопския рид Гората, а на 

северозапад - Хасковска хълмиста земя. Средната надморска височина варира от 70 м 

(гр.Свиленград) до 703 м (вр.Шейновец – на границата с община Любимец). Скалната 

основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни шисти, гнайси,  

мрамори, варовици, андезити и др.  

Земеделските територии заемат повече от две трети от територията на 

общината. Характерът на релефа – равнинен, хълмист и нископланински е дал отпечатък 

върху структурата на поземлените ресурси. Добри са почвените и агроклиматични 

условия в общината за развитие на лозарството и овощарството, както и на млечно 

животновъдство. От общата залесена площ в община Свиленград  -3 657,4 ха, 

залесените площи собственост на общината са 2 662 ха, а временно стопанисваните 

залесени площи – 995,4 ха. Запасът от дървен материал, общо - без клони е 250945 м3, 

разпределен в 12 стопански класа.  
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Преобладават насажденията от ІІ клас (21-40 год.), като средната възраст е 30 

год. За общинския горски фонд запасът е съответно – 153795 м3 (с клони – 185810 м3). 

Обособени са два горскостопански участъка. 

През общината преминава „Евро – азиатски” инфраструктурен коридор № 10 – 

„Лондон – Калкута”. Днес районът се определя като контактна зона между два съседни 

Балкански региона и основна, може би най-важна външна граница на Европейския съюз - 

между „Изтока и Запада” във всеки нейн аспект – икономически, културен, религиозен... 

Това определя особената и водещата роля на ОУП в бъдещото развитие на качествено 

ново сътрудничество във всички области с контактните зони с двете съседни страни и 

променения статут на страната, като филтър между Изтока и Запада. 

Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 156,381 км. 

Пътища от републиканската пътна мрежа и 316 км. местни пътища. 

Таблица 2.3.2. Изградена пътна мрежа на територията на община Свиленград. 

№ наименование дължина 

км 

А4 АМ"Марица" 18.450 

1-8 "Граница Югославия- Калотина - Драгоман-София-Ихтиман- 

Костенец-Белово-Пазарджик-Пловдив-Поповица-Хасково-

Харманли-Любимец-Свиленград-Кап. Андреево-граница Турция" 

23.500 

И-55 "Дебелец-Килифарево-Гурково-Долно Паничерово-Нова Загора-

Млекарево-Новоселец-Радецки-ТЕЦ II-Полски Градец-Мъдрец-

Главан-Младиново-Свиленград" 

22.396 

11-80 "(Любимец-Свиленград)-граница Гърция" 3.490  

11-80 "(Любимец-Свиленград)-граница Гърция" 3.420  

Ш-505 "(Хасково-Конуш)-Манастир-Малево- Корен-Голям Извор - Тънково- 

Върбово-Орешец-М. Градище-Сива река-(Любимец- Свиленград)" 

8.910  

III -761 "Княжево - Устрем-Радовец- Маточина –граница Турция" 7.300  

Ш-5507 "(Младиново-Свиленград) - Левка -Студена - Радовец" 24.100  

Ш-5509 "Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник -

Маточина" 

36.840  

Ш-7612 "Устрем - Планиново -Дервишка Могила -(Левка- Студена)" 7.975  

 

През общината преминава и ж.п. линията, свързваща Западна и Централна 

Европа през София – Пловдив – Димитровград – Свиленград, която тук се разклонява на 

две трасета – едното за Северна Гърция и другото за Истанбул и Близкия Изток. 
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Незадоволително е състоянието на четвъртокласната мрежа. Това се отнася и за 

уличната мрежа в почти всички села. Много от улиците са без тротоари, а изградените се 

нуждаят от ремонт. Основната част от пътната мрежа е локализирана в югозападната 

част на общината. Гъстотата й в тази част надхвърля почти три пъти средната.  

Като цяло тя е със сравнително по-високо качество относно изграждане и 

съпътстващо обслужване, което е свързано с по-високи разходи за нейната 

експлоатация. 

Съпътстващата инфраструктура към основната пътна мрежа не е изградена и е 

крайно недостатъчна, твърде бедна и ограничена като възможност за предоставяне на 

редица транспортни услуги (главно свързани с културата на движението, атрактивността 

при пътуването и спазване на минималните санитарно-хигиенни изисквания).  

Електроснабдяването на община Свиленград се осъществява от Националната 

Енергийна Система, като електропреносната мрежа и съоръженията към нея се 

стопанисват, поддържат и реконструират от „Енергийния Системен Оператор― ЕАД, а 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и 

реконструират от "EВН България Електроразпределение" АД.  

Основен източник на захранване на град Свиленград е електроенергийната 

система на страната с електропроводи 110 кV до откритата разпределителна уредба - 

ОРУ 110 kV на подстанция ‖Свиленград‖, собственост на „Енергийния Системен 

Оператор― ЕАД. Уредбата е с двойна секционирана шинна система с инсталирани два 

трансформатора 110/20 kV. От този основен опорен пункт излизат въздушни и кабелни 

електропроводи 20 кV до трансформаторните постове СрН. Съществуващите 

електропроводи са в добро техническо състояние, с добри преносни възможности и 

висока механическа устойчивост. Като цяло електроразпределителната мрежа на 

общината е реконструирана и поддържана на добро равнище, но има участъци с 

нарушени механични и електрически параметри. Въздушната електроразпределителна 

мрежа средно напрежение е на лъчев принцип. 

Кабелна мрежа средно напрежение (20 кV) е изградена само в гр. Свиленград, а 

в останалата част на общината – тя е въздушна. Състоянието на кабелната мрежа 

средно напрежение е задоволително, на някои места има нужда от подмяна на 

съществуващите кабели с нови, поради дългогодишното им използване. Въздушната 

мрежа 20 кV е в добро състояние и притежава добри преносни възможности. 

2.4. Съществуващи и проектни елементи на предварителния проект за 
Общ устройствен план. Баланс на територията. Устройствени зони и режими 

Предварителният проект за ОУП определя планово-пространствената структура 

на общината и насоките за пространственото му развитие, изразено в разнообразни 

устройствени зони и режими с баланс на териториите. Устройствените зони и 

установените режими са представени в ОУП и Доклада за екологична оценка. 
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Запазва се изцяло непроменена площта на териториите за природозащита - 

защитени природни територии  и зони. 

Балансът на територията като сравнение между съществуващите и проектни 

елементи представяме в таблица 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Баланс на територията. Сравнение между съществуващите и 

проектни елементи 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на 
проектни 
елементи 

(ха) (%) (ха) (%) 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 1698.36 2.43 1919.84 2.74 
2. Обществено-обслужващи функции 48.10 0.07 87.00 0.12 
3. Производствени дейности 108.20 0.15 254.00 0.36 
4. Складови дейности 21.30 0.03 73.21 0.10 
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0.50 0.00 16.68 0.02 
6. Озеленяване, паркове и градини 51.30 0.07 65.70 0.09 
7. Спорт и атракции 15.02 0.02 17.79 0.03 
8. Комунално обслужване и стопанство 0.62 0.00 1.03 0.00 
9. Земеделски територии, в т.ч.: 53044,40 75.74 52782.69 75.37 
9.1. обработваеми земи - ниви 33773.90 48.23 33297.60 47.55 
9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 2583.10 3.69 2603.24 3.72 
9.3. необработваеми земи 12870.80 18.38 12182.85 17.40 
9.4. др. земи 3816.60 5.45 3615.00 5.16 
10. Горски територии, в т.ч.: 12944.70 18.48 12944.70 18.48 
10.1. гори 12750.00 18.21 12750.00 18.21 
10.2. др. горски  194.70 0.28 194.70 0.28 
11. Водни площи 1630.50 2.33 1630.50 2.33 
12. Транспорт и комуникации 443.30 0.63 224.06 0.32 
13. Техническа инфраструктура 14.40 0.02 14.40 0.02 
14. Територии за добив на полезни изкопаеми 10.90 0.02 0.00 0.00 

ОБЩА ПЛОЩ  70031.60 100.00 70031.60 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 61266.22 87.48 61266.22 87.48 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 91.01 0.12 91.01 0.12 
В. Територии с особена териториалноустройствена защита 164.62 0.23 164.62 0.23 
Г. Територии за възстановяване и рекултивация 40.00 0.06 0 0.00 
Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 
срутища 2.18 0.00 2.18 0.00 
Е. Други нарушени територии 0 0.00 0 0.00 
Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 42.18 0.06 2.18 0.00 
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Предварителният проект за ОУП на община Свиленград  въвежда няколко  

устройствени зони и режими (таблица 2.4.2.). 

 

Таблица 2.4.2. Устройствени зони и режими 

 
Видове  устройствени зони 

Плътност на 
застрояване 
(Пзаст. в %) 

Интензивност 
на застрояване 

(Кинт.) 

озеленена 
площ 

(Позел. в %) 

Ж Универсална жилищна зона:    

Жм 
С малка височина, плътност и 

интензивност на застрояване 

до 60 1,2 мин. 40 

Жс 
Със средна височина, плътност и 

интензивност на застрояване  

25 - 70 до 2,0 30 - 50 

Жк 

Високоетажна жилищна зона с 

комплексено застрояване – 

съществуващи жилищни комплекси  

до 50 до 2,5 мин. 40 

Ц Смесени централни зони    

Ц 

Устройствена зона за 

многофункционално ползване, тип 

смесена централна зона 

до 60 до 2,0 мин. 30 

П Производствени територии     

Пп Предимно-производствена зона  50 - 80 до 2,5 20 - 40 

Ок 
Територии за рекреационни 
дейности  

   

Ок 
Устройствена зона за курорт и 

обслужващите го дейности 
до 30 до 1,2 мин. 50 

Од 

Територии с други рекреационни 

дейност-рекреация и спортен риболов. 

Това са територии с допустима 

промяна на предназначението и не 

влизат в баланса на територията. 

Ако тези територии се преотредят за тези 

дейности, ще се изготви ПУП с параметри, 

зададени от Планово задание. В нормативната 

уредба няма параметри за такива обекти. 

Смф Смесени многофункционални зони    

Смф  Смесени многофункционални зони  до 70 до 2,0 мин. 30 

 
Територии със самостоятелен 
устройствен режим  

Териториите с общо предназначение се 

параметрират с подробни устройствени планове, 

разработени за тях, изготвени на база на 

планово задание и се съобразяват с 

предвижданията на ОУПО.  
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Оз озеленяване, паркове и градини 

Устройват съгласно санкционирани ПУП при 

спазване изискванията на чл. 32 на Наредба № 7 

за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устр. зони  

  Гробищни паркове Устройват се съгласно чл.31/2/ от Наредба 7 

 Зони за спорт и атракции Устройват се съгласно чл.33 от Наредба 7 

 
Територии на обекти НКЦ и с 

обслужващи функции на обекти НКЦ 

Терени с обекти на културно-историческото 

наследство се устройват съобразно 

изискванията и определените от Закона за 

културното наследство (Обн. ДВ бр. 19/2009 г.) и 

при спазване изискванията на чл.чл. 34 35 на 

Наредба № 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.). 
 

 
Територии със специално 

предназначение 

За обекти на националната сигурност, гранични 

пунктове и др. Няма устройствени норми за тях. 

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, 

включваща защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с 

изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по 

общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното 

разнообразие за община Свиленград е 61 266.22 ха с дял 87.48 % от общата й 

територия. Запазва се изцяло непроменена площта на териториите за природозащита - 

защитени природни територии  и зони. 

Площта на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия представяме в таблица 2.4.3. 

Таблица 2.4.3. Площ на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия 

Елементи на 
НЕМ 

Защитени зони Защитени зони 
Дир. 92/43/ЕЕС 

Защитени зони 
Дир.2009/147/ЕС 

Защитени 
природни т-

ии 

61266.22 87.48 61 234.23 87.44 61 234.23 87.44 50299.46 71.82 106.37 0.152 

          

Предварителният проект за ОУП определя планово-пространствената 

структура на общината и насоките за пространственото й развитие, изразено в 

разнообразни устройствени зони и режими с баланс на териториите. Устройствените зони 

и установените режими са представени в ОУП и Доклада за екологична оценка. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

24 

3. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 

3.1. Атмосферен въздух 
3.1.1. Климатична характеристика 
По класификацията, ползвана от Национален институт по метеорология и 

хидрология към БАН, тя попада в континентално-средиземноморската климатична 

област, (фиг. 3.1.1.1.). 

За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района ще се използват данни от Климатичния справочник на 

България и общински планове и програми. 

 

               
 Фигура 3.1.1.1.. Климатична области в България. 

По данни от МТО станция – Свиленград територията се характеризира с голяма 

продължителност на слънчево греене - 22402249 часа с максимуми за месеците юли и 

август. Средногодишната стойност на обща облачност, оценена по 10-балната скала е 4,4 

с добре изразени максимуми на облачни дни през зимните месеци декември и януари. 

 Средната стойност на годишната температурата на въздуха варира в границите 

между 12,6°С и 13,6°С. Средните юлски температури са между 22-24°С, а средните 

януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2°С над нулата.  
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Сумата на температурите през активния вегетационен период достигат 4000°С и 

е една от най-големите за страната. 

Най – горещи са месеците юли и август, а най – ниски са средномесечните 

температури за декември и януари. 

Максимална температура за месец юли – 30,2 С. 

Минимална температура за месец януари – минус 3,4 С. 

Средна годишна температурна амплитуда – 20-22 С. 

Не се отчитат отрицателни средномесечни температури и резки температурни 

инверсии. Характерна за района е слънчевата, топла и сравнително продължителна 

есен. 

Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане се характеризира с един 

максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на 

този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са 

съответно 1020.78hPa  и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за 

страната при температура на въздуха 0°С атмосферното налягане е 1013hPa . Приведени 

към морското равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 

и 1018hPa . 

Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното 

полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект. 

Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра. 

Преобладават ветровете със северна компонента ( NW, N, NE ) – 43% от случаите, 

северна компонента – ( NW, W, SW ) – 37,6% от случаите. Честотата на ветровете с южна 

компонента ( SE, S, SW ) – 30,7% се увеличава най – вече през месеците април и май. 

Повторяемост на случаите “тихо време” – 23,6%. 

Средномесечните стойности на скоростта на вятъра варира около 

средногодишната стойност – 1,6 м/сек. Най – ветровито е през пролетните месеци март и 

април – 2,02,1 м/сек., а най – тихо е през есенните месеци октомври и ноември ( 1,2 

м/сек. ).  

 Средната относителна влажност на въздуха е 76,3%. 

Повторяемостта и продължителността на мъглите, което до голяма степен се 

определя от орографските условия, обуславя натрупването на атмосферните 

замърсители. По данни на МТО станция – Свиленград средногодишно 30,9 дни са с 

мъгла. Най – голям е броят на дните с мъгла – 6,06,5 през ноември и декември. 

Регионът на Община Свиленград се характеризира със средногодишно 

количество 696,0 мм с минимум през летните месеци. 

Разпределението на валежните количества през зимата е 178 мм, пролетта 145 

мм, лятото 120 мм и есента153 мм. 
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В аспект влияние върху състоянието на атмосферния въздух в региона следва да 

се отбележи, че посоченото по – горе сезонно разпределение на валежите, поради 

ниските си стойности определя наличие на вероятен риск за натрупване на атмосферни 

замърсители през летния сезон. 

Вторичния максимум на валежите в края на пролетта и началото на лятото 

съвпада с високата активност на Исландските циклони ( май, юни ). 

Високите количества на късноесенните и зимните валежи способстват и за 

активирането на кумулативната дейност по терасата на река Марица. 

Снежната покривка е слаба и краткотрайна с брой на дните със сняг 1630. 

Климатичните характеристики на град Свиленград и общината са типични за 

климатичната област. Самопречиствателна способност на атмосферата в района е 

различна и зависи от конкретните характеристики на релефа и микроклиматични условия, 

обуславящи възможностите за саморазсейване на замърсителите.  

Преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на 

атмосферните замърсители, а близостта на река Марица, обуславя присъствието на 

въздушен поток по течението, което допринася за по-бързо разсейване на замърсителите 

и за освежаване на въздуха в общинския център. В благоприятна посока е южното 

изложение на повечето селища в Сакар, разположени в релефни форми не притежаващи  

котловиден характер, където безветрието и сравнително високата влажност на въздуха 

обуславят ниска по принцип самопречиствателна способност на атмосферата и създават 

предпоставки за трайно замърсяване на въздуха. Най-неблагоприятно за 

самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и слабите ветрове със 

скорост от 0 до 2 м/сек. В неблагоприятна посока действа фактора  брой дни с мъгли.  

3.1.2. Състояние на атмосферния въздух. 
Качеството на атмосферния въздух, разбирано като състоянието на приземния 

слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й 

съставки и добавените вещества с естествен и антропогенен произход, е от съществено 

значение за здравето на населението и околната среда.  

Атмосферният въздух представлява смес от различни газове, сред които 

преобладават количествено азот (75,51 %), кислород (23,01 %), аргон (1,29 %) и 

въглероден диоксид (0,04 %). Водород, неон, хелий и други газове са в незначителни 

количества. Освен тях се появяват различни частици и газове, в по-малки или в по-

големи количества вследствие от човешката дейност в сферите на промишлеността, 

бита, транспорта и др.  

Тези вещества т.н. „замърсители” или „вредни вещества”  предизвикват 

промени и могат да доведат до неблагоприятни последици върху живота и здравето на 

хората, до увреждане на почвата и екосистемите... 
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Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от следните 

по-често срещани въздушни замърсители - частици (прах, сажди, аерозоли и др.), озон, 

въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация  на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в 

зависимост от редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или 

задържане, като местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина 

на емисиите, както и от метеорологичните фактори като посока и скорост на вятъра, 

валежи, условия за температурни инверсии и т.н. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са 

концентрациите на: 

 суспендирани частици; 

 фини прахови частици; 

  азотен диоксид и/или азотни оксиди;  

 олово (аерозол); 

 полициклични ароматни въглеводороди; 

  бензен;  

 въглероден оксид;  

 тежки метали - кадмий, никел и живак;  

 озон; 

  серен диоксид;  

 арсен 

Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните 

замърсяващи вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и 

максимално еднократни. 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 

Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), 

утвърдени със Заповед № 969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Състои се от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ 

лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС 

системи (работещи на оптичен принцип), както и 4 АИС за мониторинг в горски 

екосистеми .Ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели, 

съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух: общ прах, фини прахови частици 

(ФПЧ10, ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, 

бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).  
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Допълнително, според характера и източниците на емисии в отделни райони от 

територията на страната се контролират специфичните показатели: фенол, амоняк, 

аерозоли на сярна киселина, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан 

и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители. Всички 

автоматични станции работят в непрекъснат режим (24 часа), а ръчните само в светлата 

част на денонощието (4 пробовземания на ден, 5 дни в седмицата).  

Дейността на НСМКАВ се регламентира със Заповед № 66/28.01.2013 г на 

Министъра на околната среда и водите, в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани 

атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.  

Всички 16 лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори 

и пробовземна апаратура за контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха, 

монтирани на моторни превозни средства. С апаратурата могат да се контролират 

емисиите на следните атмосферни замърсители: общ прах, съдържание на тежки метали, 

SO2, NO2/NO, СО, СО2, общи въглеводороди, летливи органични съединения, амоняк и 

кислород. 

По тази система в град Свиленград и общината няма обособен стационарен 

пункт за мониторинг на атмосферния въздух от Националната система за наблюдение, 

контрол и информация върху състоянието на околната среда и липсва обстойна 

статистическа информация за състоянието на въздуха по месеци и по години. Причината 

е, че на територията на града не са регистрирани наднормени количества на вредни 

емисии  в атмосферата. Тук липсват големи промишлени предприятия, замърсители на 

околната среда и към настоящия момент няма крупни точкови източници на емисии от 

замърсители на атмосферния въздух.  

Качеството на атмосферния въздух в района е обект на контрол от РИОСВ 

Хасково. Обособен е само един стационалер пункт - “РИОСВ – Хасково”, градски 

фонов, с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. Работи пет дни в 

седмицата, като се извършват по четири пробонабирания (едночасови) в светлата 

част на денонощието. При възникване на инциденти (аварии, пожари, влошени 

климатични условия и т. н.), които могат да доведат до влошаване качеството на 

атмосферния въздух се преминава в ускорен график на пробонабиране.  

До 2010 година значим замърсител при работа с пълен капацитет е било най-

голямото промишлено предприятие в града - завод «Сакар”, специализиран в 

производството на водопроводна месингова арматура - котелния цех с течно гориво,  

линията за непрекъснато леене на стопени месингови брикети от ситни отпадъци (с 

пречиствателно съоръжение)... Организиран източник на въглеводороди и газове  е бил  

и каучуковия цех. В момента производствените процеси са почти замрели и на практика 

предприятието може да се разглежда като потенциален източник на замърсяване 
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Източници на вредни емисии с производствен характер са били и другите по-

големи производствени единици – текстилна фабрика «Коприна»,  ЗММ, ЗПО, както и по-

малки местни производства, всички със силно редуциран производствен режим.  

Проблем за всички по-големи населени места, включително и за Свиленград е 

въздействието от автомобилния транспорт, свързано с увеличението на броя на 

автомобилите, лошото състояние на моторните превозни средства, дългия срок на 

експлоатацията им, лошата материално – техническа база за поддържането им, 

качеството на използваните горива, организацията на движението, състоянието на 

улиците и пътищата. В този смисъл не без значение е и натоварения автомобилен 

трафик по автомагистрала “Марица” и път Е-80, преминаваще през територията.   

Освен емисиите от изгорели газове проблем е праховото замърсяване от 

непочистени и неблагоустроени улици. В период на безветрие или на инверсионни 

състояния от битовия сектор може да се очакват  завишени концентрации на стойностите 

на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и др. През зимния сезон във вечерните 

часове се наблюдават завишени концентрации на серен диоксид. При изгарянето на 

масово употребяваните в домакинството твърди горива емисиите са с ниска височина и 

ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични условия и 

затруднена дифузия на замърсителите това е причина за високи приземни концентрации 

в близост до източниците. За най – неблагоприятни климатични условия за замърсяване 

на атмосферния въздух се определят зимните месеци, когато са чести случаите на 

температурни инверсии, мъгли и облачност, създаващи неприятна атмосферна 

обстановка най-вече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието. 

Дейностите, свързани с източниците на емисии на летливи органични 

съединения (ЛОС) във въздуха основно са : 

 дистрибуция на бензини (бензиностанции); 

 предприятия, използващи органични разтворители в процеса на 

производство (дейности по нанасяне на покрития, производство на обувки, химически 

чистения, извличане и рафиниране на разстителни масла, производство на каучук и др.); 

 производство, употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти със съдържание на ЛОС,по-високо от установените норми ; 

 горивните процеси. 

Обектите, използващи в производствената си дейност вещества, чието 

изпускане в атмосферата води до нарушаване на озоновия слой или предизвиква 

парников ефект, както тези, преработващи или работещи с такива или с флуорирани 

парникови газове - за поддръжка на промишлени хладилни, климатични, термопомпени 

инсталации, стационарни противопожарни инсталации и високоволтова комутационна 

апаратура са малко и се контролират периодично за емитиране на въглеводороди, 

съдържание на халогенни елементи хлор, флуор, бром, йод.  
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Наличието на халогенните елементи във въглеводородите е основната 

причина за озоноразрушаващото им действие и определя техния различен 

озоноразрушаващ потенциал. 

Действащите в града инсталации, употребяващи растворители с емисии на 

ЛОС, са с консумация на разтворители под прагови стойности.  

За някои по-големи ползватели като ателиета за химическо чистене на 

„Свежест”ЕООД са спазени са нормите за общи емисии от 20 г/кг почистен и изсушен 

продукт. 

Всички продукти отговарят на изискванията на Наредба за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.  

Извършените проверки на обекти, използващи озоноразрушаващи вещества, 

показват, че се водят досиета на хладилните и климатични инсталации и извършват 

проверки за херметичност. 

Бензиностанциите на територията на града и общината са приведени в 

съответствие с  изискванията на Наредба №16/1999 г. за ограничаване на емисиите на 

летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 

бензини. Изградени са системи за обратно връщане на газовите пари, които не 

позволяват отделянето на вредни емисии в атмосферния въздух. Водят се дневници за 

състоянието на системата. Измерванията за ефективността на улавяне на бензиновите 

пари се извършват от Българския институт по метрология или упълномощени от тях 

фирми, а надзорът от  РИОСВ Хасково. 

Не са правени специални изследвания за източници за неприятни миризми. По 

принцип това са местата с изхвърлени органични отпадъци, района около закритото 

сметище и местата за отглеждане на животни. 

Предвид на гореизложеното може да се направи извода, че за община 

Свиленград няма данни, които да  показват системно замърсяване на въздуха, изразено с 

наднормени концентрации на вредни газове и прах. Поради липса на крупни източници на 

емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като незамърсен и с добро 

качество. Не са отчетени превишения на Пределно допустимите концентрации по 

действащото българско законодателство.  

Преносът на замърсяване от съседни или близки, силно натоварени територии 

като комплексът „Марица изток” или Димитровград  също не създава проблеми. 

Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух са  

емисиите от транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както и 

вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на 

уличната мрежа.  
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Не се изключва вероятността за съществуващи, макар и кратковременни 

наднормени концентрации за общите замърсители - прах, оловни аерозоли, серен 

диоксид, азотен диоксид, сероводород, особено в районите с интезивен автомобилен 

транспорт в близост да основните пътни артерии.  

Основната част от пътната мрежа е локализирана в югозападната част на 

общината. Гъстотата й в тази част надхвърля почти три пъти средната за страната. 

Републиканската пътна мрежа включва общо 156,381 км  пътища, предстнавени в табл. 

2.3.2. 

Незадоволително е състоянието на четвъртокласната мрежа,  включваща 316 км. 

местни пътища, както и на уличната мрежа в почти всички села. Много от улиците са без 

тротоари, а изградените се нуждаят от ремонт.  

През общината преминава и ж.п. линията Пловдив – Димитровград – Свиленград, 

която тук се разклонява на две трасета – съответно за Гърция и Турция. Линията е в 

процес на модернизация по проект за „Реконструкция и електрификация...” на ДП 

Национална компания железопътна инфраструктура”. Пълната му реализация ще е 

принос към по-добра околна среда в района, в.т.ч. и на компонента „атмосферен въздух”. 

 Съпътстващата инфраструктура към основната пътна мрежа е в процес на 

изграждане и е недостатъчна, твърде бедна и ограничена като възможност за 

предоставяне на редица транспортни услуги (главно свързани с културата на движението, 

атрактивността при пътуването и спазване на минималните санитарно-хигиенни 

изисквания).  

3.2. Повърхностни и подземни води. 
3.2.1. Повърхностни води. 
Реките в разглеждания район са част от Беломорския водоносен басейн и 

попадат в хидроложка област със средиземноморско климатично влияние върху речния 

отток.  Водните ресурси на територията на община Свиленград се определят главно от 

включващата се част от река Марица и от средните и долни течения на притоците й. 

Районът е с преобладаващо дъждовно подхранване и пълноводие през зимата и средна 

годишна температура на речните води 10,1°С – 11,5°С. Броят на дните с ледови явления 

е нисък – между 0 - 15 дни, преобладават пукнатинните води.  

Основно водно течение в община Свиленград е река Марица. Река Марица е 

най-дългата река на Балканския полуостров. Тя има водосборна област до устието си 53 

000 км2 , а до държавната граница между България и Гърция — 21 084 км2 . Марица е и 

най-пълноводната река в България. Водосборната й област до напускане на нашата 

територия се определя с координатите от 41°45' до 42°45' с.ш. и от 23°35' до 26°20' и.д. 

Река Марица води началото си от Рила планина, от двете Маричини езера под в. Манчо. 

Координатите на извора са 42°09‘40‘‘ с.ш. и 23°36‘00‘‘ и.д. при кота 2378 метра. До 

границата тя е дълга 321 км, като там координатите й са 41°42‘30‘‘ с.ш. и 26°21‘40‘‘ и.д. с 
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кота 41 метра. Марица има към 100 по-значителни притока, които са разположени 

симетрично спрямо главната река, т.е. броят на левите и десните притоци е почти 

еднакъв. От тях най-големите с водосборна област над 100 км2 са Ракитница — 

водосборна област 3293 км2 и дължина 145 км, Тополница — площ 1790 км2 и дължина 

155 км, Въча — площ 1645 км2 и дължина 112 км, Стряма — площ 1395 км2 и дължина 

110 км, Чепеларска — площ 1010 км2 и дължина 86 км. От останалите притоци 47 са с 

водосборни области под 100 км2 , 46 между 100 и 500 км2 и само 6 реки с водосборни 

области между 500 и 1000 км2 .  

Притоци на Марица са също и реките Тунджа и Арда, но тъй като те обхващат 

значителни площи и до границата текат като самостоятелни реки и се вливат в Марица на 

турска територия, то те се разглеждат като отделни речни басейни.  

Река Марица със задграничните и притоци събира водите си от почти всички 

големи български планини − южните склонове на Централна и Източна Стара планина, 

всички склонове на Средна гора, източните части на Рила, всички северни и източни 

дялове на Родопите. Най-високите части на тези планини са едни от най-вододайните 

райони. Има среден наклон 7,3 ‰ и гъстота на речната мрежа 0,74 км/км2. Средният 

наклон на притоците на Марица до град Първомай се движи в границите между 5 ‰ (река 

Потока) и 113 ‰ (река Петварска, приток на Въча), като на 40 % от тях средният наклон е 

над 40 ‰. За притоците в областта между гр. Първомай и границата средният наклон 

чувствително намалява и варира от 1,5 ‰ (река Овчарица, приток на Ракитница) до 18,5 

‰ (река Каламица), като 70% от тях имат среден наклон под 10 ‰. Тази голяма разлика в 

средните наклони се дължи на високопланинския характер на реките в горното течение 

на Марица и преобладаващо равнинния характер на притоците към средното и долното 

течение. Голямата разлика в средната надморска височина на водосборните области на 

отделните притоци към горното и долното течение на главната река дава своето 

отражение и върху гъстотата на речната мрежа. Така, ако се вземе същото сравнително 

деление, което е прието за характеристиката на средния наклон на водосборната област 

на Марица, то за горния участък 60% от притоците имат гъстота на речната мрежа над 

единица, като гъстотата варира между 0,40 км/км2 (река Потока) и 2,4 км/км2 (река 

Саръяр), а за долния участък този процент намалява на 8% и се движи между 0,3 км/км2 

(река Узунджовска) и 1,2 км/км2 (река Колуфардере). Коефициентите на развитието на 

водоразделната линия и извитост за река Марица са съответно 1,7 и 1,4.  

Басейнът на река Марица, включва южните склонове на средногорската 

антиклинала, Тракийската низина, части от Рило-Родопския масив и Подбалканските 

полета, откъдето се вижда, че земноповърхните форми са най-разнообразни, като 

колкото се отива по на изток, толкова теренът се понижава, което колкото се отива по на 

изток, толкова теренът се понижава, което е видно от картата на релефа в речния басейн 

(фиг. 3.2.1.1.). 
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Фигура 3.2.1.1. Басейн на река Марица. 

Горите в басейна на Марица заемат 8 470 км2, или 40% от цялата водосборна 

област. Като се има предвид, че площта която тя заема е почти 1/5 от тази на България, 

то басейнът й може да се причисли към добре залесените. Сравнително високият 

процент на залесеност се дължи до голяма степен на релефните особености на басейна, 

който от три страни е заграден с добре залесени планински възвишения и масиви - 

Рило-Родопския масив от юг и югозапад, Ихтиманската планина от запад и Средна гора 

от север. По видове горите се разпределят, както следва: нискостеблени — 5 750 км2, 

иглолистни гори — 1 740 км2, широколистни (дъб и бук) — 980 км2, от които на дъбовете 

се падат едва 120 км2 площ. В горното течение той много бързо нараства (от 4,2 % при 

кота 1 900 на 75,7 % при гара Белово), след това между гара Белово и град Пловдив 

намалява на 55 %, и от град Пловдив  до границата постепенно намалява и стига до 

40%. Отделни петна от нискостеблени гори запълват дясната страна на басейна в 

пространството между склоновете на Източните Родопи и течението на главната река от 

град Марица надолу. При Симеоновград реката взема югоизточна посока, минава през 

широк пролом сред Източнородопските разклонения и Сакар планина и под Свиленград 

напуска България и навлиза в Одринското поле. В този участък реката прави също така 

много ръкави и пясъчни острови със значителна дължина и големина. Описвайки слабо 

извити меандри, в почти обезлесени долини при надлъжен наклон 0,23 ‰, напуска 

територията на страната. 
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Средногодишният отток на р.Марица за периода 1961-1998 г. се изменя от 

0,628 m3/s (19,80*106 m3) при кота 1900 м до 107,92 m3/s (3403,4*106 m3) при границата. 

Колебанията му са в границите от 0,433 - 0,837 m3/s до 43,05 - 204,80 m3/s в крайните 

пунктове. Средноквадратичното отклонение се изменя в границите от 0,099 m3/s до 32,76 

m3/s, коефициентът на вариация от 0,158 до 0,304, а на асиметрията от 0,011 до 0,271, 

изчислени по метода на моментите. 

Средномесечни и средногодишни водни количества [m3/s] за  река Марица 

измерени при ХМС 73850 Свиленград за 2015 г са: 

I II III IV V V I V II VIII XІ X XI ХII Qcp
го

д 
 
2,919 

 
92,754 

 
78,493 

 
39,149 

 
70,539 

 
73,534 

 
40,708 

 
12,799 

 
27,371 

 
37,046 

 
14,810 

 
21,004 

 
51,895 

Отточните модули, даващи представа за интензивността на оттокообразуването 

средно върху водосборните площи се изменят от 34,11 l/s/km2 за кота 1900 до 5,12 

l/s/km2 при устието. 

Вътрешногодишното разпределение на оттока в басейна на Марица се 

определя от климатичните особености на преходно-континенталната климатична 

подобласт, в която попадат повечето притоци от западната, средната и северна част на 

поречието и на южно-българската климатична подобласт, в която попадат най-

югоизточните притоци: мека зима, сухо лято и есен.  

В съответствие с тези условия за високопланинската част на басейна през 

зимата се оформя маловодие с минимум през февруари; пълноводие през май-юли с 

максимум през май (до 30-32%); лятното маловодие се слива с есенно-зимното, т.е. от 

юли-август оттокът намалява бавно докато стигне зимния минимум през февруари до 1-

2%.По главното течение от Пазарджик надолу се оформя летен минимум на 

маловодието през септември (3-4%): началото на пълноводието се измества от март при 

Пазарджик до февруари от Пловдив надолу, а краят му остава през юни с намаление на 

процента от 13,2% на 9,8%; максимумът на пълноводието се измества от май към април 

и намалява от 18,1 до 14,4%. Югоизточните притоци на река Марица имат зимно 

пълноводие, което започва през декември , достига максимумът си през февруари 

(до20%) и завършва през април. 

По-големи притоци на р. Марица попадащи на територията на общината са: 

 Река Каламица, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 23 km. 

Отводнява част от югозападните склонове на Сакар планина. Река Каламица се явява 

последният приток на река Марица, вливаща се в нея на българска територия. 

Река Каламица извира от югозападните склонове на Сакар планина на 458 м 

н.в., на 2,3 km североизточно от село Равна гора, Община Свиленград. Тече в южна 

посока в тясна долина.  
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След устието на левия си приток Кабаягаджи дере на протежение около 2 км 

служи за граница между България и Турция, след което отново навлиза в българска 

територия. Влива се отляво в рекаМарица на 43 m н.в., на 350 m югоизточно от 

село Капитан Андреево. 

Площта на водосборният басейн на реката е 59 km2, което представлява 0,11 % 

от водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните: 

 на запад – с водосборния басейн на река Ченгенедере, ляв приток 

наМарица; 

 на изток – с водосборния басейн на река Кемал, ляв приток на Марица, 

протичаща на турска територия. 

Основен приток – Кабаягаджи дере (ляв), протичаща изцяло по българо-

турската граница. 

Реката е с основно дъждовно подхранване, като максимумът е в периода 

декември-март, а минимумът юли-октомври. 

Част от водите на реката, главно в долното течение се използват за напояване, 

като във водосборният ѝ басейн са изградени няколко микроязовира, най-голям от които 

е язовир „Бунария“. 

 Река Ченгенедере извира под името Бахчадере от югозападните склонове 

на Сакар планина на 354 m н.в., на 1,4 km североизточно от село Мустрак, община 

Свиленград. Тече в южна посока в тясна долина. В миналото се е вливала отляво в 

река Марица на 44 m н.в., на 1,5 km югоизточно от село Генералово, община 

Свиленград, но сега на 1 km преди бившето ѝ устие водите ѝ се насочват на изток в 

напоителен канал и се губят в обработваемите земи югозападно и южно от село Капитан 

Андреево. 

Площта на водосборният басейн на реката е 38 km2, което представлява 0,07 % 

от водосборния басейн наМарица, а границите на басейна ѝ са следните: на запад – с 

водосборния басейн на Левченска река, ляв приток на Марица; на изток – с водосборния 

басейн на река Каламица, ляв приток на Марица; Основен приток – Джидере (ляв). 

Реката е с основно дъждовно подхранване, като максимумът е в периода 

декември-март, а минимумът юли-октомври. През лятно-есенните месеци пресъхва. 

Част от водите на реката, главно в долното течение се използват за напояване, 

като във водосборният ѝ басейн са изградени няколко микроязовира. Левченска 

река (Левка) е  ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 44 km. Отводнява част от 

югозападните склонове на Сакар планина. Левченска река извира под името Карталдере 

на 730 m н.в. в Сакар планина, на 2,6 km северозападно от връхВишеград (856 m, най-

високата точка на планината). Тече в южна посока в тясна, на места проломна долина. 

След село Димитровче долината ѝ се разширява и става асиметрична със стръмни леви 

и полегати десни склонове.  
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Влива отляво в река Марица на 44 m н.в., на 400 m югозападно от 

село Генералово, Община Свиленград. Площта на водосборният басейн на реката е 144 

km2, което представлява 0,27% от водосборния басейн наМарица, а границите на 

басейна ѝ са следните: на запад – с водосборния басейн на Голяма река, ляв приток 

на Марица; на изток – с водосборните басейни на реките Тунджа и Ченгенедере, леви 

притоци на Марица; Основни притоци: Карандере, Кюйдере, Хасандере, Перидере, 

Лупца, Келенджика, Селска река (всичките леви).Реката е с основно дъждовно 

подхранване, като максимумът е в периода декември-май. Част от водите на реката, 

главно в долното течение се използват за напояване. На територията на Община 

Свиленград попадат и водосборни участъци от реките Арда и Тунджа. 

Съгласно Плана за управление на речните басейни на Басейнова дирекция 

«ИБР» 2016 -2021 г. са обособени 12 повърхностни водни тела (Таблица 3.2.1.1.). 

Таблица 3.2.1.1. Повърхностни води на територията на община Свиленград. 

Описание на водното 

тяло 
Код 

Код 

на 

типа 

Тип 

Дълж

ина 

(kм) 

Водосб

. площ 

(kм2) 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 L11 Големи дълбоки 

язовири 

14,05 308,25 

Река Марица,от 

р.Сазлийка до 

граница 

BG3MA100R001 R12 Големи равнинни реки 

в екорегион 7 

63,41 658,89 

р.Каламица BG3MA100R002 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

40,52 20,42 

р.Ченгене дере BG3MA100R003 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

20,11 38,57 

р.Левченска BG3MA100R004 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

41,49 144,10 

р.Голямата 

(Пъстрогорска) 

BG3MA100R005 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

34,86 164,91 

Лозенска река, десен 

приток на река 

Марица 

BG3MA100R006 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

18,38 93,21 

Река Соколица горно 

течение 

BG3MA200R018 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

31,38 223,24 

р. Фишера BG3TU100R001 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

25,66 126,29 
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р. Тунджа от вливане 

на река Мелнишка до 

границата 

BG3TU100R002 R12 Големи равнинни реки 

в екорегион 7 

28,07 193,71 

р. Манастирска и ляв 

приток 

BG3TU100R003 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

16,29 133,49 

р. Синаповска BG3TU200R008 R14 Субсредиземноморски 

малки и средни реки 

40,50 292,57 

Съгласно Приложение № 11 Списък с повърхностните водни тела и критерии, 

възприети за определянето им като СМВТ и/или ИВТ за територията на община 

Свиленград има потвърдени като силномодифицирани две повърхностно ВТ: яз. 

Ивайловград с код BG3AR100L004 с цел на ползването на ВТ – Хидроенергетика и  

р.Каламица с код BG3MA100R002 с цел на ползването на ВТ – Водовземане с цел 

напояване, защита от наводнения. На ВТ има построен язовир Каламица.  

Силномодифицирани са силно изменени спрямо естественото им състояние 

водни обекти или части от тях в резултат на човешка дейност с цел защита от 

наводнения, водоползване или др. икономически или социално значима дейност и чието 

възстановяване в естествено състояние е необосновано, защото е необосновано скъпо 

или би повлияло на икономическите дейности. Изкуствени водни тела са водни тела, 

създадени в резултат от човешка намеса. 

За басеините на р. Марица, р. Тунджа и р. Арда е направен анализ на натиска от 

различен тип върху повърхностните водни тела. От най-голямо значение е натискът, 

породен от точкови източници – градски отпадни води, следван от натиска от дифузни 

източници – селско стопанство, регулиране на оттока и морфологични изменения, 

точкови източници – индустрия, други дифузни източници и друг натиск. 

На територията на общината водните тела с натоварване от точкови източници – 

населени места са: 

 - BG3MA100R001 - Река Марица, от р.Сазлийка до граница - Зауствания на 

ГПСОВ над 2 000 е.ж., 1 брой; зауствания на ГКМ над 2 000 е.ж. – 1 броя;  товар БПК от 

населени места във водосбора на повърхностното водно тяло, 56.766 т/год; товар ХПК от 

населени места във водосбора на повърхностното водно тяло, 252.144 т/год.  

- BG3TU200R008 - Река Марица, от р.Сазлийка до граница - зауствания на ГКМ 

над 2 000 е.ж. – 1 броя;  товар БПК от населени места във водосбора на повърхностното 

водно тяло, 12.739т/год; товар ХПК от населени места във водосбора на повърхностното 

водно тяло, 37.368т/год. 

- BG3MA200R018 - Река Соколица горно течение - Зауствания на ГКМ под 2 000 

е.ж. – 1 брой;   
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ПВТ на територията на общината които имат натиск от точкови източници – 

индустрия /Заустване  на индустриални отпадъчни  води не IPPC -  с разрешителни по 

ЗВ/ са BG3MA100R001 - Река Марица, от р.Сазлийка до граница и BG3MA100R005 - 

р.Голямата (Пъстрогорска), съответно с 11 и 2 зауствания. 

Повърхностните водни тела с оказан хидроморфологичен натиск върху тях са 

BG3MA100R001, BG3MA100R002, BG3MA100R003, BG3MA100R004, BG3MA100R005 и 

BG3MA100R006, като натиска върху ПВТ BG3MA100R001 се определя на умерен натиск, 

а за останалите ВТ е определен слаб натиск. 

Основната цел на мониторинга на водите и на зоните за защита на водите (ЗЗВ) 

е да осигури необходимите данни за съгласуван и изчерпателен преглед и оценка на 

състоянието на водните тела и ЗЗВ. Мониторингът се извършва по одобрени от 

Министъра на ОСВ програми, разработени в съответствие с характеристиките на водните 

тела, идентифицирания антропогенен натиск, както и във връзка с оценка на 

дългосрочните тенденции на промените във водните екосистеми. Допълнителна 

информация за натиска и въздействието от антропогенна дейност, оценка на състоянието 

на водните тела и ефекта от изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ е осигурена 

от провеждания собствен мониторинг, регламентиран в съответствие с издадените 

комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти. 

Данните от наблюденията и оценките, получени в резултат от мониторинга на водите, 

както и на собствения мониторинг са основа за осъществяване на контрол и за налагане 

на санкции при нарушаване на нормативните изисквания. Данните от собствения 

мониторинг и резултатите от извършения контрол на параметрите на разрешеното 

използване на водите са основание за определяне на таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за замърсяване на водите. 

Мрежата за мониторинг на повърхностните води включва мониторингови 

пунктове, в които се извършва измерване и анализ на показателите, които са необходими 

за оценка на състоянието за отделните елементите за качество и определяне на 

екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела. 

Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, 

оперативен и при необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и 

изпълняват в рамките на всеки период на ПУРБ. 

Мрежата за контролен мониторинг на територията на ИБР се състои от 36 пункта, 

като включва 11 пункта с референтни условия, 4 пункта в трансгранични водни тела и 22 

пункта за оценка на състоянието на водите в значими водосбори или водни тела 

(язовири) в района за басейново управление. Мрежата за оперативен мониторинг на 

територията на ИБР се състои от 221 пункта, разположени във водни тела, за които 

съществува риск за постигане на определените цели в ПУРБ и са констатирани 

отклонения от стандартите за добро екологично и химично състояние. 
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Мрежата за хидробиологичен мониторинг включва 747 пункта за 

хидробиологичен мониторинг на реки и езера, над 500 от които образуват мрежата за 

вътрешен мониторинг. 

На територията на община Свиленград има един пункт за контролен мониторинг. 

Пункта е разположен на ПВТ BG3MA100R001 и е с име на пункта - р.Марица - 

гр.Свиленград 

На територията на община Свиленград има разположени три пункта за 

оперативен мониторинг. Пунктовете са разположени на: ПВТ BG3TU100R001 и е с име на 

пункта р. Фишера на 500м преди границата с Турция; ПВТ BG3MA100R002 и е с име на 

пункта р. Каламица - преди устие; ПВТ BG3MA100R003 и е с име на пункта р. Ченгене 

дере. 

На територията на община Свиленград има един пункт за мониторинг на 

приоритетни вещества в седименти и биота. Пункта е разположен на ПВТ 

BG3MA100R001 и е с код на пункта - BG3MA01191MS0010; име на пункта - р.Марица - 

гр.Свиленград; геогр. Координати: X = 41,769 и Y= 26,19185. Извън територията на 

община Свиленград, на ПВТ попадащи на територията на общината има разположени 4 

пункта за мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота: ПВТ 

BG3MA100R001 с код на пункта - BG3MA00199MS0080; име на пункта - р.Марица след 

вливане на р.Сазлийка, след гр.Симеоновград; геогр. Координати: X = 42,029966 и Y= 

25,87457; ПВТ BG3MA100R001 с код на пункта - BG3MA00017MS0020; име на пункта - 

р.Марица след гр. Харманли (ХМС); геогр. Координати: X = 41,8981 и Y= 25,98393; ПВТ 

BG3TU100R002 с код на пункта - BG3TU00013MS0010; име на пункта - р.Тунджа - с.Срем; 

геогр. Координати: X = 42,0522 и Y= 26,47327; ПВТ BG3AR100L004 с код на пункта - 

BG3AR00133MS0020; име на пункта - яз. Ивайловград; геогр. Координати: X = 41,58427 и 

Y= 26,10911; 

На територията на общината има пунктове за хидробиологичен мониторинг.  

 Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – 

добро и лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. Тези водни тела, 

които отговарят на химичните стандарти за качество са в добро състояние, а водните 

тела, които са над съответните определени стойности са в лошо състояние. Във водните 

тела, в които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на 

идентифициран натиск, химичното състояние е определено като «неизвестно». 

Химично състояние 
добро лошо 

Таблица 3.2.1.2. Химично състояние на повърхностните водни тела, попадащина 

територията на община Свиленград 

Описание на водното тяло Код Код на Химично Изместващ
и 
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типа състояние показатели 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 L11 добро  

Река Марица,от р.Сазлийка 

до граница 

BG3MA100R001 R12 добро Cd, Pb, Hg 

р.Каламица BG3MA100R002 R14 неизвестно  

р.Ченгене дере BG3MA100R003 R14 неизвестно  

р.Левченска BG3MA100R004 R14 неизвестно  

р.Голямата (Пъстрогорска) BG3MA100R005 R14 неизвестно  

Лозенска река, десен приток 

на река Марица 

BG3MA100R006 R14 неизвестно  

Река Соколица горно течение BG3MA200R018 R14 неизвестно  

р. Фишера BG3TU100R001 R14 неизвестно  

р. Тунджа от вливане на река 

Мелнишка до границата 

BG3TU100R002 R12 добро 
 

р. Манастирска и ляв приток BG3TU100R003 R14 неизвестно  

р. Синаповска BG3TU200R008 R14 неизвестно  

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 

много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в 

таблицата цветове. 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
много добро добро умерено лошо много лошо 

За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: 

биологични, хидроморфологични и физико-химични елементи. Водещи за определяне на 

състоянието са биологичните елементи. Оценката на хидроморфологичните показатели, 

като допълващи екологичната оценка на повърхостните водни тела е направена на база 

анализ на идентифицираните натоварвания и експертно приети критерии за тяхната 

оценка. Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се 

извършва по класификационна система за биологични и физико - химични елементи за 

качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични 

замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г.  
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Таблица 3.2.1.3. Екологичен статус/потенциал на повърхностните водни тела, попадащи 

на територията на община Свиленград 

Описание на водното 

тяло 
Код 

Код 

на 

типа 

Биолог. 

показате

ли 

Физико-

химични 

показат. 

Еколог. 

с-ние/ 

потенциал 

Изместващи 

показат. 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 L11 умерено умерено умерено Хлорофил 

А,  NO2, 

Робщ 

Река Марица,от 

р.Сазлийка до граница 

BG3MA100R001 R12 умерено умерено умерено Макрозообе

нтос, 

Фитобентос, 

Макрофити, 

NO2, Робщ, 

PO4 

р.Каламица BG3MA100R002 R14   неизвестно  

р.Ченгене дере BG3MA100R003 R14   неизвестно  

р.Левченска BG3MA100R004 R14 добро  

 

добро  

р.Голямата 

(Пъстрогорска) 

BG3MA100R005 R14 умерено  умерено Макрозообе

нтос 

Лозенска река, десен 

приток на река Марица 

BG3MA100R006 R14 добро  добро  

Река Соколица горно 

течение 

BG3MA200R018 R14 умерено  умерено Макрозообе

нтос, 

Фитобентос 

р. Фишера BG3TU100R001 R14 умерено  умерено  

р. Тунджа от вливане на 

река Мелнишка до 

границата 

BG3TU100R002 R12 умерено умерено умерено  

р. Манастирска и ляв 

приток 

BG3TU100R003 R14  

отлично 

 отлично  

р. Синаповска BG3TU200R008 R14 добро  добро  

 

 

Съгласно ПУРБ и Регионални доклади за състоянието на околната среда през 

2016 година на РИОСВ  Хасково и Стара Загора състоянието на водните тела на 

територията на Община Свиленград е следното: 
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Водно тяло Код Биолог. 

елементи 

ФХ 

елементи 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 умерено добро умерено добро 

Река Марица,от 

р.Сазлийка до 

граница 

BG3MA100R001 умерено умерено умерено добро 

р.Каламица BG3MA100R002 умерено умерено умерено Неизвестно 

р.Ченгене дере BG3MA100R003  умерено умерено Неизвестно 

р.Левченска BG3MA100R004 добро  добро Неизвестно 

р.Голямата 

(Пъстрогорска) 

BG3MA100R005 умерено  умерено Неизвестно 

Лозенска река, 

десен приток на 

река Марица 

BG3MA100R006 умерено добро умерено Неизвестно 

Река Соколица 

горно течение 

BG3MA200R018 умерено  

умерено 

умерено Неизвестно 

р. Фишера BG3TU100R001 умерено добро умерено Неизвестно 

р. Тунджа от 

вливане на река 

Мелнишка до 

границата 

BG3TU100R002 умерено умерено умерено добро 

р. Манастирска и 

ляв приток 

BG3TU100R003  

добро 

 добро Неизвестно 

р. Синаповска BG3TU200R008 добро  добро Неизвестно 

На територията на община Свиленград няма данни за замърсяването от 

точкови индустриални емитери. Няма данни за потенциално повлияни участъци от 

дифузно замърсяване от селскостопански източници. 

3.2.2. Подземни  води. 
Съществено значение за питейното водоснабдяване имат подземните води, 

акумулирани в разнообразните скални формации. Общината попада в Рило-Родопската 

хидрогеоложка област, Източнородопски район.  
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Фигура 3.2.2.1. Хидрогеоложко райониране на България (по програмата за 

мониторинг на подземните води, МОСВ) 

Южните части от водосбора на река Марица попадат изцяло в Рило-Родопския 

масив, представлбяващ сложна тектонска постройка, изградена от силно дислоцирани 

архайски и протерозойски метаморфити, процепени главно в западната част, от гранитни 

интрузии. Свиленградският басейн заема най-югоизточната част от долното поречие на 

река Марица. В тектонско отношение попада между Източнородопския блок и Сакарската 

зона. Представлява негативна структура с изток-западна посока, запълнена с плиоценски 

и кватернерни наслаги.  

Геоложката обстановка предопределя формирането в района на два от  основни 

типове подземни води - пукнатинни и порови.  

Основните акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални формации в 

планинските участъци – Сакар и Родопите. Като цяло носителите на пукнатинни води са с 

ниска водоносност. Модулът на подземен отток в повечето случаи е под 0.1 l/s.km2 и 

тогава скалите са приети за неводоносни. Независимо от приемането за неводоносност, 

обаче, напукаността на скалите обуславя появата на извори с променливи и общо взето 

ниски дебити, достигащи до няколко литра за секунда. В понижени релефни зони,  

обикновено в дерета, спускащи се по склона, маломощни делувиални и пролувиални 

материали интегрират водите от приповърхностната пукнатинна (изветрителна) зона и 

дават възможност за изграждане на каптажи или дренажи.  
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Ниските и относително непостоянни дебити на водоизточниците, силно зависещи 

от колебанието на валежите, обуславят използването на тези води само за местни 

локални водоснабдявания на ограничено по брой население. Водите в слабоводоносните 

напукани скали се използват за водоснабдяване, така както и тези в скалите, означени 

като неводоносни - чрез каптиране на извори и изграждане на дренажи. Разликата 

помежду им е в по-високата обща водообилност на слабоводоносните скали и 

свързаната с нея възможност за осигуряване на по-високи дебити. Пукнатинните води се 

срещат и в подложката на младите формации, запълващи депресиите (пониженията) и 

грабеновите структури.  

Порестите материали, а сред тях най-вече алувиалните кватернерни отложения, 

представляват най-значителния акумулатор на подземни води в района. Основното 

количество подземни води са привързани към алувиалните наслаги на река Марица и 

долните течения на притоците й – реките Лозенска, Бисерна, Хамбар дере, Чаушоолу, 

Капаклийска, Левченска и Селска. Отделни изолирани петна алувиални седименти се 

разкриват и по Голямата река. Терасните материали на Марица са изградени от 

равнозърнести пясъци и дребнозърнести чакъли, неравномерно прослоени от глини. 

Дебелината им се изменя от север на юг от 6 до 22 m (средно 8-12 m), а широчината 

варира от 1.5 до 4 кm. Най-тясна е терасата южно от Харманли, където е от порядъка на 

150-200 m. Това стеснение условно разделя кватернерния водоносен хоризонт на две 

части, хидравличино свързани помежду им - Харманлийска с площ около 16 km2 и 

Свиленградска - около 160 km2. Кватернерните материали образуват общ водоносен 

хоризонт с лежащите под тях песъчливи и песъчливо-глинести отложения на 

Ахматовската свита. Проводимостта на водоносния хоризонт се изменя от 875 до 1092 

m2/d. В качествено отношение водите в алувиалния водоносен хоризонт са пресни с 

преобладаваща минерализация от 0.39 до 0.89 g/l. В изолирани проби, където има 

локални замърсявания, се установяват води и с минерализация над 1 g/l. По тип водите 

са главно хидрокарбонатно-сулфатни, калциево-натриеви, на места калциево-натриево-

магнезиеви. Общата твърдост е от 5.3 до 8.5 mg.eq/l, а рН от 7.1 до 8.6. 

На територията на община Свиленград  са идентифицирани 5 подземни водни 

тела.  

Съгласно Плана за управление на речните басейни на Басейнова дирекция 

«ИБР» 2016 -2021г. характеристиките на ПВТ на територията на общината са: 

 Първоначално характеризиране на подземните водни тела 

 ПВТ „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив” с код 

BG3G00000Pt045 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му - напорно-

безнапорен; Характеристика на потока на геоложките пластове - не е слоисто; 

Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1,2; Площ на ПВТ км2 - 1416,44; Разкрита площ 
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км2 - 1357,28; Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - 

Амфиболити, гнайсошисти, шисти; ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или 

сухоземни системи: BG0002020 Радинчево, BG0002021 Сакар/птици; Натиск и 

въздействие  върху количественото състояние: Естествени ресурси на ПВТ- л/с - 695,03; 

Разполагаеми ресурси - л/с - 695,03; Разрешени водни количества (средногодишни) - л/с - 

6,39; експлоатационен индекс - % - 1; Район на значим натиск - няма райони със значим 

натиск; Необходимо за екосистемите количество л/с - 67; Натиск и въздействие  върху 

химичното състояние - Категория натиск: Идентифицирани дифузни източници на 

замърсяване - Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия-вероятно 

от органични азотни и фосфорни торове, Източномаришки въглищен басейн-"Мини 

Марица изток" ЕАД, гр. Раднево-Гълъбово, Нова Загора, Раднево, Тополовград, 

Симеоновград, Находище на уран ВЛАДИМИРОВО-"Тракия РМ" ЕООД-Владимирово, 

Находище на уран ОРЛОВ ДОЛ+ОРЛОВ ДОЛ 1300/1976-"Тракия РМ" ЕООД-Орлов дол, 

Находище на индустриални минерали - Устрем - Фелдшпатова Суровина; Трансгранично 

ПВТ/ Държава - Предстоят съгласувателни действия с РТурция; Риск оценка по 

количество - не в риск; Риск оценка по химия - в риск; Обща оценка на риска - в риск; 

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му - безнапорен; 

Характеристика на потока на геоложките пластове - не е слоисто - водите са привързани 

към изветрителните зони на скалите и посоката на движение  е от високи към ниски части 

на релефа.; Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1,2; Площ на ПВТ км2 - 6593,09; 

Разкрита площ км2 - 6489,96; Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на 

подхранване - Различни типовe  кафяви и канелени горски почви. Изветрели в различна 

степен разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали; ПВТ, 

от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи: BG0001032 Родопи - 

Източни, BG0002106 Язовир Ивайловград, BG0002071 Мост Арда, BG0002012 Крумовица, 

BG0002013 Студен кладенец, BG0002014 Маджарово: Естествени ресурси на ПВТ- л/с - 

9610,05; Разполагаеми ресурси - л/с - 9132,06; Разрешени водни количества 

(средногодишни) - л/с - 144,67; експлоатационен индекс - % - 2; Район на значим натиск - 

няма райони със значим натиск; Необходимо за екосистемите количество л/с - 477,98; 

Натиск и въздействие  върху химичното състояние - Категория натиск: Идентифицирани 

дифузни източници на замърсяване - Населени места без канализация и от 

селскостопанска дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове, ХХ 

ГОРУБСО "Кърджали", ХХ "Ерма река", ХХ "Рудозем 2" + малка част от ХХ  "Рудозем 1", 

Находище Чала - Оловно-цинкови и злотосъдържащи руди, Находище Гюдюрска,  у-к  

"Южна Петровица" - Оловно-цинкови руди, Находище Димов дол -  - Оловно-цинкови 

руди, Находище на уран СЪРНИЦА, Находище на Скално-облицовъчни материали - 
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гнайсошисти Чатала, Строителни материали - пясъци и чакъли Долно Черковище, 

Строителни материали - андезитобазалти Бозалъка, Индустриални минерали - 

бентонитови глини Пропаст - Доброволец, Строителни материали - базалтоандезити и 

анде-зитови туфобрекчи Джебел; Трансгранично ПВТ/ Държава - Гранично ПВТ, 

Преобладаващо държавната граница преминава по вододелни била; Риск оценка по 

количество - не в риск; Риск оценка по химия - в риск; Обща оценка на риска - в риск; 

 ПВТ „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000N053 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му - безнапорен; 

Характеристика на потока на геоложките пластове - не е слоисто - водите са привързани 

към изветрителните зони на скалите и посоката на движение  е от високи към ниски части 

на релефа; Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1,2; Площ на ПВТ км2 - 6593,09; 

Разкрита площ км2 - 6489,96; Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на 

подхранване - Различни типовe  кафяви и канелени горски почви. Изветрели в различна 

степен разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали.; 

ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи: BG0001032 

Родопи - Източни, BG0002106 Язовир Ивайловград, BG0002071 Мост Арда, BG0002012 

Крумовица, BG0002013 Студен кладенец, BG0002014 Маджарово  ; Натиск и въздействие  

върху количественото състояние: Естествени ресурси на ПВТ- л/с - 9610,05; 

Разполагаеми ресурси - л/с - 9132,06; Разрешени водни количества (средногодишни) - л/с 

- 144,67; експлоатационен индекс - % - 2; Район на значим натиск - няма райони със 

значим натиск; Необходимо за екосистемите количество л/с - 477,98; Натиск и 

въздействие  върху химичното състояние - Категория натиск: Идентифицирани дифузни 

източници на замърсяване - Населени места без канализация и от селскостопанска 

дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове, ХХ ГОРУБСО "Кърджали", ХХ 

"Ерма река", ХХ "Рудозем 2" + малка част от ХХ  "Рудозем 1", Находище Чала - Оловно-

цинкови и злотосъдържащи руди, Находище Гюдюрска,  у-к  "Южна Петровица" - Оловно-

цинкови руди, Находище Димов дол -  - Оловно-цинкови руди, Находище на уран 

СЪРНИЦА, Находище на Скално-облицовъчни материали - гнайсошисти Чатала, 

Строителни материали - пясъци и чакъли Долно Черковище, Строителни материали - 

андезитобазалти Бозалъка, Индустриални минерали - бентонитови глини Пропаст - 

Доброволец, Строителни материали - базалтоандезити и анде-зитови туфобрекчи 

Джебел; Трансгранично ПВТ/ Държава - Гранично ПВТ, Преобладаващо държавната 

граница преминава по вододелни била; Риск оценка по количество - не в риск; Риск 

оценка по химия - не в риск; Обща оценка на риска - не в риск; 

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055.  
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В Приложение № 23 към РАЗДЕЛ 1 Първоначалното характеризиране на 

подземните водни тела няма дани за водното тяло. Съгласно ПУРБ 2010-2015г. водното 

тяло се  характеризира: 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му - безнапорен; 

Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1; Площ на ПВТ км2 - 48; Характеристика на 

покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - почвен слой, на места плиоценски 

седименти; Район на значим натиск - няма райони със значим натиск; Натиск и 

въздействие  върху химичното състояние - Категория натиск: Идентифицирани дифузни 

източници на замърсяване - Населени места без канализация и от селскостопанска 

дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове; Трансгранично ПВТ/ Държава 

-; Риск оценка по количество -; Риск оценка по химия -; Обща оценка на риска -; 

 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му - безнапорен; 

Характеристика на потока на геоложките пластове - Потокът е формиран в алувиалните 

отложения оформящи терасата на р.Марица, съгласно ХГ карта на България в М 1:200 

000 и М 1:25 000. Посоката на потока е насоченa двустранно към р.Марица и на юг по 

посока на течение на реката.; Вертикална позиция, хоризонти(1,2,3) - 1; Площ на ПВТ км2 

- 164,13; Разкрита площ км2 - 164,13; Характеристика на покриващите ПВТ пластове в 

зоната на подхранване - Алувиални и алувиално-ливадни почви, песъчливи и песъчливо-

глинести и ненасинена зона от песъкливи глини; ПВТ, от които зависят пряко водни 

екосистеми и/или сухоземни системи: BG0000578 Река Марица, BG0002020 Радинчево, 

BG0002021 Сакар/птици; Натиск и въздействие  върху количественото състояние: 

Естествени ресурси на ПВТ- л/с - 620,08; Разполагаеми ресурси - л/с - 572,23; Разрешени 

водни количества (средногодишни) - л/с - 109,55; експлоатационен индекс - % - 19; Район 

на значим натиск - няма райони със значим натиск; Необходимо за екосистемите 

количество л/с - 47,84; Натиск и въздействие  върху химичното състояние - Категория 

натиск: Идентифицирани дифузни източници на замърсяване - Населени места без 

канализация и от селскостопанска дифузия -вероятно от органични азотни и фосфорни 

торове; Трансгранично ПВТ/ Държава - Тялото е трансгранично с ПВТ GR12ΒΤ010 в Р 

Гърция; Риск оценка по количество - не в риск; Риск оценка по химия - не в риск; Обща 

оценка на риска - не в риск; 

 Допълнително характеризиране на ПВТ 
 ПВТ „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив” с код 

BG3G00000Pt045 

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Пъновска порфиробластова 

свита, Горноюрушка лептнитова свита, Лесовски гнайс-гранити, Сакарски батолит-1, 

Сакарски батолит-2; Литоложки строеж на ПВТ - Гранити, амфиболити, мусковитови и 
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двуслюдени гнайсошисти, шисти, лептинити; Тектоника – Родопския масив. 

Характеристика на отложенията и почвите покриващи подземното водното тяло: 

Дебелина на отложенията и почвите покриващи водното тяло, м - 10-40; Пористост  % - 1-

2; Коефициент на филтрация, м/ден - 1-0,1; Тип на водоносния хоризонт - Пукнатинен 

средно водообилен; Хидрогеоложка характеристика на подземното водното тяло : 

Дебелина на ПВТ, м - 77; Коефициент на филтрация м/ден - 10-1; Водопроводимост, 

м2/ден - 77-770; Тип на ПВТ - ПВТ с пукнатинни води; пористост  % -  1-2 ; инфилтрация - 

3. 

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Прародопска  надгрупа, 

Родопска надгрупа, Комплекс на метавулканити, Фанерозойски гранитоиди,  Палеогенски 

вулканокгенни, седиментно -ефузивни комплекси; Литоложки строеж на ПВТ - 

алевролити, варовици - кавернозни, варовити пясъчници, мергели, конгломерати, 

пясъчници, глини .  Гнайсошисти, гранитизирани гнайси,  гранитогнайси, гнайси, 

мигматити, шисти амфиболити, мрамори, калкошисти.; Тектоника – Родопски масив-

Централнородопския  и Изтоно Родопски блок. Характеристика на отложенията и почвите 

покриващи подземното водното тяло: Дебелина на отложенията и почвите покриващи 

водното тяло, м - от 1 до няколко десетки метра в завидимост от степента на изветряне и 

релефа.; Пористост  % - 1-55; Коефициент на филтрация, м/ден - 0,5-2,2; Тип на 

водоносния хоризонт - Пукнатинен слабо водообилен; Хидрогеоложка характеристика на 

подземното водното тяло : Дебелина на ПВТ, м - от няколко метра до няколко десетки 

метра; Коефициент на филтрация м/ден - 0,0001-1; Водопроводимост, м2/ден - н.д.; Тип 

на ПВТ - ПВТ с пукнатинни води; пористост  % -   1-2; инфилтрация -  8. 

 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Кватернерни алувиални и 

пролувиални образувания; Литоложки строеж на ПВТ - Пясъци, глини, гравелити, чакъли; 

Тектоника – Свиленградско понижение. Характеристика на отложенията и почвите 

покриващи подземното водното тяло: Дебелина на отложенията и почвите покриващи 

водното тяло, м - 2-8; Пористост  % - 35; Коефициент на филтрация, м/ден - 1-0,1; Тип на 

водоносния хоризонт - Поров силно водообилен; Хидрогеоложка характеристика на 

подземното водното тяло : Дебелина на ПВТ, м - 6-22; Коефициент на филтрация м/ден - 

1-140; Водопроводимост, м2/ден - 1052; Тип на ПВТ - ПВТ в алувиалните отложения на  

реките; пористост  % -   35-40; инфилтрация - 20. 

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055  

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Брекчоконгломератова задруга, 

Теригенно-варовиково-мергелна задруга, Пирокластично-мергелно-варовикова задруга, 
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Глинесто-мергелна задруга; Литоложки строеж на ПВТ - Мергели, песъкливи мергели, 

варовици, песъкливи варовици, пясъчници, конгломерати - напукани, 

брекчоконгломерати; Тектоника – Свиленградско понижение. Характеристика на 

отложенията и почвите покриващи подземното водното тяло: Дебелина на отложенията и 

почвите покриващи водното тяло, м - 0,50; Пористост  % - 55; Коефициент на филтрация, 

м/ден - 100-1000 и повече; Тип на водоносния хоризонт - Неизвестно; Хидрогеоложка 

характеристика на подземното водното тяло н.д.: Дебелина на ПВТ, м - ; Коефициент на 

филтрация м/ден - ; Водопроводимост, м2/ден - ; Тип на ПВТ - ПВТ с пукнатинни води; 

пористост  % - 5-20; инфилтрация - 6. 

 ПВТ „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000N053 

Геоложка характеристика: Геоложка формация - Ахматовска свита (Неогенски 

образувания); Литоложки строеж на ПВТ - ясъци, гравелити, песъкливи глини, 

инфилтрационни варовици, брекчоконгломерати; Тектоника – Свиленградско понижение. 

Характеристика на отложенията и почвите покриващи подземното водното тяло: 

Дебелина на отложенията и почвите покриващи водното тяло, м - 2-44; Пористост  % - 20-

55; Коефициент на филтрация, м/ден - 1-0,1; Тип на водоносния хоризонт - Поров средно 

водообилен; Хидрогеоложка характеристика на подземното водното тяло : Дебелина на 

ПВТ, м - 8-95; Коефициент на филтрация м/ден - 1-14,5; Водопроводимост, м2/ден - 100-

716; Тип на ПВТ - ПВТ в грабеновидни депресии; пористост  % -   20-40; инфилтрация - 7. 

Подземни водни тела попадащи на територията на общината  са 

Трансграничните подземни водни тела.  

Подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция са:  

BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово; BG3G000000Q052 - 

Порови води в Кватернер - Свиленград-Стамболово; BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води 

- Източно Родопски комплекс; 

Подземни водни тела, разположени в граничната зона с Република Турция са: 

BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово; BG3G000000Q052 - 

Порови води в Кватернер - Свиленград-Стамболово; BG3G0000Pg2055 - Пукнатинни води 

- Свиленградски масив; BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 

масив. 

Трансграничните подземни водни тела са в процес на уточняване със съседни 

държави. 

Натиск от точкови източници върху подземните водни тела попадащи на 

територията на общината са: 

 ПВТ „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив” с код 

BG3G00000Pt045 
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Точкови източници на замърсяване: Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 

1357,28; Ферми, складове и други селскостопански обекти брой – 3; Депа за 

отпадъци/сметища брой – 4; Мини/хвостохранилища брой – 6; Населени места с частично 

изградена канализация (площ,км2) - 7,18. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от 

разкритата площ на ПВТ - 1,54%.  

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

Точкови източници на замърсяване: Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 

6489,96; Ферми, складове и други селскостопански обекти брой – 28; Депа за 

отпадъци/сметища брой – 9; Мини/хвостохранилища брой – 21; Населени места с 

частично изградена канализация (площ,км2) - 77,53. Потенциално въздействие в/у ПВТ, 

като % от разкритата площ на ПВТ - 2,44%.  

 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

Точкови източници на замърсяване: Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 

164,13; Ферми, складове и други селскостопански обекти брой – 5; Депа за 

отпадъци/сметища брой – 1; Населени места с частично изградена канализация 

(площ,км2) - 6,58. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 

5,62%.  

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055  

Точкови източници на замърсяване: Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 95,35; 

Ферми, складове и други селскостопански обекти брой – 5; Потенциално въздействие в/у 

ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 3,81%.  

 ПВТ „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000N053 

Точкови източници на замърсяване: Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 

542,75; Ферми, складове и други селскостопански обекти брой – 9; Депа за 

отпадъци/сметища брой – 3; Населени места с частично изградена канализация 

(площ,км2) - 2,01. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 

1,97%.  

Натиск от дифузни източници върху подземните водни тела попадащи на 

територията на общината са: 

 ПВТ „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив” с код 

BG3G00000Pt045 

Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 1357,28; % от разкритата площ на ПВТ - 

95,82; Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 

443,49; Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 290,1; 
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Мини/хвостохранилища (площ,км2) - 31,04. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от 

разкритата площ на ПВТ - 56,34%.  

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 6489,96; % от разкритата площ на ПВТ - 

98,43; Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 

449,458; Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 3069,43; 

Мини/хвостохранилища (площ,км2) - 152,21. Потенциално въздействие в/у ПВТ, като % от 

разкритата площ на ПВТ - 56,57%. 

 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 164,13; % от разкритата площ на ПВТ - 

100; Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 94,97; 

Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 20,1; Потенциално въздействие 

в/у ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 70,11%.  

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055  

Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 95,35; % от разкритата площ на ПВТ - 100; 

Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 41,13; 

Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 34,18;. Потенциално въздействие 

в/у ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 78,98%.   

 ПВТ „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000N053 

Разкрита част на водното тяло, кв.км. - 542,75; % от разкритата площ на ПВТ - 

77,08; Натиск от дифузни източници на замърсяване: Селско стопанство (площ,км2) - 

248,36; Населени места несвързани с канализация (площ,км2) - 141,18. Потенциално 

въздействие в/у ПВТ, като % от разкритата площ на ПВТ - 71,77%. 

Таблица 3.2.2.1. Риск оценка на подземните водни тела в БД ИБР по дифузни и точкови 

източници на замърсяване 

водно тяло Код оценка  

Порови води в Кватернер -  Свиленград-

Стамболово 

BG3G000000Q052 не е в риск  

Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово 

BG3G000000N053 не е в риск  

Пукнатинни води - Свиленградски масив BG3G0000Pg2055 в риск дифузни 

Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 

масив 
BG3G00000Pt045 не е в риск 

 

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс BG3G000PtPg049 не е в риск  
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Резултати от оценка на риска на базата на определения значим точков и дифузен 

натиск и анализa на резултатите от мониторинг на подземните водне тела попадащи на 

територията на общината са:: 

 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

Категория натиск: Точкови - Потенциално въздействие % от разкритата площ на 

ПВТ - 5,62; Източник - Общинско депо за неопасни отпадъци /битови и строителни/ - 

Любимец, Складове за пестициди, Населени места с частично изградена канализация. 

Дифузни - Потенциално въздействие % от разкритата площ на ПВТ - 70,11; Източник - 

Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия - вероятно от органични 

азотни и фосфорни торове. Окончателна оценка на риска по химично състояние на ПВТ - 

не в риск. Обща РИСК оценка на ПВТ по количество - не в риск.   

 ПВТ „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000N053 

Категория натиск: Точкови - Потенциално въздействие % от разкритата площ на 

ПВТ - 1,97; Източник - Общински депа за отпадъци /БО/, Складове за пестициди, 

Населени места с частично изградена канализация. Дифузни - Потенциално въздействие 

% от разкритата площ на ПВТ - 71,77; Източник - Населени места без канализация и от 

селскостопанска дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове. 

Окончателна оценка на риска по химично състояние на ПВТ - не в риск. Обща РИСК 

оценка на ПВТ по количество - не в риск. 

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055  

Категория натиск: Точкови - Потенциално въздействие % от разкритата площ на 

ПВТ - 3,81; Източник - Складове за пестициди. Дифузни - Потенциално въздействие % от 

разкритата площ на ПВТ - ; Източник - Населени места без канализация и от 

селскостопанска дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове. 

Окончателна оценка на риска по химично състояние на ПВТ - не в риск. Обща РИСК 

оценка на ПВТ по количество - не в риск. 

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

Категория натиск: Точкови - Потенциално въздействие % от разкритата площ на 

ПВТ - 2,44; Източник - Действащи депа за отпадъци - БО, СО, ПО. Закрити Депа за опасни 

отпадъци, Закрити общински депа за отпадъци - БО, СО, ПО, Рекултивирано общинско 

депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Складове за пестициди, Земна лагуна на S & B 

Индастриъл минералс” АД Кърджали, Находища за Индустриални минерали, Находища 

за скално-облицовъчни и строителни материали, Населени места с частично изградена 

канализация; Дифузни - Потенциално въздействие % от разкритата площ на ПВТ - 56,57, 
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Източник - Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия - вероятно от 

органични азотни и фосфорни торове, Хвостохранилща, Находища Оловно-цинкови и 

злотосъдържащи руди, Находища на уран, Находища на Скално-облицовъчни  и 

строителни материали. Окончателна оценка на риска по химично състояние на ПВТ -  в 

риск. Обща РИСК оценка на ПВТ по количество - не в риск. 

 ПВТ „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив” с код 

BG3G00000Pt045 

Категория натиск: Точкови - Потенциално въздействие % от разкритата площ на 

ПВТ - 1,54; Източник - Действащи депа за отпадъци - БО, СО, ПО. Закрити Депа за опасни 

отпадъци, Земна лагуна на S & B Индастриъл минералс” АД Кърджали, Находище Анел 

тепе, Находища за скално-облицовъчни и строителни материали, Находища за 

индустриални минерали, ХХ Маджарово, Населени места с частично изградена 

канализация. Дифузни - Потенциално въздействие % от разкритата площ на ПВТ - 56,57; 

Източник - Населени места без канализация и от селскостопанска дифузия - вероятно от 

органични азотни и фосфорни торове, Източномаришки въглищен басейн - "Мини Марица 

изток" ЕАД, Находища на уран. Окончателна оценка на риска по химично състояние на 

ПВТ - не в риск. Обща РИСК оценка на ПВТ по количество - не в риск.    . 

Оценка на риска по химично състояние и по количество на ПВТ 
Окончателна оценка на риска по химично с-ие  Обща РИСК оценка на ПВТ по количество 

в риск не в риск 

По програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние 

на подземните води на територията на БДИБР на територията на  Община Свиленград са 

определени два пункта:  

- Европейски код на пункта - BG3G0000AQHMP053; Населено място - 

Момково; Име на пункт по басейнова дирекция - Момково, Кладенец - ПС-ПБВ; 

Географска дължина - 26.16450; Географска ширина - 41.77660; 

- Европейски код на пункта - BG3G00ahN12MP132; Населено място - 

Свиленград; Географска дължина - 26.136944; Географска ширина - 41.746389; 

На територията на  Община Свиленград няма пункт за мониторинг на 

количественото състояние на подземни води в източнобеломорски район. 

Съгласно проект на програма за контролен  и оперативен мониторинг на 

химичното състояние на подземните води в периода на втория ПУРБ, на територията на  

община Свиленград   е предвидено да разкрият три нови пукта: 

- Европейски код на пункта - BG3G0000AQHMP053; Населено място - Момково; 

Име на пункт по басейнова дирекция - Момково, Кладенец - ПС-ПБВ; Kод на ПBT - 

BG3G000000Q052; Географска дължина - 26.16450; Географска ширина - 41.77660; 

Използване напункта - ПБВ; Обосновка на избраните пунктове - стара мрежа редица от 

данни. 
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- Европейски код на пункта - B BG3G00AHN12MP132; Населено място - 

Свиленград; Име на пункт по басейнова дирекция - Свиленград, Сондаж-винарна; Kод на 

ПBT - BG3G000000N053; Географска дължина - 26,13694444; Географска ширина - 

41,74638889; Използване напункта - ПБВ, промишлени цели; Обосновка на избраните 

пунктове - стара мрежа редица от данни, в напорна зона. 

- Европейски код на пункта - BG3G000000NMP500; Населено място - Ерма Сива 

река; Име на пункт по басейнова дирекция - Сива река, Сондаж - нов; Kод на ПBT - 

BG3G000000N053; Географска дължина - 334658,28 26º 3′ 28,76″; Географска ширина - 

41º 46′ 20,44″; Използване напункта - ПБВ; Обосновка на избраните пунктове - 

характеризира ПВТ в зоната на подхранване. 

 Съгласно Проект на програма за мониторинг на количественото състояние на 

подземните води в периода на ПУРБ (2016- 2021), на територията на  община 

Свиленград   е предвидено да разкрият девет нови пукта:  

- Код на ПВТ - BG3G00000Pt045; ПВТ име - Пукнатинни води - Шишманово – 

стремски масив; Водоносен хоризонт - Протерозойски; Населено място – Левка; 

Географска дължина - 26°17'12".11; Географска ширина - 41°52'27".86; Вид на пункта за 

мониторинг – Извор; Показатели – Водно ниво; Обосновка за местоположение на пункта - 

Характеризира количествения статус на пукнатинни води в изветрителната зона на 

различни видове скали; За какви оценки ще се ползват данните от мониторинга - Оценка 

на естествените ресурси на ПВТ. 

- Код на ПВТ - BG3G0000Pg2055; ПВТ име - Пукнатинни води - Свиленградски 

масив; Водоносен хоризонт - Палеогенски; Населено място – Левка; Географска дължина 

- 26°15'38".67; Географска ширина - 41°51'44".13; Вид на пункта за мониторинг – Извор/ 

Сондаж; Показатели – Дебит/ Водно ниво; Обосновка за местоположение на пункта - 

Характеризира дренирането на окарстената зона; За какви оценки ще се ползват данните 

от мониторинга - Оценка на естествените ресурси на ПВТ. 

- Код на ПВТ - BG3G0000Pg2055; ПВТ име - Пукнатинни води - Свиленградски 

масив; Водоносен хоризонт - Палеогенски; Населено място – Пашово; Географска 

дължина - 26°23'19".93; Географска ширина - 41°49'33".05; Вид на пункта за мониторинг – 

Извор/ Сондаж; Показатели – Дебит/ Водно ниво; Обосновка за местоположение на 

пункта - Характеризира дренирането на окарстената зона; За какви оценки ще се ползват 

данните от мониторинга - Оценка на естествените ресурси на ПВТ. 

- Код на ПВТ - BG3G000000Q052; ПВТ име - Порови води в Кватернер -  

Свиленград-Стамболово; Водоносен хоризонт - Кватернерен; Населено място – 

Свиленград; Географска дължина - 26°11'01",33; Географска ширина - 41°44'46",56; Вид 

на пункта за мониторинг – Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за 

местоположение на пункта - Характеризира посоката на потока и вероятния 

трансграничен пренос на подземни води; За какви оценки ще се ползват данните от 
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мониторинга - Оценка на вероятния трансграничен пренос, оценка на естествените 

ресурси на ПВТ, естествено колебание на водното ниво. 

- Код на ПВТ - BG3G000000Q052; ПВТ име - Порови води в Кватернер -  

Свиленград-Стамболово; Водоносен хоризонт - Кватернерен; Населено място – Капитан 

Андреево; Географска дължина - 26°18'21",31; Географска ширина - 41°42'52",34; Вид на 

пункта за мониторинг – Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за местоположение 

на пункта - Характеризира посоката на потока и вероятния трансграничен пренос на 

подземни води; За какви оценки ще се ползват данните от мониторинга - Оценка на 

вероятния трансграничен пренос, оценка на естествените ресурси на ПВТ, естествено 

колебание на водното ниво. 

- Код на ПВТ - BG3G000000Q052; ПВТ име - Порови води в Кватернер -  

Свиленград-Стамболово; Водоносен хоризонт - Кватернерен; Населено място – 

Свиленград; Географска дължина - 26°12'33",87; Географска ширина - 41°44'20",18; Вид 

на пункта за мониторинг – Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за 

местоположение на пункта - Характеризира посоката на потока и вероятния 

трансграничен пренос на подземни води; За какви оценки ще се ползват данните от 

мониторинга - Оценка на вероятния трансграничен пренос, оценка на естествените 

ресурси на ПВТ, естествено колебание на водното ниво. 

- Код на ПВТ - BG3G000000N053; ПВТ име - Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово; Водоносен хоризонт - Неогенски; Населено място – Свиленград; Географска 

дължина - 26°11'46",23; Географска ширина - 41°44'28",43; Вид на пункта за мониторинг – 

Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за местоположение на пункта - 

Характеризира посоката на потока и вероятния трансграничен пренос на подземни води; 

За какви оценки ще се ползват данните от мониторинга - Оценка на вероятния 

трансграничен пренос, оценка на естествените ресурси на ПВТ, естествено колебание на 

водното ниво. 

- Код на ПВТ - BG3G000000N053; ПВТ име - Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово; Водоносен хоризонт - Неогенски; Населено място – Свиленград; Географска 

дължина - 26°11'34",85; Географска ширина - 41°44'19",96; Вид на пункта за мониторинг – 

Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за местоположение на пункта - 

Характеризира посоката на потока и вероятния трансграничен пренос на подземни води; 

За какви оценки ще се ползват данните от мониторинга - Оценка на вероятния 

трансграничен пренос, оценка на естествените ресурси на ПВТ, естествено колебание на 

водното ниво 

- Код на ПВТ - BG3G000000N053; ПВТ име - Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово; Водоносен хоризонт - Неогенски; Населено място – Свиленград; Географска 

дължина - 26°10'47",41; Географска ширина - 41°44'41",37; Вид на пункта за мониторинг – 

Сондаж; Показатели –Водно ниво; Обосновка за местоположение на пункта - 
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Характеризира посоката на потока и вероятния трансграничен пренос на подземни води; 

За какви оценки ще се ползват данните от мониторинга - Оценка на вероятния 

трансграничен пренос, оценка на естествените ресурси на ПВТ, естествено колебание на 

водното ниво 

Оценката на статуса на ПВТ по химично състояние е дадена в две категории – 

добро и лошо. Методиката за оценка на химичното състояние на подземните води е в 

съответствие с Директива 2006/118/EC и GUIDANCE DOCUMENT NO.18.  Оценката е 

извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, определени при ползване 

подземните води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй като в 

подземното водно тяло се ползват за питейно-битово водоснабдяване. Оценка на 

химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави въз основа на 

състоянието, определено по отделните показатели. При това: - ако по всички показатели, 

състоянието е „добро”, МП се определя в „добро” състояние. – ако по един или повече 

показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в „лошо” състояние. При това 

положение, се прави внимателен анализ на първичните хидрохимични данни за 

показателя (показателите), определящ състоянието като „лошо”. Ако се прецени, че 

данните са съмнителни или недостатъчно достоверни, показателят (показателите), може 

да се отхвърли при крайната оценка на състоянието на пункта. Генерална оценка на 

химическото състояние на ПВТ като цяло, се извърши чрез сравнение на т.н. релевантни 

стойности (РС) и праговите стойности (ПС) на отделните показателите за химическо 

състояние. Релевантните стойности се определят по следния начин: 1. При един МП в 

ПВТ – РС се приема равна на БС на показателя; 2. При два МП в ПВТ – РС се приема 

равна на средноаритметичното между БС на показателите в двата МП. 3. При три и 

повече МП – РС се приема равна на медианата от БС на показателите във всички МП . 

Използването на медианата (вместо средноаритметичната стойност) при повече от два 

МП, подобрява достоверността на оценката за състоянието на ПВТ по даден показател, 

поради това, че се прилага статистическа процедура. По този начин се избягват 

нереалистични оценки, като например ПВТ в „добро” състояние – при преобладаващ брой 

МП в „лошо” състояние”, и обратно. Крайната оценка на химическото състояние на ПВТ 

се прави въз основа на състоянието, определено по отделните показатели: Ако по всички 

показатели, състоянието е „добро”, ПВТ се определя в „добро” състояние. Ако по един 

или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в „лошо” състояние. В 

този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на МП, които имат основната 

тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се прецени, че тези МП не 

характеризират достатъчно представителен обем от ПВТ, същите могат да бъдат 

изключени от генералната оценка за състояние на ПВТ като цяло. Оценката на химичното 

състояние на подземните води се извърши въз основа на мониторинговите данни, 

събрани в периода 2007-2008 год.  
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Преобладаващият брой стойности на тежките метали, като кадмий, олово, живак, 

хром и др., не са реално измерени, а са дадени като граница на откриваемост на 

методиката. Ето защо при крайната оценка на химичното състояние на ПВТ : - 

показателите олово, кадмий, живак, хром и арсен не са взети под внимание поради 

недостатъчна достоверност; - единични резултати от анализи са елиминирани; - 

непредставителни мониторингови пунктове са отстранени. 

За оценка на химичното състояние на ПВТ са използвани данни от изпълнения 

през 2016г. мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела. Оценката на 

химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за оценка на химичното 

състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро и лошо. 

Съгласно Регионални доклади за състоянието на околната среда през 2016 

година на РИОСВ – Хасково  общата оценка на химичното състояние на подземните 

водни тела на територията на общината е добра за 4 от тях и лоша за 1 от тях.  

Таблица 3.2.2.2. Оценката на статуса на подземните водни тела  по химично състояние 

Код Име басейн Химическо 

състояние 

BG3G000000Q052 Порови води в Кватернер -  Свиленград-

Стамболово 

добро 

BG3G000000N053 Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово добро 

BG3G0000Pg2055 Пукнатинни води - Свиленградски масив добро 

BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 

масив  

лошо 

BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс добро 

 
Съгласно Оценка на количественото състояние на ПВТ, количественото 

състояние всички ПВТ на територията на общината  е добро. 

Мрежата и програмата за мониторинг на количественото състояние на 

подземните водни тела осигурява данни за оценка на: - измененията в естественото 

подхранване на подземните води и водния баланс; - взаимодействието между 

подземните води и повърхностните води в по-големите реки; - усъвършенстване на 

първоначално възприетите концептуални модели на подземните водни тела. 

Количественото състояние на всяко подземно водно е определено по 

балансовия метод, като са съпоставени разполагаемия ресурс от подземни води (с 

отнетите от естествения ресурс необходими водни количества за подхранване на 

повърхностните води, където е налична връзка) с разрешените за водовземане водни 

количества. 

Таблица 3.2.2.3. Количествено състояние на подземните водни тела 
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Код Име басейн Химическо 

състояние 

BG3G000000Q052 Порови води в Кватернер -  Свиленград-

Стамболово 

добро 

BG3G000000N053 Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово добро 

BG3G0000Pg2055 Пукнатинни води - Свиленградски масив добро 

BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 

масив  

лошо 

BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс добро 

 

3.2.3. Зони за защита на водите. 
Съгласно Чл. 119а. (1) Зоните за защита на водите са:  

1. водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119 /води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване/  

2. зоните с води за къпане  

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

а) уязвими зони 

б) чувствителни зони  

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми  

5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите 

е важен фактор за тяхното опазване. 

В обхвата на общия устойствен план съгласно ПУРБ 2016-2021 г. не попада 

една от определените в чл. 119 а от Закона за водите зони за защита на водите - зони за 

къпане. Няма и зони за отдих и водни спортове. ПВТ Язовир Ивайловград - 

BG3AR100L004 попада в списъка на ЗОНИ ЗА ОТДИХ, ВОДНИ СПОРТОВЕ И/ИЛИ ЗА 

КЪПАНЕ, но самата зона BG3RWSAR100L004 е извън територията на общината. 

Съгласно Регистър на питейните повърхностни водни тела в 

Източнобеломорски район като зони за защита на водите на територията на община 

Свиленград няма определена зона. 

От Регистър на питейните подземни водни тела в Източнобеломорски район 

като зони за защита на водите на територията на община Свиленград са определени пет 

водни тела: 

Таблица 3.2.3.1. Питейни подземни водни тела на територията на община Свиленград 
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подземно водно тяло Код на зона 
Код на зона за защита 

на водите 

Код на подземно 

водно тяло 

Порови води в Кватернер -  Свиленград-

Стамболово 

BG3DGW000000Q052 BG3G000000Q052 

Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово 

BG3DGW000000N053 BG3G000000N053 

Пукнатинни води - Свиленградски масив BG3DGW0000Pg2055 BG3G0000Pg2055 

Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 

масив  

BG3DGW00000Pt045 
BG3G00000Pt045 

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс BG3DGW000PtPg049 BG3G000PtPg049 

На територията на общината няма данни за учредени СОЗ за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Районът попада в уязвима зона с Код на зоната BGVZ01 и Име на зоната - южна 

зона, съгласно ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 година, регламентирани за 

България със Заповед № РД -930/25.10.2010 г.на МОСВ за определяне на водите, които 

са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и 

уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници. 

Уязвимите зони се определят за защита на водите от биогенно замърсване от 

селскостопански източници. Тези зони са особенно важни за Източнобеломорски район 

поради факта, че всички подземни ВТ се използват за питейни цели с оглед защита на 

подземните води и съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. 

Определените уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците за 

прилагане на добри земеделски практики. За Източнобеломорски район тази зона е една, 

но заема 16 620 км2 , което представлява 47% от площта на района за басейново 

управление. 16 подземни ВТ са свързани с уязвими зони. Община Свиленград попада в 

списъка на общините в ИБР, определени като уязвими зони за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници като извадка от Приложение 2 към 

Заповед № РД-146 / 25.02.2015 г с Обхват на уязвимата зона по надморска височина 100 

метра. Списък на водните тела, които са замърсени и такива, които са застрашени от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници в ИБР като извадка от Приложение 1 

към Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на територията на община Свиленград попадат две 

водни тела с Код на водните тела - BG3G000000N053 и BG3G000000Q052. 

На територията на община Свиленград има един пунт за мониторинг на 

повърхностни води по Нитратната Директива (91/676/ЕИО) в периода на втория ПУРБ: 

Наименование и местоположение на пункта - р. Марица - гр. Свиленград; Код на пункта - 

BG3MA01191MS0010; Географски координати Х = 26,19185, У = 41,769; Показатели - 

NO3, PO4. 
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Чувствителните зони са определени по силата на Директива за пречистването на 

градски отпадъчни води (91/271/ЕЕС) и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ. 

Определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностнте води от 

повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените 

места. На територията на община Свиленград са установени две зони, чувствителни към 

биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО. 

Таблица 3.2.3.2. Чувствителни зони на територията на община Свиленград 

 

Начало на чувствителната зона Край на чувствителната 

зона 

Име на ЗЗВ Код на ЗЗВ 

р. Марица, след вливането на р. 

Чепеларска 

р. Марица, до границата Река 

Марица 

BGSARI06 

р. Тунджа, след вливането на р. 

Мочурица 

р. Тунджа до границата Река Тунджа BGSARI12 

 
На територията на Община Свиленград една зона попада в списъка на 

местообитанията на стопански ценни видове риба, определени като ЗЗВ – въз основа на 

предложенията на Сдружение «Балканка» и Заповед № РД 09-152/09.03.2015г на 

министъра на земеделието и храните - Код на зоната за опазване на стопански ценни 

видове риби и други водни организми - BG3FSWMA100R001, Име на зоната - Р. Марица, 

Географско описание на зоната - Река Марица,от р.Сазлийка до граница, Основание за 

определяне на зоната - Заявление от Сдружение „Балканка”, гр. София, Стопански ценни 

видове риба - Щука (Esox lucius) Европейски сом (Silurus glanius), Код на ВТ, в което 

изцяло или частично попада зоната - BG3MA100R001. 

Зони за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване. За Източнобеломорски район са определени 63 такива зони, като те заемат 

34,1% от площта на района за басейново управление. Защитените зони за опазване на 

типове природни местообитания и местообитание на видове се обявяват на основание 

чл.12, ал.6 във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологочното разнообразие и т.1 

от Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007г. (ДВ, бр.21 от 2007г.). 

Основните орагани за управление и контрол на защитените зони за опазване на типове 

природни местообитания и местообитания на видове са министъра на околната среда и 

водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и 

директорите на дирекции на националните паркове, съгласно чл. 115 и чл. 117 от Закона 

за билогичното разнообразие. 
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На територията на община Свиленград има обявени две зони по Натура 2000 

във връзка с Директивата за местообитанията:   

 Родопи – Източни с код BG0001032 и Тип на зоната – SCI. Дата на 

определяне на зоната - Юни.05. Повърхностните ВТ на територията на Община 

Свиленград, попадащи в ЗЗВ са: 

– водно тяло с име на водното тяло и код: Лозенска река, десен приток на река 

Марица - BG3MA100R006;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: яз. Ивайловград - BG3AR100L004;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: Река Марица,от р.Сазлийка до 

граница - BG3MA100R001;  

 Сакар с код BG0000212 и Тип на зоната – SCI. Дата на определяне на 

зоната - Юни.05. Повърхностните ВТ на територията на Община Свиленград, попадащи в 

ЗЗВ са: 

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Ченгене дере - BG3MA100R003;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Левченска - BG3MA100R004;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Голямата (Пъстрогорска) - 

BG3MA100R005;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: Река Соколица горно течение - 

BG3MA200R018;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Манастирска и ляв приток - 

BG3TU100R003;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Синаповска - BG3TU200R008;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Тунджа от вливане на река 

Мелнишка до границата - BG3TU100R002;  

На територията на община Свиленград има обявена една зона по Натура 2000 

обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици:   

 Сакар с код BG0002021 и Тип на зоната – SPA. Дата на определяне на 

зоната - Август.10. Повърхностните ВТ на територията на Община Свиленград, попадащи 

в ЗЗВ са: 

-водно тяло с име на водното тяло и код: р.Ченгене дере - BG3MA100R003;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Левченска - BG3MA100R004;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Голямата (Пъстрогорска) - 

BG3MA100R005;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: Река Соколица горно течение - 

BG3MA200R018;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р.Каламица - BG3MA100R002; 

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Манастирска и ляв приток - 

BG3TU100R003;  
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– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Синаповска - BG3TU200R008;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Тунджа от вливане на река 

Мелнишка до границата - BG3TU100R002;  

– водно тяло с име на водното тяло и код: р. Фишераа - BG3TU100R001; 

Зони за защита на водите в басейна на р. Тунджа, попадащи на територията на 

община Свиленград, обявени по  Закон за защитените територии /ЗЗТ/ няма. 

3.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране 
на отпадъчните води. 

Закона за водите урежда обществените отношения свързани с управлението на 

водите на територията на Република България като общонационален неделим природен 

ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения. Целта му е да 

осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на 

здравето на населението, както и да създаде условия за: 

 1.осигуряване на достатъчно количество и добро качество на 

повърхностните и подземните води за устойчиво, балансирано и справедливо 

водовземане;  

 2. намаляване на замърсяването на водите;  

 3. намаляване на заустванията, емисиите и изпусканията на замърсени 

води без тяхното пречистване;  

Закона за водите сочи и конкретните мерки и действия, към които е необходимо 

да бъдат насочени усилията на всички заинтересовани страни и ползватели на 

природния ресурс, а именно:  

 1.предотвратяване влошаването, както и опазване и подобряване 

състоянието на водните екосистеми, на пряко зависимите от тях сухоземни екосистеми и 

влажни зони;  

 2. насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно 

опазване на наличните водни ресурси;  

 3. комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси;  

 4. прилагане на мерки за опазване и подобряване на водната среда;  

 5. осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването на 

подземните води и предотвратяване на замърсяването им;  

 6. намаляване на последиците от наводнения и засушавания. 
Стремежът е  към постигане на следните цели в областта на водоснабдяваните 

и канализационни системи:   

-подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по 

водоснабдяване и канализация; 
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-постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и 

канализационни услуги;  

-увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по 

водоснабдяване и канализация;  

-опазване на околната среда и водите;  

-подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна 

и канализационна системи и прилежащите съоръжения; 

-подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и 

канализационни услуги. 

3.2.4.1. Водоснабдяване 
Всички селища в Община Свиленград са водоснабдени с изключение на с. 

Лисово и с. Равна гора. Селищата разчитат на подземни водни тела за водоснабдяването 

си с питейна вода. Водоизточниците са разположени основно в терасите на реките 

Марица и Арда, както и каптажи на планински извори в близост до населените места.  

Водоснабдяването се осъществява от няколко водоснабдителни системи. 

Дружеството „Водоснабдяване и канализация” - град Хасково обслужва 

територията на община Свиленград. Дружеството е 100% собственост на държавата и 

негов принципал е Министъра на регионалното развитие. „В и К” ЕООД разполага с 

необходимия персонал и материално-техническа база за ефективната експлоатация и 

поддръжка на съществуващите водоснабдителни и канализиционни системи.  

Територията на община Свиленград е самостоятелен район и е един седемте 

обособени експлоатационни райони в рамките на оператора. Звеното обслужва гр. 

Свиленград и  21 населени места като 2 от общо 23 населени места в общината нямат 

изградена ВиК мрежа – с. Лисово и с. Равна гора. Водопроводната мрежа в селищата на 

общината етернитови тръби изградени през 60-те, 70-те години на миналия век. Град 

Свиленград е с тръби от ПЕВП подменени чрез воден цикъл 2010г. и воден цикъл 2015г. 

Водоснабдяването на селищата в Община Свиленград се осъществява по 

следния начин: 

 Водоснабдителна система за гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и 

Генералово 

Основен водоизточник на системата се явява ПС ”Лъвова чешма” с 10 бр. 

тръбни кладенци, които подават водата чрез бункерни помпени станции и тласкател . 

Изградена е и надеждна инсталация за хлориране с регулиране количеството на 

подавания хлор в зависимост от дебита на помпите. Втората група към системата е група 

БПС на с. Димитровче и помпена станция - ПС Свиленград ІІ. Има изградени два напорни 

резервоари – НР1 с обем V = 2000 м³ и напорен резервоар „Лъвова чешма” – НР с обем V 

= 1500 м³; 
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 Водоснабдителна система за селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, 

Михалич, 

Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб и 

Щит / Браница, Дрипчево, Изворово и Черепово – от Община Любимец/ - Селата се 

водоснабдяват от ПС „Момково” с изградени 4 бр. тръбни кладенци и ПС „Бели бряг” с 

изградените 2 бр. тръбни и 3 бр. шахтови кладенци. Тази водоснабдителна система има 

напорни резервоари и преходен резервоар както следва: 

- преходен резервоар – ПР с обем V = 1000 м³ - „Гьоз тепе”; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 240 м³ - за с. Пъстрогор; 

- напорен резервоар – 2 бр. с обем V = 140 м³ и 50 м³ - за с. Димитровче; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 300 м³ - за с. Райкова могила; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 240 м³ - за с. Момково; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 120 м³ - за с. Чернодъб; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 160 м³ - за с. Щит; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 50 м³ - за с. Пашово; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 160 м³ - за с. Сладун; 

- напорен резервоар – 2 бр. с обем V = 150 м³ и 120 м³ - за с. Михалич; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 300 м³ - за с. Левка; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 160 м³ - за с. Мустрак; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 120 м³ - за с. Костур; 

- напорен резервоар – НР с обем V = 240 м³ - за с. Младиново 

За правилното функциониране на системата има изградени и следните помпени 

станции: 

- ПС І-ви подем с черпателен резервоар – ЧР с обем V = 240 м³; 

- ПС ІІ-ри подем с черпателен резервоар – ЧР с обем V = 180 м³; 

- ПС ІІІ-ти подем с черпателен резервоар – ЧР с обем V = 75 м³ и се намира на 

територията на Община Любимец; 

- ПС ІV-ти подем и се намира на територията на Община Харманли; 

- ПС „Бабица” с черпателен резервоар – ЧР с обем V = 50 м³; 

- ПС „Михалич” с черпателен резервоар – ЧР с обем V = 50 м³; 

- ПС „Пъстрогор”; 

- ПС „Младиново”; 

- ПС „Райкова могила”. 

 Водоснабдителна система за селата Маточина и Варник 

Водоснабдяват се от тръбен кладенец и каптиран извор „Маточина” и напорен 

резервоар 

– НР с обем V = 100 м³. 

 Водоснабдителна система за селата Студена и Дервишка могила 
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Водоснабдяват се от дренаж „Студена” с помпена станция ПС „Студена 2” с 

черпателен резервоар ЧР с обем V = 25 м³ и каптиран извор „Далак бунар” с помпена 

станция ПС „Студена1„”. За с. Студена има изграден напорен резервоар – НР с обем V = 

240 м³ и напорен резервоар – НР с обем V = 75 м³ за с. Дервишка могила. 

 Водоснабдителна система за село Мезек 

Водоснабдява се от един каптиран извор и помпена станция ПС „Мезек” с 

черпателен резервоар ЧР с обем V = 75 м³ и два броя напорени резервоари – НР с обем 

V = 100 м³ и 50 м³. 

 Водоснабдителна система за село Сива река 

Водоснабдява се от 1 брой шахтов кладенец и 2 броя тръбни кладенци и 

помпена станция ПС „Сива река” и напорен резервоар – НР с обем V = 160 м³. 

Водопотреблението е получено от развитието на населението с основната 

хипотеза, че индивидуалното битово потребление ще се приближи до стандартната 

стойност от 120 л/ж/д. 

Водата от някои водоизточници не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – основен проблем са 

завишение в показателите за съдържание на манган, нитрати и арсен. 90% от водоемите 

и помпените станции са строени в периода 1950-1989 г. Оборудването и арматурите са 

амортизирани и технически остарели. Помпите се класифицират като ниско ефективни с 

висока консумация на ел. енергия, липсват резервни части. 

Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и диаметър 

(етернитови, стоманени, полиетиленови).  Преобладават етернитовите 

(азбестоциментови ) тръби, които са амортизирани, ненадеждни и морално остарели. Те 

водят до чести аварии и до значителни загуби на питейна вода, както и на влошаване на 

нейните хигиенни характеристики. Това е основна причина загубите на води да са високи-

над 50% за общината. Частичната подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на града 

и селата с нови полиетиленови тръби е извършена през последните години, основно чрез 

реализирани инвестиции от страна на дружеството и на общината. Основните ефект от 

подмяната са свързани с намаляване на загубите и подобряване на хигиената на 

водоснабдяването. 

На територията на община Свиленград няма пречиствателна станция за 

питейна вода експлоатирана от ВиК ЕООД гр.Хасково. Съоръженията за дезинфекция на 

водата с хлорен агент /с изключение на Водоснабдителна система за гр. Свиленград, с. 

Капитан Андреево и Генералово/ са стари и не обезопасени както за експлоатационния 

персонал, така и за околното пространство. Внасянето на дезинфектанта не се извършва 

пропорционално на преминалото водно количество и не се прецизира количеството му в 

съответствие с количеството на остатъчния хлор във водата. 
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Не се обезпечава контактно време за въздействие на дезинфектанта върху 

водата. Следва да се изградят резервоари с обем осигуряващ 30 минути време престой 

по максимално часов разход, където да се провежда обеззаразяването и тогава, вече 

третираната вода да се подава в разпределителната мрежа. 

Основната част от водопроводите е изградена около1960-1990г. и технически 

обоснования експлотационен период на тръбите отдавна е изтекъл. Експлотационната 

възраст, както и материалът на водопроводите обуславя влошеното качество на водата, 

големите загуби, чести аварии, намалена проводимост на тръбите.  

За осигуряване на  надежно и качествено водоснабдяване, както и осигуряване 

на населението с вода с добри качествени показатели  е необходимо да се извърши 

реконструкция на довеждащите гравитачни и напорни водопроводи. Необходимо и 

саниране на всички напорни водоеми чрез вътрешна хидроизолация, което не е правено 

от тяхното изграждане през 60-те и 70-те години на миналия век. 

Необходимо е и саниране на сградите на помпените станции – покриви, 

дограма, топлоизолация и др. 

Поради необходимостта от големи инвестиции за реконструкция на мрежите в 

общ. Златоград, изграждането може да става поетапно в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен период.  

За бъдещото решаване на проблемите с водоснабдяването на Община 

Свиленград е необходимо да се извърши: 

- рехабилитация на напорни резервоари, които имат нужда от това за 

Свиленград, Капитан Андреево и ВС „Момково”; 

- допълнителни кладенци за Свиленград; 

- обезаманганителни инсталации за Свиленград 

- рехабилитация на участъци на външните мрежи на Свиленград, ВС 

„Момково”, Сива река, Димитровче, Пъстрогор и Дервишка могила; 

- водоснабдяване на с. Равна гора, което в момента няма централно 

водоснабдяване от ВиК ЕООД Хасково; 

- узаконяване и оборудване на водоизточник за водоснабдяването на с. 

Студена и с. Дервишка могила; 

- продухване на съществуващ кладенец за подобряване водоснабдяването 

на с. Варник и с. Маточина; 

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 

резултати: 

- подаване на качествена питейна вода; 

- намаляване на загубите на вода във част от довеждащите водопроводи за 

цитирането по-горе водоснабдителни групи и населени места с подмяна на участъци от 

външната и вътрешна водоснабдителни мрежи 
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- подобряване състоянието на резервоарите за съхранение на вода; 

- обезпечаване с необходимите количества вода на нуждаещите се населени 

места чрез рехабилитация на кладенци или изграждане на допълнителни. 

- Да предвиди учредяване и изграждане на СОЗ на водоизточниците без СОЗ 

по Наредба №3 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

3.2.4.2. Канализационна мрежа и пречистване на битови отпадъчни води 
Замърсяването на територията на общината се причинява от локални 

източници на отпадъчни води. Такива са: 

-Битови отпадъчни води от населените места, които директно или индиректно, 

без необходимата степен на пречистване се заустват в повърхностни или подземни 

водни тела. 

-Отпадъчни води от производствени обекти. 

-Отпадъчни води, които се формират от  селскостопански обекти. 

Канализационната мрежа на територията на Общината е частично изградена, а 

в някои селища въобще липсва. Има изградена ПСОВ за отпадъчните води от гр. 

Свиленград и ПСОВ в с. Мезек. 

Изградеността на канализационната мрежа в гр. Свиленград е на 100 % част от 

нея около 80 % е остаряла силно амортизирана и подлежи на подмяна - състояща се от 

бетонови и стоманобетонови тръби, колектори и РШ. Останалата част е изградена по 

воден цикъл с ПЕ тръби и РШ. Канализацията е от смесен тип само в част от кв. Гарата 

има частично изградена разделна канализация. Отвеждането на водите към ПСОВ 

Свиленград се осъществява чрез препомване посредством две КПС-та - ляв и десен 

бряг, а също чрез довеждащ колектор от най-отдалечения квартал посредством отново 

препомвнане с 4 бр. изградени локални КПС. 

В с. Мезек е изградена нова канализационна мрежа с ПЕ Ф315 само по 

централната улица по проект на Община Свиленград,  в останалата част от селото 

съществува канализационна мрежа за дъждовни води която е свързана с  ПСОВ Мезек и 

голяма част от населението е включено в нея. 

ПСОВ Свиленград, ПСОВ Мезек са със действащи разрешения за заустване, 

както и КПС ляв и десен бряг. 

Основни параметри за ПСОВ Свиленград: 

- Q ср.ден.=2521,43 м3/д 

- Qмакс.час = 230.4 м3/ч 

- 2Qмакс.час =460.8 м3/ч  

- БПК 5-25 mg/dm3  
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- НВ = 35 mg/dm3 

Основни параметри за ПСОВ Мезек: 

- Q ср.ден.=100м3/д 

- Qмакс.час = 12.6м3/ч 

- Qмин.час =2 м3/ч  

- БПК 5 =300 mg/dm3  

- НВ = 350 mg/dm3 

Технологична схема с механично пречистване и биохимично пречистване чрез 

процес с активна утайка в условия на продължителна аерация със стабилизация на 

утайките. 

В другите селища от Община Свиленград няма изградена канализационна 

мрежа за битовите отпадъчни води, няма и пречиствателни съоръжения. 

За да се прекрати включването на отпадъчните води без пречистване в 

дъждовната канализация, почвите, реките и другите водни тела е необходимо: 

- изграждане на битово-фекална канализация за всички населени места; 

- изграждане на локални пречиствателни съоръжения - ПСОВ. 

За селищата в община Свиленград се предвижда групиране в осем групи и за с. 

Сиво поле отделна ПСОВ. 

- За първа група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на юг от 

с. Младиново и ще се пречистват водите на села Младиново и Костур. 

- За втора група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на юг от с. 

Студена и ще се пречистват водите на селата Студена и Дервишка могила. 

- За трета група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на юг от с. 

Пъстрогор и ще се пречистват водите на следните села: Пъстрогор и Момково. 

- За четвърта група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на 

изток от с. Щит и ще се пречистват водите на селата Щит и Пашово. 

- За пета група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на север от 

с. Сладун и ще се пречистват водите на селата Сладун и Михалич. 

- За шеста група – пречиствателното съоръжение ще се разположи 

северозападно от с. Маточина и ще се пречистват водите на селата Маточина и с. 

Варник. 

- За седма група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на юг от 

с.Димитровче и ще се пречистват водите на следните села: Димитровче, Левка, Мустрак 

и Райкова могила.. Отпадъчните води от с. Райкова могила ще се припомпват към ПСОВ. 

- За осма група – пречиствателното съоръжение ще се разположи на изток от 

с. Капитан Андреево и ще се пречистват водите на селата Капитан Андреево и 

Генералово. 
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- За с. Сиво поле самостоятелно пречиствателно съоръжение и ще се 

разположи на север от селото. 

С това проектното решение ще се осигури отвеждане и пречистване на всички 

отпадъчни води, с което се постига: 

- защита здравето на населението; 

- значителен санитарно – хигиенен и социален ефект; 

- възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване, 

- изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим; 

- съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях 

компоненти на околната среда. 

3.2.5. Оценка на риска от наводнения 
Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. 

Вероятността за тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица 

фактори, познаването и управлението на които позволява да се въздейства върху 

общите негативни последици от наводненията. 

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения (Директива за наводненията) създава рамка за оценка и управление на риска 

от наводнения в държавите - членки на Европейския съюз, като се създаде база за 

подобряване управлението на риска от наводнения и се цели намаляване на 

неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното наследство 

и стопанската дейност. Изискването на директивата е да се оценят дали водните течения 

и крайбрежието линии са изложени на риск от наводнения, да нанесат на карта 

разпространениято на наводнението при различни сценарии, стопанските активи и хората 

в риск в тези области и да се предприемат адекватни и координирани мерки за 

намаляване риска от наводнения.  

Критериите за значимост на потенциални бъдещи наводнения са: 

1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители (загинали, ранени и с 

опасност за здравето); 

 2. материални загуби; 

 3. засегната техническа инфраструктура; 

 4. засегната стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 

 5. засегнати инсталации съгласно приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от 

Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително 

замърсяване поради авария в случай на бедствие; 

 6. зони за защита на водите, посочени в чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;  

7. защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които 

съществува възможност от засягане; 

 8. ниво на нарушаване на нормалното функциониране на обществото; 
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 9. обекти със статут на недвижими културни ценности; 

За разлика от другите природни бедствия, наводненията се поддават в 

значителна степен на прогнозиране както по отношение на възникването и 

разпространението им, така и по отношение на възможните последици. Независимо, че 

те са естествени явления, появата им в голяма степен се повлиява от човешката дейност 

и намесата на човека в природните процеси. Нанесените щети от наводнения през 

последните години са показател, че обществото не е достатъчно подготвено да се 

противопостави на този нарастващ риск. Констатира се, че прилаганите дейности по 

защита от наводнения не са достатъчни и е необходимо да се премине към политика на 

цялостно управление на риска от наводнения в условията на „съвместно съществуване” с 

наводненията. Целта е да се постигне намаляване на бъдещия риск чрез проучване, 

оценка и въздействие върху всички фактори, влияещи върху появата на наводненията и 

значимостта на последиците им върху човешкото здраве, стопанската дейност и околната 

среда. 

Направеният анализ показва, че основна причина за регистрираните в 

Източнобеломорски район наводнения са разливанията на реки, причинени от 

изключително интензивни и продължителни валежи – 169 от общо 192 минали 

наводнения. Друг тип наводнения, често срещани и документирани са дъждовните 

наводнения – резултат на краткотрайни, интензивни валежи – 16 от общо 192 значими 

минали наводнения. Малка част от описаните наводнения (четири) са вследствие 

преливане на канализационни води при интензивни валежи от дъжд. Има само 2 

регистрирани случая на значими минали наводнения с посочен източник на наводнението 

покачване на подземни води. Изпускането на водни обеми от водозадържащи 

съоръжения - язовири - поради преливане, разрушаване на стена и др., се явява основна 

или утежняваща причина за немалка част от наводненията - регистрирани са 21 случая, в 

които наводненията са резултат от изпускане, преливане или разрушаване на язовири и 

микроязовири. В повечето от случаите причина за наводнението е комбинация от повече 

от един фактор. В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане, а 

в коригираните са налице два механизма:  

• разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където те са в 

лошо техническо състояние в резултат недобра експлоатация  

• преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни 

количества по-високи от оразмерителните за корекцията Практика във втория случай е за 

връщане в реката на прелялата над дигата вода част от дигата да бъде разрушена. И в 

двата случая възстановяването на дигите се осъществява понякога с неподходящи 

материали, което от своя страна е предпоставка за бъдещо разрушаване на 

съоръжението на това място при преминаване на високи води 
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Обстановката, която води до наводнения, почти винаги се свързва с обилни 

валежи. Най-големите сезонни валежи се очертават в края на зимата. Всички тези 

характеристики са резултат от развитието на средиземноморския циклон на тази част от 

Балканския полуостров, където е разположена и Община Свиленград. Метеорологичните 

ситуации, водещи до наводнения са следствия от влиянията на средиземноморския 

циклон и се изразяват в създаване на условия за развитие на конвективни облаци,които в 

сравнително малък район натрупват голямо количество валежи. Това явление се 

забелязва през топлото полугодие. През студеното полугодие, освен валежите, 

влиянието на средиземноморския циклон води и до затопляне, в резултат, на което 

навалелия сняг обилно се разтопява. Тази ситуация е типична за басейна на река Марица 

и наводненията от този тип са често срещано явление. По-значими наводнения на 

територията на община Свиленград са /таблица значими минали наводнения в 

Източнобеломорски район към Приложение 2.1.7. от ПУРН/: 

 Свиленград; Дата на настъпване на наводнението - 11.12.1941 г., 

04.08.2005 г., 06.01.2006 г., 27.11.2007 г.; Източник на наводнението – Речни наводнения; 

Основна характеристика на наводнението - Наводнение със средна скорост; Механизъм 

на възникване на наводненето – Естествено преливане. 

 с. Капитан Андреево; Дата на настъпване на наводнението - 2005 г., 2006 г., 

08.02.2010 г., 15.02.2010 г. ; Източник на наводнението – Речни наводнения; Основна 

характеристика на наводнението - Наводнение със средна скорост; Механизъм на 

възникване на наводненето – Естествено преливане. 

 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

72 

 
 

 
Фигура 3.2.5.1. Карти на минали и потенциални бъдещи наводнения. 

 
Фигура  3.2.5.2. Карта на райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (по ПУРН 2016 - 2021 г.). 
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Територията на община Свиленград в район със значителен потенциален риск от 

наводнения РЗПРН с Код на РЗПРН - BG3_APSFR_MA_01; име р.Марица - граница; 

Дължина, км – 121; Поречие – Марица; Водно тяло - BG3MA100R001, BG3MA100R002, 

BG3MA100R003, BG3MA100R004, BG3MA100R005; Населени мяста – Капитан Андреево, 

Генералово, Чернодъб, Свиленград, Момково; Степен на риск - висок. 

БДИБР е разработила детайлен модел за управление на риска при възникване 

на наводнения. Оценката на рисковите фактори за поречието на Марица на територията 

на Община Свиленград отчита сравнително висок риск от наводнения. Съчетано с 

негативната значимост на климатичните промени допълнително се увеличава шанса с от 

5 до 10% на честотата от поява на високи води. Тези анализи трябва да се вземат 

предвид при мероприятия, свързани с управление на риска от възникване на природни 

бедствия. 

 
Фигура  3.2.5.3. Карта на райони под заплаха от наводнения (по ПУРН 2016 - 

2021 г.). 
Националните приоритети и цели за управление на риска от наводнения са: 

- Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

- Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 

наводнения от урбанизиранит е територии 

- Възстановяван е на нормалните условия за живот 

- Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура 
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- Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктур а 

- Подобряване на защитата на значими стопански и културно- исторически 

обекти 

- Подобряване на защитата на значими стопански обекти 

- Подобряване на защитата на значими културно- исторически обекти 

- Подобряване на защитата на канализационн ите системи 

- Подобряване на защитата на индустриалнит е обекти (основно IPPC и 

SEVESO обекти) 

- Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 

територии и защитени зони 

- Подобряване на водозадържаща та способност на земеделски, горски и 

крайречни територии 

- Повишаване на подготвеността на населението за наводнения 

- Подобряване на реакциите на населението при наводнения 

- Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото 

планиране на териториите и УРН 

- Осигуряване на оперативна информация за УРН 

- Повишаване на квалификацият а на персонала, ангажиран с УРН 

- Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 

басейн 

- Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при 

наводнения 

По-важните мерки за намаляване на риска от наводнения на територията 

на община Свиленград са: 

 Почистване коритата на реките от наноси и растителност 

 Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете и заливаемите 

тераси 

 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на акация и топола 

 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на водните тела, резултат от изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, водещи до негативни промени в хидрологията на реките 

 Изграждане на защитне стени и диги, поддържане и надграждане на 

съществуващите. Осигуряване на скатовете за задържане. 

 Отстраняване на локални щети по бреговете от наводнения за посрещане 

на евентуално нова висока вълна 

 Оценка на щетите по сгради и инфра структура 
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 Разработване на общенски програми за намаляване на риска от 

наводнения 

• Система за ранно предупреждение чрез краткосрочни метеорологични 

прогнози.  

• Сгъстяване и модернизиране на мрежата на метеорологичен и 

хидрометричен мониторинг;  

• Създаване на точен дигитален модел на релефа чрез заснемане на речните 

легла с оглед ранно предупреждение;  

• Картиране на наводняемите зони с оглед изготвянето на планове при 

извънредни ситуации; 

• Законово и нормативно регламентиране на правила и забрани за 

строителство в наводняемите зони; 

 Въвеждане и изпълнение на изискванията за добро земеделско и 

екологично състояние на земеделските площи; 

 Подобряване на съществуващата хидрогеоложка система за получаване на 

данни в реално време за целия басейн; 

3.2.6. Цели и мерки за повърхностни и подземни води и зони за защита 
Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата директива за водите 

(РДВ). Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен 

на защита на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на РДВ, които 

следва да бъдат постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела, т.е. 

постигане на добро състояние до 2015 г. и се въвежда принципът за предотвратяване на 

допълнително влошаване на състоянието. Основните екологични цели в директивата са 

разнообразни и включват следните елементи, съгласно чл.4(1) от РДВ:  

- Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни 

води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;  

- Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние 

(или потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и 

добро химическо и количествено състояние на подземните води;  

- Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и 

поетапно спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните 

води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните 

води;  

- Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в 

замърсяването на подземните води;  

- Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в 

законодателството на Общността.  
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По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела, съгласно 

член 4(1) се определят „специфични цели“ за тези конкретни водни тела. В член 4(3) са 

описани строги критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани водни 

тела. 

Кулминацията в ПУРБ е Програмата от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда. Чрез нея са планирани конкретни действия (мерки), които 

следва да се предприемат, за да бъдат постигнати поставените екологични цели. 

Програмата от мерки е основен инструмент за устойчиво управление на водите чрез 

интегриране на тяхното опазване и ползване в различни области - енергетика, 

промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, както и в областта на 

регионалната политика. Постигането на добро качество на водите осигурява и 

необходимия стратегически ресурс за питейно водоснабдяване на населението. 

3.2.6.1. Повърхностни води 

Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, 

Радел III от Закона за водите(ЗВ), по-конктретно в чл.156а до 156ж. Съгласно чл.156а, 

ал.1, т.1 от 3В целите за опазване на околната среда при повърхностните води се 

определят за:  

а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни 

водни тела;  

б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни 

тела за постигане добро състояние на водите;  

в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и 

силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро 

химично състояние на повърхностните води;  

г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на 

етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

 В ИБР постигането на целта „добро екологично състояние” е свързано с 

подобряване на хидроморфоложките условия (възстановяване на брегове и крайречна 

растителност, нарушения на оттока, рекултивация на речни корита и брегове в следствие 

въздействието на баластриери, МВЕЦ и др.), намаляване на натоварване с биогенни 

вещества (главно от отпадъчни води от населени места, от проблеми с отпадъци в 

речното корито и животновъдство), подобряване на общото физико-химично състояние 

(от дифузно замърсяване), намаляване замърсяване със специфични вещества 

(предимно нефтопродукти, мед и цинк от индустриални дейности), подобряване 

стойностите на биологичните параметри и преодоляване на проблеми с еутрофикацията 

(цъфтежи на водорасли) в големите язовири.   

Целите за опазване на околната среда  
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Таблица  3.2.6.1. Цели за опазване на околната среда за екологично състояние по 

повърхностни водни тела на територията на община Свиленград 

Описание на 
водното тяло 

Код Типо
логия 

Екопог. 
с-ние 

Цел за екологично състояние 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 L11 умерено  постигане на добро състояние по 

Хлорофил А,  NO2, Робщ 

Река Марица,от 

р.Сазлийка до граница 

BG3MA100R001 R12 умерено постигане на добро състояние по 

Макрозообентос, Фитобентос, 

Макрофити, NO2, Робщ, PO4 

р.Каламица BG3MA100R002 R14 неизвест

но 

постигане на добро екологично 

състояние/потенциал или 

опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Ченгене дере BG3MA100R003 R14 неизвест

но 

постигане на добро екологично 

състояние/потенциал или 

опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Левченска BG3MA100R004 R14 добро опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Голямата 

(Пъстрогорска) 

BG3MA100R005 R14 умерено постигане на добро състояние по 

макрозообентос 

Лозенска река, десен 

приток на река Марица 

BG3MA100R006 R14 добро опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 

Река Соколица горно 

течение 

BG3MA200R018 R14 умерено постигане на добро състояние по 

Макрозообентос 

р. Фишера BG3TU100R001 R14 умерено постигане на добро състояние по 

Макрозообентос 

р. Тунджа от вливане на 

река Мелнишка до 

границата 

BG3TU100R002 R12 умерено постигане на добро състояние по 

Макрозообентос, Фитобентос, 

NН4, PO4 

р. Манастирска и ляв 

приток 

BG3TU100R003 R14 отлично опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 

р. Синаповска BG3TU200R008 R14 добро опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването 
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Таблица  3.2.6.2. Цели за опазване на околната среда за химично състояние по 

повърхностни водни тела на територията на община Свиленград 

Описание на 
водното тяло 

Код Типо
логия 

Химичн
о с-ние 

Цел за екологично състояние 

яз. Ивайловград BG3AR100L004 L11 добро опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване 

влошаването 

Река Марица,от 

р.Сазлийка до граница 

BG3MA100R001 R12 добро Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Каламица BG3MA100R002 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Ченгене дере BG3MA100R003 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Левченска BG3MA100R004 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р.Голямата 

(Пъстрогорска) 

BG3MA100R005 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

Лозенска река, десен 

приток на река Марица 

BG3MA100R006 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

Река Соколица горно 

течение 

BG3MA200R018 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 
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р. Фишера BG3TU100R001 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р. Тунджа от вливане на 

река Мелнишка до 

границата 

BG3TU100R002 R12 добро опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване 

влошаването 

р. Манастирска и ляв 

приток 

BG3TU100R003 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

р. Синаповска BG3TU200R008 R14 неизвест

но 

Постигане на добро състояние 

или опазване на доброто 

химично състояние и 

предотвратяване влошаването 

 

Изключенията от целите за постигане на добро екологично състояние по чл.4 

(4) от РДВ по повърхностни водни тела са: 

- ПВТ BG3AR100L004 - Язовир Ивайловград с обосновка: 1.Характерен 

значим дифузен натиск натиск от животновъдство и рибовъдни дейности ; 2.Мерки за 

борба с еутрофикацията и прилагане на добри фермерски практики, мерки които ще 

дадат ефект след определен период от време; 3. Необходимост от преразглеждане на 

разрешителни и промяна на условия, което ще има ефект след най-малко 3 години. 

Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са технически причини. 

- ПВТ BG3MA100R001 - Река Марица, от р.Сазлийка до граница с обосновка: 

1. Kато равнинен тип реките от R12 се характеризират с бавно течение, по-високи 

стойности на биогени и естествено натрупване на органични утайки, което е причина за 

значително по-ниската самопречиствателна способност в сравнение с реките от  

планински и полупланински тип. Тези характеристики са определящ фактор за по-бавния 

процес на възстановяване на водните екосистеми имайки предвид големия товар от 

биогени, постъпващ чрез непречистени отпадъчни води от големи населени места в 

течение на десетилетия. Този факт определя естествените причини за отлагане на 

сроковете за постигане на добро състояние дори след въвеждане в действие на ГПСОВ; 

2. Необходимост от преразглеждане на вече издадените разрешителни и промяна на 

условия с очакван ефект след най-малко 3 години.; 
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Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са технически причини и естествени условия. 

- ПВТ BG3MA100R005 - Река Голямата (Пъстрогорска) с обосновка: 1. 

Пресъхващи реки -  замърсяване от населени места (нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води, отглеждане на животни и изхвърляне на битови и животински отпадъци). 

Поради своя нерегламентиран характер прилагането на регулаторни мерки (чрез 

разрешителен режим) спрямо този вид замърсяване е много трудно; 2. Замърсяване от 

селско стопанство - предвидените мерки за добри земеделски практики биха дали ефект 

след известен период от време 3. Необходимост от преразглеждане на вече издадените 

разрешителни и промяна на условия с очакван ефект след най-малко 3 години.; 

Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са технически причини и естествени условия. 

- ПВТ BG3MA200R018 - Река Соколица горно течение с обосновка: 1. 

Замърсяване на пресъхващи реки от населени места (нерегламентирано заустване на 

отпадъчни води, отглеждане на животни и изхвърляне на битови и животински отпадъци). 

Поради своя нерегламентиран характер прилагането на регулаторни мерки (чрез 

разрешителен режим) спрямо този вид замърсяване е невъзможно; 2. Необходимост от 

преразглеждане на вече издадените разрешителни и промяна на условия с очакван 

ефект след най-малко 3 години.; 

Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са естествени условия. 

- ПВТ BG3TU100R001 - Река Фишера с обосновка: 1. Неизвестен вид и 

източник на натиск; 2. Необходимост от преразглеждане на вече издадените 

разрешителни и промяна на условия с очакван ефект следнай-малко 3 години; 3. 

Неоходимост от допълнителни проучвания за установяване на натиска 

Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са технически причини. 

- ПВТ BG3TU100R002 - Река Тунджа от вливане на река Мелнишка до 

границата с обосновка: 1. Влияние на населени места и производствени дейности; 2. 

Необходимост от преразглеждане на вече издадените разрешителни и промяна на 

условия с очакван ефект следнай-малко 3 години; 3. Планирана мярка за прилагане на 

добри земеделски практики, които също ще дадат ефект след определен период от 

време 

Причините за изключението от целите за постигане на добро екологично 

състояние са технически причини. 

Като заложени мерки, които засягат всички или почти всички повърхностни 

водни тела на територията на община Свиленград могат да се посочат: 
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- Въвеждане и изпълнение на  изисквания за добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи. 

- Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на 

населените маста попадащи в обхвата на водното тяло. 

- Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС 

на предмета на опазване на ЗЗ на територията на която попада водното тяло.  

- Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено 

възобновяване, с изключение на акация и топола. 

- Осигуряване на скатовете за задържане. Изграждане на технически 

съоръжения за борба с ерозията на водосбора - прагове, баражи и др. 

Таблица  3.2.6.3. Мерки за постигане на целите по водни тела 

№ Код Цел за ВТ Наименование на мярка Действия 

за 

изпълнени

е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG3AR100L004 

 

 

 

Постигане на 

добро състояние 

по Хлорофил А,  

NO2, 

Робщ;опазване 

на доброто 

химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията 

Зарибяване с бял амур 

и бял толстолоб 

(веднъж на три години) 

ИАРА 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

 

Земеделс

ки стопани 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

производствени 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

 

 

 

БДИБР 

BG3MA100R001  

 

 

 

 

 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

Изграждане, 

реконструкция или 

модернизация на 

канализационна мрежа 

за агломерации с над 2 

000 е.ж. 

Община 
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BG3MA100R001 

 

 

 

 

 

 

Постигане на 

добро състояние 

по 

Макрозообентос, 

Фитобентос, 

Макрофити, 

NO2, Робщ, 

PO4;опазване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Изграждане, 

реконструкция или 

модернизация на 

ГПСОВ за агломерации 

с над 2 000 е.ж. 

Община 

Подобряване на 

естественото 

задържане на водата 

Оводняване на влажни 

зони 

РИОСВ  

Община 

Харманли 

БД 

МОСВ 

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите 

Реконструкция на 

изградени рибни 

проходи в съответствие 

с изискванията на 

Наредбата за 

изискванията към 

рибните проходи, а до 

издаването и 

ръководството на ФАО 

НКЖИ 

Проучване за 

установяване на 

замърсяване на 

повърхностни и 

подземни води 

Проучване влиянието на 

дифузното замъряване 

от селско- и/или горско 

стопанство 

МОСВ 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

производствени 

отпадъчни води в 

резултат от   

преразглеждането им. 

БДИБР 

BG3MA100R002 постигане на 

добро еколог. 

състояние;опазв

ане доброто 

химично с-ние и 

предотврат. 

влошаването 

Подобряване на 

мониторинга на 

повърхностните води 

Проучване за избор на 

подходящ пункт за 

мониторинг 

БДИБР, 

ИАОС 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

Земеделс

ки стопани 
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BG3MA100R003 постигане на 

добро 

екологично 

състояние;опазв

ане на доброто 

химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Подобряване на 

мониторинга на 

повърхностните води 

Проучване за избор на 

подходящ пункт за 

мониторинг 

БДИБР, 

ИАОС 

 

 

 

 

 

BG3MA100R004 

 

 

 

 

опазване на 

доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването;оп

азване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

 

 

 

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките 

Забрана за нови 

инвестиционни 

намерения, свързани с 

изграждането на 

хидротехнически 

съоръжения и изземане 

на наносни отложения с 

изключение на  

съоръженията за 

защита на населението 

от наводнения 

 

 

БДИБР 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

земеделск

и стопани 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите 

от проекти и дейности 

на етап 

инвестиционните 

предложения 

Недопускане 

реализацията на 

инвестиционни 

предложения, водещи 

до негативна промяна 

на състоянието на 

водните тела; 

 

 

БДИБР 

BG3MA100R005 постигане на 

добро ъстояние 

по 

макрозообентос;

опазване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките 

Забрана за нови 

инвестиционни 

намерения, свързани с 

изграждането на 

хидротехнически с-ния и 

изземане на наносни 

отложения с изключение 

на  съоръженията за 

защита на населението 

от наводнения 

БДИБР 
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BG3MA100R005 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

земеделск

и стопани 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

производствени 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

БДИБР 

BG3MA100R006 опазване на 

доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването;оп

азване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите 

от проекти и дейности 

на етап 

инвестиционните 

предложения 

Недопускане 

реализацията на 

инвестиционни 

предложения, водещи 

до негативна промяна 

на състоянието на 

водните тела; 

БД 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

.Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

земеделск

и стопани 

BG3MA200R018 постигане добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

Фитобентос;опаз

ване на доброто 

химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките 

Забрана за нови инвест. 

намерения, свързани с 

изграждането на 

хидротехнически с-ния и 

изземане на наносни 

отложения с изключение 

на  съоръженията за 

защита на населението 

от наводнения 

БДИБР 

BG3TU100R001 постигане на 

добро състояние 

по 

Макрозообентос;

опазв. доброто 

химично с-ние и 

предотвратяване 

влошаването 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

производствени 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

БДИБР 
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BG3TU100R002 постигане на 

добро състояние 

по 

Макрозообентос, 

Фитобентос, 

NН4, 

PO4;опазване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Намаляване на 

замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите 

правила за добра 

земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

земеделск

и стопани 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на 

производствени 

отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

БДИБР 

BG3TU100R003 опазване на 

доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването;оп

азване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите 

от проекти и дейности 

на етап 

инвестиционните 

предложения 

Недопускане 

реализацията на 

инвестиционни 

намерения в части от 

повърхностните водни 

тела, които са 

определени референтни 

места; 

БД 

BG3TU200R008 опазване на 

доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването;оп

азване на 

доброто химично 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

Изграждане, 

реконструкция или 

модернизация на 

канализационна мрежа 

за агломерации с над 2 

000 е.ж. 

Община 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

Изграждане, 

реконструкция или 

модернизация на 

ГПСОВ за агломерации 

с над 2 000 е.ж. 

Община 

Предотвратяване на 

влошаването на 

състоянието на водите 

от проекти и дейности 

на етап 

инвестиционните 

предложения 

Недопускане 

реализацията на 

инвестиционни 

предложения, водещи 

до негативна промяна 

на състоянието на 

водните тела; 

БД 
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3.2.6.2.  Подземни  води 
Съгласно чл.156а, ал.1, т.2 от 3В целите за опазване на околната среда при 

подземните води се определят за:  

- недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните 

води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела; 

- опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, 

осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и 

постигане доброто им състояние;  

- идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел 

непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води 

Определените цели за опазване на околната среда за всички подземните водни 

тела на територията на община Свиленград са опазване на доброто химично състояние и 

предотвратяване влошаването. 

По-важни мерки за постигане на целите са преобразуване на обработваеми 

площи във временни ливади; подобряване практиките за торене и съхранение на торове;  

привеждане на животновъдните ферми към изискванията на; обучение на земеделските 

стопани за прилагане на добрите земеделски практики.; Събиране на актуална 

информация за местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди.; 

събиране на информация за нерагламентираните сметища.; мерки за забрани и 

ограничения  в защитени и незащитени подземни водни тела; Учредяване и 

Изгражданена СОЗ. 

3.3. Земни недра и минерално разнообразие. 
Според тектонското райониране на България, районът попада в Странджанско-

Сакарската тектонска област - Сакар планина.  За долината на река Марица са 

характерни Плиоценски езерно-речни наслаги, представени от пясъчници. Поречието е 

изградено от Кватернерни речни тераси - пясъци и чакъли. 

Основните скали в района на Сакар планина се характеризират с наличието на 

южнобългарски гранити. 

Източните Родопи са изградени от Източнородопската синклинала на север и 

Източнородопската антиклинала на юг. На север преобладават допалеозойските и 

палеозойски метаморфни скали. Тук се разкриват различни по възраст и устойчивост 

скали. Най-стари са метаморфните, а по-млади - седиментните скали. Има и вулкански 

скали - риолити, трахити и андезити. 

В националния концесионен ретистър за общинската територия фигурира една 

концесия за добив на подземните богатства - строителни материали - мрамори, 

представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Лисово", землище 

на село Лисово с  площ в размер 61.038 дка. 
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По данни на Министерство на енергетиката в националния геофонд се 

съхраняват данни за 6 находища. В миналото са се добивали пясъци и баластра от 

коритото на реките Марица и Канаклийска /Голяма река/ в землището на  град 

Свиленград,  на кавернозни варовици в границите на утвърдените запаси на находище 

„Свети Георги”, в землището на село Сладун и др. Извършвани са проучвания за 

подземни богатства – варовици в землищата на селата Щит и Левка, на мрамори в 

землище Лисово... 

3.4. Почви и земеползване. 
Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) 

територията, обект на ОУП, се намира в Средиземноморската почвена област - в 

Източнородопско-Сакарската провинция и попада в Горнотракийската подобласт т.н. 

“Харманлийски район в най – южната част”. (фиг.3.4.1.). 

 

 
Фигура 3.4.1. 1.Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997). 

В по – ниските части са развити алувиално – ливадните почви. Те обхващат 

терасата на река Марица и притоците й – Левченска и Пъстрогорска  и са развити върху 

алувиалните отложения на реките. Образувани са върху порьозни алувиални наслаги при 

постоянно и достатъчно овлажнение и ливадна растителност. Характеризират се с дебел 

хумусен хоризонт, като ежегодно се натрупват минерални вещества в почвените 

хоризонти. 
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Фигура 3.4.1.2. Почвеногеографски райони в България. 
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Мощността на хумусния хоризонт варира от 20 до 60 cm, а под него следват 

слоисти почвообразуващи материали. По механичен състав са предимно средно 

песъчливо-глинести. По-глинести и по-тъмно оцветени са в долините на по-малките реки, 

водосборите на които са в района на смолниците. Реакцията им е слабо алкална, а 

съдържанието на хумус - около 2%. Имат благоприятни физико-механични свойства. 

Алувиално – ливадните почви имат висока водопропускливост, средна водозадържаща 

способност и добра аерация. Хумусното съдържание е малко – варира от 0,8 до 2-3 %. 

Общият азот е в граници от 0,070 до 1,165 %, а общият фосфор – 0,092 до 0,238 %. 

Почвената реакция е предимно неутрална до слабо алкална ( рН 6,7 – 8,0 ). 

Смолниците заемат терените извън речната тераса и се отличават  с много 

добре изразен хумусен хоризонт ( 50-70 см ) със сравнително богато съдържание на 

органично вещество ( 2,5 – 3,5% ) хумус, сравнително хомогенен профил, който в 

дълбочина към 90 – 100 см прехожда в богато карбонатна подпочва. Образувани са в 

условията на преходно-континенталния климат върху тежки глинести материали и 

тревисто-блатна растителност. Хумусният хоризонт е двупластов — по-рохкава и 

дребнозърнеста орница и глинест подорен пласт.  Съдържанието на хумус в горния пласт 

е 3–4 % и постепенно намалява в дълбочина на профила. Карбонатите са измити на 

дълбочина под 80–90 см. Реакцията на почвата е неутрална до слабо кисела в 

безкарбонатния слой и слабо алкална в карбонатния. Тези почви са недостатъчно 

запасени с азот и фосфор, но имат благоприятен калиев режим.  

Смолниците са най-тежките почви у нас и имат неблагоприятни водно-физични 

свойства — при навлажняване силно набъбват, а при изсъхване се свиват и напукват; 

проявяват лепливост и пластичност; при оран на суха почва се накъртват на буци. 

Поради тези особености при тях обикновено се закъснява с пролетните механизирани 

работи. 

В по – високите и хълмисти части на релефа се срещат главно канелено – горски 

почви. Те се характеризират с отделни профили с променлива структура и общо взето 

ниска продуктивност.  

Оподзолените канелени горски почви се характеризират с високо съдържание на 

глина. Хумусното им съдържание се оценява на по – малко от 200 t/ha. Почвената 

реакция и обемната киселинност на този вид почва се определя като високо киселинна ( 

рН 4,0 ). 

За основни източници на замърсяване на почвите се считат : 

 Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под 

формата на киселинни дъждове; 

 Локални ограничени замърсявания в обсега на депото за битови отпадъци; 

 От транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови 

двигатели; 
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 Комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при 

неправилно съхранение могат да ги замърсят; 

 Ниската лесистност, водеща до изтощаване на почвите, ерозия и 

засоляване; 

 Производството на нитратна земеделска продукция. 

В община Свиленград не са установени замърсявания на почвите с устойчиви 

органични замърсители в т.ч. нефтопродукти или с растителнозащитни прерарати.  

На разглежданата територия Регионална лаборатория Хасково към 

Изпълнителната агенция по околна среда осъществява мониторинговата дейност само в 

един пункт за наблюдение и контрол от подсистема ,,Земи и почви'' от НАСЕМ 

(Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг).  

Пунктът, от който се извършва пробонабирането на почвени проби за 

установяване замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди с източник химизация 

на селското стопанство, е под No 325, в землището на града. През есента на 2013 г. е 

извършено пробонабиране от пунктовете на I и II ниво нa почвен мониторинг съгласно 

план-графика на ИАОС – гр. София. Пробите са анализирани от Регионална лаборатория 

- Хасково към ИАОС по следните показатели: pН, олово, кадмий, мед, цинк, арсен 

въглерод, азот, фосфор и пестициди, обемна плътност, никел и хром. Резултатите не 

показват наднормени показатели. През 2016 г. е извършено изпитване на почвени проби 

за анализ на почвите от замърсяване с тежки метали и металоиди I ниво. 

В пределите на община Свиленград не са установени замърсявания на почвите с 

устойчиви органични замърсители в т.ч. нефтопродукти или с растителнозащитни 

препарати. Не са установени повреди по 8-те ББ-куба за съхранение на залежали 

негодни и забранени за употреба продукти за растителна защита. След дадени от РИОСВ 

предписания през 2016 г. складовете за съхранение на пестициди в селата Сива река и  

Момково са ликвидирани, като препаратите са преопаковани и транспортирани по 

договор с Община Свиленград от „Мит и Ко“ЕООД, Пловдив до площадка - тяхна 

собственост. 

Липсва силно изразена ветрова и водна ерозия, нарушаване на земите от 

добивни дейности, засоляване и вкисляване на почвите. Проблем е нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци. Предприемат се мерки за рекултивация на нарушени терени и 

действия за контрол върху употребата на изкуствени торове. 

Съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите 

концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 /01.08.2008 г. за допустимо съдържание 

на вредни вещества в почвата. 

Липсват мащабни увреждания на земите и почвите от добивната 

промишленост. Няма хвостохранилища и шламохранилища. 
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Няма данни за замърсяване с негодни за употреба препарати за растителна 

защита, които са депонирани в складове и депа с контейнери тип “Б-Б кубове. След 

дадени предписания през 2016 г. складовете за съхранение на пестициди в селата Сива 

река и Момково са ликвидирани, като са преопаковани и транспортирани по договор с 

Община Свиленград. През последните години се отчита стабилизиране на потреблението 

на продукти за растителна защита, но в нива, които не будят притеснения относно 

въздействията върху околната среда и в количества, многократно по-малки от 

употребяваните в края на миналия век. 

Съдържанието на устойчивите органични замърсител (полициклични ароматни 

въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под максимално допустимите 

концентрации, определени с Наредба № 3/01.08.2008 г. за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвата. Контролират се три групи органични съединения: 

полициклични ароматни въглеводороди (PAH16), полихлорирани бифенили (PCB6) и 

органохлорни пестициди.  

Замърсяванията с нефтопродукти са изключително ограничени и са в 

следствие локални аварийни разливи и инциденти. Няма регистрирана земя, замърсена с 

РАН и РСВ. 

По данни на РИОСВ като цяло през последните години все повече се налага 

тенденцията за намаляване на замърсяването на почвите. Общината няма 

специализирана програма за опазването качеството на почвите. Предприемат се мерки 

за рекултивация на нарушени терени и действия за контрол върху употребата на 

изкуствени торове. 

Липсват сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия, данни за 

вкисляване на почвите  и площи, замърсени с вредни вещества или отпадъци. Получават се 

малки локални замърсявания главно с органични остатъци, при преработката на земеделска 

продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано и битови – около населените 

места  и крайпътните пространства.  

Почвите в общината са в добро екологично състояние по отношение на 

запасеност с биогенни елементи/органично вещество, съдържание тежки метали и 

металоиди и устойчиви органични замърсители (полиароматни въглеводороди, 

полихлорирани бифенили и хлорорганични пестициди).  

Основният натиск по отношение на запасеността на почвите с биогенни 

елементи идва от селското стопанство и по-специално от небалансираната на места 

употреба на торове.  

Характеристиката на поземления ресурс и съществуващия баланс на територията 

(табл. 3.4.1.) е един от факторите, оказващ влияние върху развитието на общината.   

 
 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

92 

Таблица 3.4.1.3. Съществуващ баланс на територията. 

Наименование на териториалния елемент 
площ 

 дка  % 
Земеделски територии 530 444 75,7 

Горски територии 129 447 18,5 

Населени места и други урбанизирани територии 19 379 2,8 

Водни площи 16305 2,3 

Територии за добив на полезни изкопаеми 163 0,02 

Транспорт и комуникации 4577 0,7 

Сравнение между съществуващите и проектни елементи в баланса на 

територията беше представен в таблица 2.4.1. 

3.5. Биологично разнообразие, елементи на националната екологична мрежа. 
3.5.1. Биогеографска характеристика на района. 
Територията на община Свиленград от 70031.60 ха попада в Южнобългарския 

биогеографски район /Груев Б.;Б.Кузманов,1994; „Обща биогеография”/, но в два 

биогеографски подрайона.  По-голямата част е разположена в Долномаришко-

Долнотунджански подрайн,  характеризиращ се със силно Средиземноморско климатично 

влияние.  

 
Фигура 3.5.1.1. Биогеографски райони и подрайони /Бл. Груев, Б. Кузманов; 

1994/. 
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По Асенов А., 2006: Биогеография на България, тази част на страната се 

обособява в Сакаро-Дервентски биогеографски район към Балканската биогеографска 

провинция или според биогеографската хорологизация на Балканския полуостров е в 

Източнотракийския биогеографски район. 

Климaтичните условия благоприятстват съществуването на най-много 

средиземноморски видове, както и на преходносредиземноморски съобщества. 

Различията от средиземноморския климат се дължат на отдалечеността на района от 

Средиземно море, на релефа, на по-голямата надморска височина и на влиянието на 

европейския умерен пояс. Всичко това определя формирането на 

преходносредиземноморски климат. Той се характеризира със средиземноморско 

разпределение на валежите, но с относително по-слабо изразен максимум през зимното 

и минимум през лятното полугодие. Засушливият летен период е по-кратък.  

Зимните и летните температури са по-малки от средиземноморските, а 

годишните амплитуди по-големи – над 20°С. Съществува снежна покривка, но тя е 

непостоянна. Повече от половината количество валежи са от дъжд.  

Горската и храстова покривка са съставени от преходносредиземноморски 

съобщества от космат дъб (Quercus pubescens), цер (Quercus cerris) и благун (Quercus 

frainetto. След масово изсичане в миналото понастоящем значителни площи заемат келяв 

габър (Carpinus orientalis), драка (Paliurus spina-christi) и др. видове. 

Характерни са средиземноморските видове грипа (Phillyrea media), кукуч 

(Pistacia terebinthus) и др.  

Около реките основно се развива дървесна растителност като доминира 

бялата върба (Salix alba), на определени места със значително участие на топола  

(Populus sp.). В състава влизат още Дива круша (Pyrus pyraste), Киселица (Malus sylvestri), 

червен глог (Crataegus monogyna), акация (Robinia pseudoacacia), полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) ..., които се срещат поединично. 

Фауната е богата на южни топлолюбиви видове. Безгръбначните са 

представени от множество субмедитерански и източносредиземноморски, както и 

предноазиатски видове. Характерни са харманлийския кеклик (Alectoris chukar kleini), 

змиеок гущер (Ophisops elegans) и змията-пясъчница (Eryx jakulus turcicus). 

Ендемити на подрайона са велчево плюскавиче (Sileпe velcevii), български 

ерантис (Eraпthis bulgaricus), нейчев зановец (Chaтaecytisus пejcefii), дегенов скален 

копър (Seselи degeпii). Само в Предбалканския подрайон у нас се срещат тъмнопурпурна 

метличина (Сеntaurea atropurpurea), висока бисерка (Меliса altissiтa), балкански ендемит 

томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus), балканските ендемити и терциерни реликти 

Aesculus hippocastanum и Rаmоndа serblca, шибойна боянка (Еrwsimum  cheiranthoides) - 

транспалеаркт.  
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Фауната  се характеризира със северни горски форми. Bulgarica rugicollis e от 

ендемичен за България род, както Milax verrucosus от сухоземните охлюви и Otiorrhynchus 

elegantulus от хоботниците. Ruthenica fiugrапа, Vitrea traпssylvanica (карпатски вид) и 

Argna trunsatella (карпатски вид) от сухоземните охлюви и Аllotriсhiа vilneпsis от 

ручейниците са установени w нас само тук. Извънредно богата на ендемични видове е 

пещерната фауна. 

Западната част от общинската територия попада в Източнородопски подрайон 

/Груев Б.;Б.Кузманов,1994; „Обща биогеография”/, включващ източният дял на Родопите, 

със средна н.в. 330 m. Характерна особеност на фауната в подрайона е подчертаното 

присъствие на топлолюбиви видове като змиеок гущер (Ophisops elegans ehrenbergii), 

македонски гущер (Podarcis erhardii rivetti), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus), 

змия-червейница (Typhlops vermiculares), змиегущер (Ophisaurus apodus), каспийска 

блатна костенурка (Mauremys rivulata), белоглав лешояд (Gyps fulvus) и др. 

3.5.2. Растителен свят.  Характеристика на състоянието. 
Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г) 

територията на община Свиленград попада в Илирийска (Балканска) провинция. Сакаро-

Дервентски окръг (фиг. 3.5.2.1.). 

 

Фигура 3.5.2.1. Геоботаническо райониране на България по Бондев, 1997 г. 

Окръгът обхваща Сакар с прилежащата част от Маричината низина и 

Дервентските възвишения с най-южната част на Среднотунджанската низина.  
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В миналото растителната покривка е била от ксеротермни горски фитоценози 

от формациите на космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Quesrcus virgiliana), а 

в източната част горите са били от благун (Quercus frainetto) и смесени от благун и цер 

(Quercus cerris). Понастоящем все още има остатъци от тези гори, но на места е 

формирана и вторична растителност от келяв габър (Carpinus orientalis) и особено 

храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) и ксеротермна тревна растителност с 

доминиране на садина (Chrysopogon grullus), белизма (Dichanthium ischaemum) и 

луковична ливадина (Poa bulbosa) и ефемерни съобщества (Ephemereta), изградени от 

едногодишни терофити, главно медитерански житни и бобови треви.  

От българските и балкански ендемити преобладават македоно-тракийските 

флорни елементи, от които балканските ендемити са повече от 20 вида – гръцка поревка 

(Moenchia graeca), гигантско плюскавиче (Silene gigantea), фривалдскиево плюскавиче 

(Silene frivaldskyana), шкорпилово плюскавиче (Silene skorpilii), тасоска звъника (Hypericum 

thasium), диекланов лопен (Verbascum dieckianum), критски ветрогон (Eryngium creticum), 

тристенна хептатера (Heptaptera triquetra), стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi), 

ранилист (Stachys bysantinum), стрибърнова ведрица (Fritillaria stribrnyi), оливеров 

минзухар (Crocus olivieri), ароматна перуника (Iris suaveolens). По-голямо значение имат 

българските ендемити, които също са от групата на македоно-тракийските флорни 

елементи – фривалдскиев зановец (Chamaecytisus frivaldszkyanus), родопска люцерна 

(Medicago rhodopaea), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolia), късна самодивска 

трева (Peucedanum vitijugum), тракийско омразниче (Onosma thracica), ямболски мразовец 

(Colchicum diampolis), златисто лале (Tulipa aureolina), блестящо лале (Tulipa splendens), 

пирамидално кукувиче грозде (Muscari armeniacum). Проникват и степни, евксински и 

средиземноморски флорни елементи. Сравнително голяма е групата на степните 

елементи: монпелийска камфорка (Camphorosma monspeliaca), нисък бадем (Amygdalus 

nana), драка (Paliurus spinachristi), източна превара (Scutellaria orientalis), висока превара 

(Scutellaria altissima), бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp. pungens), теснолистен 

ранилист (Stachys angustifolia), фривалдскиев пчелинок (Marrubium frivaldskyanum).  

От евксинските елементи типични са: полски ясен (Fraxinus oxycarpa), низинен 

дъб (Quercus longipes), еруколистен дъб (Quercus erucifolia), коленчесто диво жито 

(Aegilops geniculata) u битински синчец (Scilla bithynica), всички свързани с лонгозни гори. 

Средиземноморски флорни елементи са: черноморско коило (Stipa pontica), медовична 

оризовка (Piptatherum holciforme), лечебна пресечка (Cnicus benedictus), а илирийски 

(балкански ендемити) –сенниковидна звъника (Hypericum umbelatum), румелийска 

звъника (Hypericum rumelianum) и късозъбо пропадниче (Pedicularis brachyodonta). 

Сакарският район се характеризира с разнообразна остатъчна горска 

растителност от благун, смесени гори на благун с цер, с келяв габър, смесени гори на 

космат дъб с виргилиев дъб и с келяв габър.  
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На много места дъбовите гори постепенно са подменени от вторични келяво-

габърови гори и храсталаци от драка и ксеротермни тревни екосистеми с доминиране на 

садина, белизма, луковична ливадина, с участието и на редица терофити. Налице са и 

ксеромезофитни гори от горун с участието на обикновен габър, липа и други елементи. В 

района са налице и македоно- тракийски флорни елементи, от които три са български 

ендемити – одрински лопен (Verbascum adrianopolitanum), ямболски мразовец (Colchicum 

diampolis) и родопско еньовче (Galium rhodopaeum) и пет са балкански – гризелбахова 

кутявка (Moehringia grisebachii), тракийски клин (Astracantha thracica), бледо шекерче 

(Nonea palens), македонски спореж (Senecio macedonicus) и тристенна хептаптера 

(Heptaptera triquetra). От евксинските видове са разпространени форскаолеев конски 

босилек (Salvia forskahlei) и лагуров лопен (Verbascum lagurus ssp. ponticum), един степен 

вид – лежащо еньовче (Galium humifusum), и три илирийски вида, единият от които е 

български ендемит българска мишовка (Minuartia bulgarica), както и два вида балкански 

ендемити– белоцветен дебелец (Sempervivum leucanthum) и късозъбо пропадниче 

(Pedicularis brachyodonta).  

В Свиленградска община освен селскостопанските територии са 

разпространени и остатъчни гори, съставени почти само от най- ксеротермни дъбове у 

нас - космат и виргилиев, както и храсталаци от драка и ксеротермни тревни екосистеми 

от белизма, садина, луковична ливадина и много терофити. За този район са характерни 

балканските елементи от македоно-тракийската флорна група – кинжаловидно сграбиче 

(Astragalus gladiatus) и благороден лопен (Verbascum nobile), от илирийската флорна 

група – пеуцеданолистен воден морач (Oenanthe stenoloba) и късозъбо пропадниче 

(Pedicularis bracriyodonta), евксинският вид – златисто секирче (Lathyrus aureus) и 

средиземноморският ендемичен вид бондева люцерна (Medicago bondevii). 

В Община Свиленград съчетанието между хълмист, равнинен и 

нископланински характер на релефа с множество долове и дерета, които на места са 

дълбоко врязани, определя  голямото разнообразие в микрорелефа, изложението, 

надморските височини, наклони и т.н. Това неминуемо се отразява върху 

разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и влагата, видът и 

богатството на почвите и други екологични фактори, които от своя страна влияят и 

определят формирането на различни типове местообитания. Съставът и характера на 

растителните съобщества се определя и от хидроложки условия. Източниците на почвена 

влага, за растителните формации, са главно валежите, но неравномерното им 

разпределение през годината се отразява на дебита на водните течения.Подхранването 

им от подземните води има второстепенен характер за техния воден баланс. Основно 

водно течение е река Марица, която е с променлив воден режим–пролетно пълноводие, а 

през лятото дебитът й силно намалява. Подхранва се от множество притоци. 
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Суходолията в района са безводни през по-голямата част от годината. При 

топенето на снеговете и при силни валежи, леглата им се заливат с вода, която не се 

задържа продължително. Подпочвените води имат значение предимно за тополовите 

насаждения покрай река Марица. Нивото им е на не повече от 2-4 метра под 

повърхността на почвата, което обуславя и добрия растеж на тополовите насаждения на 

тези месторастения. Така развитата хидрографска мрежа със своите специфични 

особености, съчетани с елементите на климата и релефа, оказва решаващо значение за 

развитието на основните дървесни видове в района на общината - благун, зимен дъб, цер 

и космат дъб.В районите с по-ниска надморска височина водният режим е твърде 

неблагоприятен и повечето от насажденията са със слаба продуктивност и некачествени 

дървостои. Естествените насаждения са по-често смесени издънкови (благун, цер, космат 

дъб, зимен дъб, сребролистна липа, мъждрян, келяв габър и други). Културите  са с най-

голямо участие на черен бор и с по-малко на бял бор, акация, червен дъб и други. 

Лесистността в община Свиленград не е висока. В момента териториите  с 

горскостопанско предназначение са 12944.70 дка или 18.48 % от общата й площ при 

средна за страната 34 %, а в Европейския съюз 31.1 %. Горите заемат 12750.00 ха и 

18.21 ха. ОУП ги запазва без изменение. 

Според горскорастителното райониране на страната устройваната територия 

попада в Южната крайгранична горскорастителна област (Ю), подобласт Арда (А) и 

подобласт Долна Марица (ДМ). Във вертикално направление, площта се диференцира с 

подпояси:  

Ю-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на 
дъбовите гори (0-800 м.н.в.). Основни дървесни видове са благун и зимен дъб, които 

дават облика на територията. Производителността им е най-често от III до V бонитет. 

Ю-I-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-800 м.н.в.). Естествената 

растителност е представена предимно от бяла върба, бяла топола и по-малко полски 

бряст, с производителност II -III бонитет за бялата върба и бялата топола, и IV-V бонитет 

-за полския бряст.Създадени са култури от високопродуктивни клонове тополи: I-214, I-

45/51, Bachelieri, Vernirubens. 
Ю-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-600 м.н.в.).Чистите 

и смесени издънкови насаждения от благун, зимен дъб, цер и космат дъб представляват 

естествената растителност.Единично, или с по 1-2 десети участие, имат клен, полски 

бряст, мъждрян и други. Производителността им варира от III до V бонитет.По-добри 

бонитети дават церовите насаждения и тези, от зимен дъб - III-IV бонитет, докато 

благунът и косматият дъб са предимно от IV и V бонитет. И тук, под склопа се е настанил 

много подлес от келяв габър, дрян, глог, драка и други. На много бедни месторастения са 

се развили насаждения от келяв габър, космат дъб, мъждрян, смесени, до голяма степен 

с драка и пистация, които са слабо продуктивни.  
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Културите в този подпояс са представени с най-голямо площно участие на 

черния бор,по-малко са културите от бял бор, акация, зимен дъб, сребролистна липа, 

благун, червен дъб, бадем и др. В голяма част от иглолистните култури има участие на 

издънки от предишния състав от 1 до 4 десети. 

Ю-I-3 Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори     
(600-800 м.н.в.).Издънковите насаждения, които се срещат тук са с доминиране най-вече 

на зимния дъб, а благунът е с по-малко участие.Производителността им е от III до V 

бонитет, в зависимост от месторастенията, които заемат. В този подпояс, дървостоите 

суховършат значително по-малко, поради по-добрия влажностен режим на почвите, 

вследствие на по-високата надморска височина.Създадените култури, в района, са 

представени главно от черен бор и по-малко от бял бор, зимен дъб, благун, сребролистна 

липа и други. Производителността им е III-IV бонитет. 
В устройваната територия са установени множество дървесни видове, 

представени в табл. 2.5.2.1. 

  

Таблица 3.5.2.1. Установени дървесни видове в Община Свиленград. 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS 

 

Борови (Pinaceae) 
бял бор   Pinus sylvestris  

черен бор Pinus palbasiana  

сребрист смърч Picea pungens 

обикновен смърч  Picea аbies  

Брястови (Ulmaceae) полски бряст Ulmus minor 

бял бряст Ulmus laevis 

Брезови (Betulaceae) бяла бреза Betula pendula 

габър Carpinus betulus 

обикновена леска  Corylus avellana 

келяв габър Carpinus orientalis 

черна елша  Alnus glutinosa 

Букови (Fagaceae) обикновен бук Fagus sylvatica 

червен дъб Quercus rubra 

зимен дъб Quercus petrаea 

летен дъб Quercus robur 

благун Quercus frainetto  

цер Quercus cerris 

космат дъб Quercus pubescens 
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Върбови (Salicaceae) бяла върба Betula pendula 

козя върба Salix caprea 

крехка върба Salix fragilis 

сива върба Salix cinerea 

черна топола  Populus nigra 

бяла топола Populus alba 

Орехови (Juglandaceae) орех Juglans regia 

 

Липови (Tiliaceae) 
сребролистна липа Tilia argentea 

дребнолистна липа  Tilia cordata 

едролистна липа Tilia platyphyllos 

Розови (Rosaceae) 

брекина Sorbus torminalis 

бадем  Prunus dulcis 

дива круша  Pyrus communis 

питомна круша Pyrus domestica 

бадемоволистна  круша Pyrus amygdaliformus 

киселица Malus sylvestris 

горска ябълка Malus dasyphylla 

мушмула Mespilus germanica 

дива череша  Prunus avium 

джанкa Prunus cerasifera 

слива Prunus domestica 

Цезалпиниеви (Cesalpiniaceae) гледичия  Gleditsia triacanthos 

Пеперудоцветни (Fabaceae) акация Robinia pseudoacacia 

Смрадликови  (Anacardiaceae) кукуч Pistacia terebintus 

Айлантови(Simarubaceae) обикновен айлант Ailanthus altissima 

Яворови (Aceraceae) 

полски клен Acer campestre 

мекиш Acer tataricum 

маклен Acer monspessulanum 

Маслинови (Oleaceae) 

мъждрян Fraxinus ornus 

полски ясен Fraxinus angustifolia 

Храстите са представени от смрадлика (Cotinus coggygria), плюскач (Colutea 

arborescens), обикновен дрян (Cornus mas), обикновен глог (Crataegus monogyna), черен 

бъз (Sambucus nigra), драка(Paliurus spina-christi), синя хвойна (Juniperus communis). 
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В миналото, преди река Марица да се индигира, обширни територии в долината 

й са били заливани при пълноводие. Прекъсването на връзката с водното течение е 

довело до нарушаване на хидрологичния режим, намаляване на склопа и навлизане на 

рудерални елементи. Съществуват малки остатъци от бившите галерийни гори.В близост 

до водното течение се развиват увивни растения, което се определя от влажностния 

режим, дал възможност за съхраняване на остатъци от бившия лонгозен харакер на 

заливните поречия-лианите бръшлян (Hedera helix), горска лоза (Vitis vinifera) и обикновен 

повет (Clematis vitalba). Във вид на крайречни храсталаци расте ракита (Salix purpurea), а 

в малко по-отдалечените участъци се развива и ива (Salix caprea). Върбите формират 

пионерни съобщества, на освободените песъчливо-глинести коси и алувиални наноси, 

които постоянно се променят в зависимост от динамиката на отлагане. За съжаление, в 

последните години все по-масово се настанява и развива силно инвазивния вид аморфа, 

който е приспособим и устойчив храст, размножаващ се бързо и с буен растеж и 

изместващ естествените растителни видове.  

Във водното течение на река Марица и притоците й се развиват типични 

хидрофити като класовидния мириофилум (Myriophyllum spicatum) и прешленестия 

мириофилум (Myriophyllum verticillatum), цанихелия (Zannichellia palustris), плаващ 

ръждавец (Potamogeton natans), гребеновиден ръждавец (Potamogeton pectinatus). 

Наносните полоси обрастват буйно с репей (Arctium lappa).Под залесените 

площи, в близост до течението на реката се развиват редица мезофити и хигрофити -

триделен бутрак (Bidenstripartite), бутрак наведен (Bidenscernua), блатна незабравка 

(Myosotispalustris), мокрица (Myosotonaquaticum), водно пипериче (Persicariahydropiper), 

пачи очиболец (Potentillaanserina), дараджан (Echinochloacrus galli), ручейница (Catabrosa 

aquatica), отровно лютиче (Ranunculus sceleratus), крайводен лапад (Rumex 

hydrolapathum), изворно великденче (Veronica anagallis aquatica), мента (Mentha sp.).  

За откритите крайбрежни пространства са характерни ливадна тимотейка 

(Phleum pretense), кощрява (Setaria glauca), паламида (Cirsium arvense), слез (Malva 

sylvestris), широколист жиловляк (Plantago major), червена куча лобода (Chenopodium 

rubrum), теснолист жиловляк (Plantago lancelota), змийско мляко (Chelidonium majus), 

пелин (Artemis iaabrotanum), див коноп (Canabis roderalis)... В долината на Марица и 

ниските части на Сакар и Източни Родопи преобладават откритите пространства– 

селскостопански земи, ливади и пасища, обрасли с ксеротермни тревни съобщества, с 

преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и 

др., и по-рядко с мезоксеротермна тревиста растителност като силно пластичния троскот 

(Cynodon dactylon). Петнисто се разполагат драка (Paliurus spinachristi) и смин (Jasminum 

fruticans), в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи 

/дамаска челебитка (Nigella damascene) и др./.  В състава на фитоценозите, в тази по-суха 
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част на устройваната територия, сме установили или са вероятни редица представители на 

висшата флора от тревисти растения, освен цитираните: 

 Семейство житни(Poaceae) - зелена кощрява (Setaria viridis), сеноклас 

(Cynosurus echinatus), ягло (Tragus racemosus),обикновен пирей (Еlytrigia repens), 

спелтовиден егилопс(Aegilops speltoides), цилиндричен егилопс (Aegilops cylindrical), 

двузъба дантония (Danthonia alpine), валезийска власатка (Festuca valesiaca), 

мишеопашата вулпия (Vulpia mylurus), овсигова вулпия (Vulpia bromoides), пасищен 

райграс (Lolium perenne), миши ечемик (Hordeum murinum), безосилеста овсига (Bromus 

inermis), грудесто канарско семе (Phalaristuberosа), жилава твърдокласица (Sclerochloa 

dura), гълъбова гъжва (Sesleria corerulea), главеста бодливка (Echinaria capitata); 

 Семейство Сложноцветни (Asteracea) - бял равнец (Achillea millefolium), 

полско подрумче(Anthemis arvensis), казашки бодил (Xanthium spinosum), македонски 

спореж (Senecio macedonicus), бодливолистна решетка (Carlina acanthifolia), езиколистна 

паламида (Cirsium ligulare), италианска паламида (Cirsium italicum), пиренейска метличина 

(Centaurea iberica), обикновена синя жлъчка (Cichorium inthybus), четинеста дрипавка 

(Crepis setosa), полски ветрогон (Eryngium campestre), бял трън (Silybum marianum), 

лечебна лайка (Chamomilla recutita), бял оман (Inula helenium), обикновена свещица 

(Filago vulgaris), наведен магарешки бодил (Carduus nutans); 

 Семейство Бобови (Fabaceae) - жлезист гръмотрън (Ononis adenothricha), 

медицинска комунига (Melilothus officinalis), азиатска глушина (Vicia peregrine), 

теснолистна глушина (Vicia angustifolia), шлемовидна еспарзета (Onobrychis caput-

gali),теснолистна лупина (Lupinus angustifolius), главеста жълтуга (Genista subcapitata), 

банатски зановец (Chamaecitisus Banaticus), син сминдух (Trigonella caerulea), хмелна 

люцерна (Medicago lupulina), ранна люцерна (Medicago praecox), звездан (Lothus 

corniculatus), изправена детелина (Trifolium strictum), главеста детелина (Trifolium 

glomeratum); 

 Семейство Розоцветни (Rosaceae) - белезникав очеболец (Potentilla 

neglecta), сребрист очеболец (Potentilla argentea ); 

 Семейство Кучешколободови (Chenopodiaceae) - клинолистна куча лобода 

(Chenopodium opulifolium); 

 Семейство Кремови (Liliaceae) - щитовиден гарвански лук (Ornithogalum 

umbelatum), голямокъчулест гарвански лук (Ornithogalum comosum); 

 Семейство Щирови (Amaranthaceae)- обикновен щир (Аmaranthus 

retroflexus), приповдигащ се щир (Amaranthus oleflexus); 

 Семейство Лободови (Chenopodiaceae) - клинолистна куча лобода 

(Chenopodium opulifolium), огниче (Chenopodium botrys); 
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 Семейство Сенникоцветни (Apiaceae) – срамливче (Orlaja grandiflora), голям 

морков (Daucus maximus), кръглолистна урока (Bupleurum rotundifolium); 

 Семейство Тученицови (Portulacacea) - обикновенна тученица (Portulaca 

oleraceae); 

 Семейство Лападови (Polygonaceae) – кълбест киселец (Rumex 

conglomerates), козя брада (Rumex acetosella), теснолистна пача трева (Poligonum 

rurivagum), храсталачно фасулче (Fallopia dumetorum); 

 Семейство Звъникови (Hypericaceae) - жълт кантраион (Hypericum 

perforatum); 

 Семейство Устноцветни (Lamiaceae) - коча билка (Nepeta cataria), бодлива 

руница (Phlolis pungens), бълхова мащерка (Thymus pulegioides), красива мащерка 

(Thymus comptus), бяло подъбиче (Teucrium polium), червена мъртва коприва (Lamium 

purpureum), обикновен пчелник (Marrubium vulgare); 

 Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae) – жълтуголистна луличка (Linaria 

genistifolia), далматинска луличка (Linaria dalmatica),тъмен лопен (Verbascum 

blattaria),красив лопен (Verbascum speciosum),кучешко живениче (Scrophularia canina); 

 Семейство Картофови(Solanaceae) - черно куче грозде (Solanum nigrum); 

 Семейство Млечкови (Euphorbiaceae) - кипарисова млечка (Euphorbia 

cyparissias), слънчева млечка (Euphorbia helioscopia); 

 Семейство Лютикови (Ranunculacea) - миризлив кукуряк (Helleborus odorus), 

разклонена челебитка (Nigella elata),шируниево лютиче (Ranunculus 

sprunerianus),луковично лютиче (Ranunculus bulbosum),летен горицвет (Adonis 

aestivalis),средиземноморски шпорец (Delphinium halteratum); 

 Семейство Макови (Papaveraceae) - български мак (Papaver rumelicum); 

 Семейство Копривови (Urticaceae) - обикновена коприва (Urtica dioica), 

гръцка коприваUrtica urens); 

 Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae) - изправен рожец (Cerastium 

rectum), щитовиден карамфил (Dianthus corymbosus),посивяло изсипливче (Herniaria 

incana), врабчови чревца (Stellaria media). 

Агроценозите включват традиционни видове - пшеница, ечемик, слънчоглед, 

тютюн, лозя. Големите зеленчукови градини са ликвидирани, но се отглеждат и районът е 

известен най-вече с дини и пъпеши, по-малко лук, домати, краставици, пипер. Ограничено 

се развива и овощарството.  

Около обработваемите площи и в запустели урбанизирани терени се срещат 

много рудерални видове – див овес (Avena fatua), полски синап (Sinapis arvensis), 

великденче (Veronica officinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), паламида (Cirsium 

arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), разклонена боянка (Erysimum diffusum), 
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дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот 

(Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella burs-pastoris), лечебна комунига (Mellilotus 

officinalis), полска детелина (Trifolium arvense)и др. 

Някои от растителните видове се използват като лечебни и са включени в 

Закона за лечебните растения – коприва (Urtica dioica), бяло подъбиче (Teucrium polium), 

синя жлъчка (Cichorium inthybus), мащерка (Thymus sр.),жълт кантарион (Hypericum 

perforatum), медицинска комунига (Melilothus officinalis), срамливче (Orlaja grandiflora),бял 

равнец (Achillea millefolium),лайка (Chamomilla recutita), бял оман (Inula helenium), 

белезникав очеболец (Potentilla neglecta), сребрист очеболец (Potentilla argentea), 

бръшлян (Hederahelix). 

Поставени под специален режим на опазване и ползване, включени в 

Приложение №4 на Закона за биологичното разнообразие са червен божур (Paeonia 

рeregrina), бодлив залист (Ruscus aculeatus), зайча сянка (Asparagus officinalis) и блатно 

кокиче (Leucojum aestivum). 

Според Червената книга на Република България (електронно издание, 2011), в 

района са установени 35 растителни вида под заплаха.От тях 9 са с категория критично 

застрашен, 22 са с категория застрашен и 4 - с категория уязвим.В това число, 7 от 

видовете са български ендемити, 6 - балкански ендемити и 2 - балкански субендемити. 

В Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие са включени 19 

растителни вида. По литературни данни, в района са установени или вероятни редките 

азиатска каменоломка (Saxifraga mollis), Andrachnetelephioides, балкански шпорец 

(Delphiniumbalcanicum), веленовскиево еньовче (Galium velenovskyi), гола копривка (Celtis 

glabrata), гризебахова кутявка (Moehringia grisebachii),грудков здравец (Geranium 

tuberosum), дългостълбчесто винче(Anchusa stylosa), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), 

ехинофора (Echinophora sibthorpiana), жлезист лопен  (Verbascum purpureum), зъбчата 

урока (Bupleurum odontites), костова тлъстига (Sedum kostovii), критски ветрогон (Eryngium 

creticum), кръглолистна вълча ябълка (Aristolochia rotunda), кълбеста детелина (Trifolium 

globosum), кълбосеменно лютиче (Ranunculus sphaerospermusа), деленолистно 

великденче (Veronica multifida), одрински лопен (Verbascum adrianopolitanum), небодлива 

метличина (Centaurea inermis), опашато диво жито (Aegilops dichasians), плосколюспесто 

подрумиче (Anthemis virescens), пълзящ гръмотрън (Ononis repens),пърчовка 

(Himantoglossum caprinum), синя айважива (Alkanna tinctoria),скален лопен (Verbascum 

rupestre), стоянова айважива (Alkanna stojanovii),стоянова дрипавка (Crepis stojanovii), 

странджански воден морач (Oenanthe tenuifolia), тракийска класица (Alopecurus thracicus), 

тракийска овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), тракийски клин (Astracantha 

thracica), тъмнолилава самогризка (Scabiosa atropurpurea), уроспермум (Urospermum 

picroides), чуждоземен шпорец (Delphinium peregrinum).  
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В общината се развиват и са картирани няколко природни местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за 

биологичното разнообразие, представени в табл. 3.5.2. : 

Таблица 3.5.2.3. Установени в община Свиленград природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР 

код местообитание 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodionrubri и Bidention p.p. 

5130 „Съобщества на Juniperus communis върху варовик”,  

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

6210* Полуестествени сухи тревни и храсталачни съобщества върху варовик  

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Therо-Brachypodietea  

6220* „Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Therо-Brachypodietea 

62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

6510 „Низинни сенокосни ливади” 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo - Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове” 

91АА Източни гори от космат дъб 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

92A0 Крайречни галерии от Salixalba и Populusalba  

 

Оценката на въздействието върху природните местообитанията е разгледана 

подробно и в детайли в приложения Доклад за степента на въздействие върху 

защитените зони, тъй като почти изцяло местонахождението им е в трите защитени зони. 

По реда на Глава Пета от Закона за биологичното разнообразие са обявени за 

вековни или забележителни дървета: 

 Чинар, записан в Държавния регистър под № 1551, обявен със Заповед 

№1138 от  12.11.1983 г., ДВ 100/1983 г., в землището на село Мезек, местност Чинардере 

на възраст 200 години, с височина 25 м и обиколка 1.7  м; 

 Чинар, записан в Държавния регистър под № 1552, обявен със Заповед 

№1138 от  12.11.1983 г., ДВ 100/1983 г., в землището на село Мезек, местност Чинардере 

на възраст 200 години, с височина 25 м и обиколка 1.7  м; 
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 Летен дъб /Дядо Кольовия дърво/, записан в Държавния регистър под № 

1860, обявен със Заповед № 44 от  15.1.1991 г., ДВ 16/1991 г., в землището на село 

Студена, местност Чинардере на възраст 300 години, с височина 14 м и обиколка 1  м; 

3.5.3. Гъби. Според съвремнната систематика гъбите като еукариотни, 

неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла организми са обособени в 

отделно биологично царство.   

Като ценен биологичен ресурс за населението могат да бъдат разглеждани 

стопански значимите видове, като с най-голямо значение са пачи крак (Cantharellus 

cibarius), дъбова манатарка (Boletus reticulatus), обикновена манатарка (Boletus edulis), 

сърнела (Macrolepiota procera), зърнеста масловка (Suillus granulates), обикновена 

масловка (Suillus luteus), челядинка (Marasmius oreades), рижика (Lactarius deliciosus).  

Срещат се още майска гъба (Calocybe gambosa), бисерна гъба (Amanita 

rubescens), обикновена пънчушка (Armillaria mellea), бакърен овчи нос (Chroogomphus 

rutilus), ливадна печурка (Agaricus arvensis), горска печурка (Agaricus sylvaticus), жълта 

рогачка (Hydnum repandum), лютива млечница (Lactarius piperatus), смръчкула (Morchella 

esculenta), хлебна млечница (Lactarius volemus), габърова гъба (Leccinum 

pseudoscabrum), сиво-виолетова гълъбка (Russula cyanoxantha), копринена гъба 

(Volvariella bombycina), пърхутка (Calvatia utriformis), кладница (Pleurotus ostreatus), 

пъстърва (Polyporus squamosus) и др.  

Отровните видове са червена мухоморка (Amanita muscaria), петниста 

мухоморка (Amanitha pantherina), бяла мухоморка (Amanita verna), дяволска гъба (Boletus 

satanas), дипленка (Gyromitra esculenta), вълчи зъб (Inocybe erubescens), отровна 

млечница (Lactarius torminosus), обикновена киселка (Paxillus involutus), бясна гъба 

(Russula emetic) и др.. 
Опасните патогени за дървостоите са обикновена пънчушка (Armillaria mellea), 

същинска праханова гъба (Fomes fomentraius), борова праханова гъба (Fomitopsis 

pinicola), плоска ганодерма (Ganoderma applantus), швейници (Phaeolus schweinitzii), 

окрайчена гъба (Fomitopsis pinicola), дъбов сюнгер (Daedalea quercina), жълт стереум 

(Stereum hirsutum), серножълта праханова гъба (Laetiporus sulphureus), лъжлива 

праханова гъба (Phellinus igniarius), Ganoderma applanatum, Polyporus squamosus и др. 

3.5.4. Животински свят.  Характеристика на състоянието. 

Зооценозите в района са свързани с характера на местообитанията и 

спецификата на биогеографския подрайон. Те са  сравнително богати, поради изразения, 

до някъде, екотонен ефект и разнообразието на терените, въпреки антропогенизирането 

на територията. Екотонният ефект се проявява най-силно по формираните и описани 

крайречни ивици от върби, с участието на редица други дървесни и храстови видове 

около река Марица, а също така и от мозаечното ситуиране на малки горски площи, 

разположени сред обработваеми земи и пасища. 
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Безгръбначната фауна е най-богата. От ненасекомните видове, характерни за 

района, са някои охлюви (клас Gastropoda, тип Mollusca), червеи от клас Oligochaeta, 

дафнии и циклопси от клас Crustacea, множество кърлежи и паяци от клас Arachnida. Най-

богата е безгръбначната фауна, свързана с река Марица и нейните притоци.  

Видовото разнообразие включва различни едноклетъчни протозои като 

кореноножки от суперклас Rhizopoda, камшичести (подтип Fllagellata) и ресничести (тип 

Ciliophora). Повечето плоски червеи (тип Plathelminthes)принадлежат към групата на 

ресничестите червеи от клас Turbellaria. Срещат се някои видове ротатории (тип 

Rotatoria), близки до кръглите червеи, както и водни малочетинести червеи от кпас 

Oligochaeta. Разнообразието се допълва от малко на брой видове мекотели (Mollusca) и 

сравнително повече ракообразни (тип Arthropoda, клас Crustacea). Срещат се още 

паякообразни (клас Arachnida). Само в Свиленградско е намиран водният бръмбар 

Agabus pseudoneglectus. 

Особено голям е броят на южните видове насекоми, между които, на първо 

място, са субмедитеранските и източно-средиземноморските. Срещат се и много 

предноазиатски видове, някои от които са Cryptocehalus beledjekeпsisот листоядите (само 

в Харманлийско, но вероятен за района), Ceutorrhynchus subliпeellus от хоботниците и 

Vitrea riedeliот сухоземните охлюви.  

Река Марица и нейният водосбор са в Егейската водосборна област, 

отличаваща се с най-много ендемични видове и подвидове риби – Vimba melanops, 

Cobitis peshevi, Rutilus rutilusmariza, Barbus cyclolepis cyclolepis, Chondrostoma nasus 

vardarenses, Sabanejwia aurata balcanica и Noemacheilus angorae bureshi. 

Според съвременните изследвания и данните на Велчева и Мехтеров (2005), за 

участъка от Димитровград до държавната граница, включително и този в Община 

Свиленград, са характерни или вероятни следните видове риби. 

Таблица 3.5.4.1. Видов състав на ихтиофауната в долното течение на река Марица 

 
ВИД 

 
INDEX  LATINUS 

 
УСТАНОВЕН 

ПРЕЗ 2004 

 
УСТАНОВЕН  

ДО 2004 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 

(СТАТУС) 

КЛАС КРЪГЛОУСТНИ (CYCLOSTOMATA) 

минога Petromyzon danforidii - 1921 г. изчезнал вид 

                              КЛАС КОСНИ РИБИ (OSTHEICHTHYES) 

                                семейство Есетрови (Acipenseridae) 

немска есетра Acipenser sturio - + Пр.3 на ЗБР 

семейство Речни змиорки (Anguillidae) 

речна змиорка Anguilla anguilla - + Пр.3 на ЗБР 

семейство Шаранови (Cyprinidae) 
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маришка бабушка Rutilus rutilus mariza 

Drensky 

+ + - 

речен кефал Leuciscus cephalus + + - 

червеноперка Scardinius 

erytrophtahlmus 

- + - 

распер Aspius aspius + + - 

кротушка Gobio gobio + + - 

маришка мряна Barbus tauricus cyclolepis + + - 

обикновена мряна Barbus barbus - + - 

балканска мряна Barbus meridiunalis 

petenyi 

- + - 

уклей Alburnus alburnus + + - 

платика Abramis brama - + - 

маришки морунаж Vimba vimba melanops + + - 

горчивка Rhodeus sericeus amarus + + - 

псеудоразбора Pseudorasbora parva - + - 

златиста каракуда Carassius carassius + + - 

сребриста 

каракуда 

Carassius auratus gibelio + - - 

шаран Cyprinus carpio + + - 

лин Tinca tinca - + - 

обикновен щипок Cobittis teaenia - + - 

лингур Sabanejewa aurata 

balcanica 

- + - 

семейство Сомови (Siluridae)  

сом Silurus glanis - + - 

щука Esox lucius - + - 

семействоПисиеви (Pleuronectidae) 

писия Platichthys flesus luscus - + спорно 

присъствие 

семействоБодлоперки (Percidae) 

речен костур Perca fluviatilis - + - 

бяла риба Stizostedion lucioperca - + - 

семействоСлънчеви риби (Centarchidae) 

слънчева рибка Lepomis gibbosus + - - 
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семействоПопчета (Gobiidae) 

малко маришко 

попче 

Protherorhinus 

marmoratus 

- + - 

гамбузия Gambusia affinis holbrooki - + - 

В сравнение с предходните проучвания, видовото разнообразие е намаляло, 

въпреки установените 3, нови за долното течение на река Марица, вида. Според авторите 

на изследването намаляването на видовото разнообразие и промяната на структурата му 

се дължи на крупни антропогенни замърсители, на бракониерството, особено по време на 

размножителния сезон и на промените в качествата на водата, характера на дъното и 

хранителната база в реката. Съобразявайки се със спецификата на реката, ПУРБ 

въвежда забрана за добив на инертни материали, строеж на МВЕЦ, прочистване на 

речни корита, зауствания, корекции и строг контрол през зимния период в местатаза 

зимни струпвания на риби, каквото е това на река Марица под и над моста за село 

Йерусалимово - 0.73 км. За цялата река важат ежегодните забрани за риболов по време 

на размножителния период.  

В притоците на река Марица навлизат риби основно през периода на 

пълноводие и размножителния сезон. Видовият състав е аналогичен на описания. През 

останалото време ихтиофауната се изтегля към основното водно течение. С цел 

опазването им, с ПУРБ са въведени забрани за определени дейности в най-важните 

установени места за размножаване. Малките микроязовири се обитават от каракуда, 

уклей, маришка бабушка, шаран. Периодично, след пресъхване, те се обезрибяват.  

Херпетофауната в района е сравнително богата. Съставът и природозащитният 

статус на установените или вероятни видове  представяме в Таблица 3.5.4.2. 

Таблица 3.5.4.2. Видов състав на херпетофауната в Община Свиленград. 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

КЛАС    З Е М Н О В О Д Н И   (A M P H I B I A ) 

 

Саламандрови 

Salamandridae 

 

балкански (южен) 

гребен трестонит 

 

Triturus karelinii 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN– Червен лист 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.   

Кръглоезични 

Bombinatoridae 

червенокоремна 

бумка 

 

Bombina bombina Приложение 2 на ЗБР 

Д-ва 92/4/ЕЕС - Пр.II, ІV 

IUCN– Червен лист 

Кръглоезични 

Bombinatoridae 

жълтокоремна 

бумка 

Bombina variegata Приложения 2 на ЗБР 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.II,ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 
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Крастави жаби 

 

 

Bufonidae 

кафява (голяма) 

крастава жаба 

Bufo bufo  Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

 

зелена крастава 

жаба 

 

Bufo viridis  

Приложение 3 на ЗБР 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

Дървесници 

Hylidae 

 

дървесница 

 

Hyla arborea  

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN– Червен лист 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.     

Водни жаби 

Ranidae  

голяма водна жаба 

 

Rana ridibunda  Бернска к-я – Пр. № III 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.V 

 горска дългокрака 

жаба 

Rana dalmatina Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.     

Бернска к-я – Пр. № II 

 

Чесновници 

(Pelobatidae) 

сирийска 

(балканска) 

чесновница 

 

Pelobates syriacus 

Boettger, 1889 

(Pelobates syriacus 

balcanicus) 

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Червена книга - EN 

КЛАС   В Л Е Ч У Г И    (R E P T I L I A ) 

 

Блатни 

костенурки 

Emydidae 

 

обикновена 

блатна 

костенурка 

 

Emys orbicularis 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

южна блатна 

костенурка 

 

Mauremys caspica 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

 

Сухоземни  

костенурки    

(Testudinidae) 

 

 

шипобедрена 

костенурка 

 

 

Testudo graeca  

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43ЕЕС–Пр. ІІ и ІV 

IUCN– Червен лист- VU 

Червена книга - EN 

CITES - ІІ 

 

шипоопашата 

костенурка 

 

Testudo hermanni  
 

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43ЕЕС–Пр. ІІ и ІV 

IUCN– Червен лист- NT 

Червена книга - EN 

CITES - ІІ 
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Гекони  

Gekkonidae 

балкански гекон Mediodactylus  kotschyi Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II 

 

Слепоци 

Anguidae 

слепок Anguis fragilis Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

жълтокоремни

к  

Pseudopus apodus  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Същински 

гущери 

Lacertidae 

ивичест гущер Lacerta trilineata Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

 зелен гущер Lacerta viridis  Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

македонски 

гущер  

Podarcis erhardi i  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

 кримски гущер  Podarcis tauricus  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

късокрак гущер Ablepharus kitaibelii 

Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

IUCN– Червен лист-LС 

 змиеок гущер  Ophisops e legans  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Червейници 

Typhlopidae  

червейница  Typhlops vermicularis Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

 

 

Бои / Boidae  

 

 

пясъчна боа 

 

 

Eryx jaculus 

Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

CITES 

Червена книга на РБ 

Смокообразни 

Colubridae 

голям стрелец 

(синурник) 

Dolichophis caspius Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

 

 

 

тънък стрелец Platyceps najadum Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 
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Смокообразни 

Colubridae 

смок мишкар Zamenis longissimus Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

пъстър смок Elaphe sauromates Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

вдлъбнаточел 

смок 

Malpolon insignitus Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

жълтоуха водна 

змия 

Natrixnatrix Бернска к-я – Пр. № III 

 

сива водна змия  Natrixtessellata Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.ІV 

медянка  Coronella austriaca Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Отровници 

Viperidae   
пепелянка Vipera ammodytes  Приложение 4 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Представените, в таблицата, данни сочат присъствието или вероятното 

присъствие на общо 32 вида от 16 семейства - 9 вида земноводни от 8 семейства и 24 

вида влечуги от 9 семейства. 

Птиците са най-добре представеният, като разнообразие и обилие на 

видовете, клас гръбначни животни в района, поради разнообразните условия и наличието 

на екотонен ефект. Можем да ги обособим в следните три основни групи: 

 свързани, с река Марица, притоците йи микроязовирите,водолюбиви 

видове; 

 предимно горски видове, обитаващи дървесната и храстова растителност, 

заела крайбрежието и петната от широколистни  насаждения; 

 синантропни видове; 

 степни видове, обитаващи предимно, пасищата и обработваемите земи. 

 Поради големия брой, ще представим в таксономичен ред само 

установените, от нас, или вероятни видове, без техния природозащитен статус. С малки 

изключения, всички те са включени в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното 

разнообразие, а част от видовете, включени в Приложения № I и ІІ от Директива 

79/409ЕИО, са разгледани и като обект на защита в Защитена зона «Сакар» (BG0002021). 
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Съставът и природозащитния статус на установените и вероятни гнездящи 

видове птици по Атлас на гнездящите птици в България (2007) представяме в таблица 

3.5.4.3. 

Таблица  3.5.4.3. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни гнездящи 

видове птици. 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

ГМУРЦЕПОДОБНИ   (PODICIPEDIFORMES) 

Гмурецови 

Podicipedidae 
голям гмурец. Podiceps cristatus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

малък гмурец Tachybaptus ruficollis Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

ПЕЛИКАНОПОДОБНИ  (PELECANIFPRMES) 

Корморанови 

Phalacrocoracidae 

малък корморан Phalacrocorax 

pygmaeus 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II          

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

голям корморан Phalacrocoraxcarbo Бернска к-я – Пр.IIІ 

РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ  (CICONIIFORMES) 

 

Щъркелови  

Ciconiidae 

черен щъркел  Ciconia nigra Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бонска к-я – пр.II 

Бернска к-я – Пр. II 

бял щъркел  Ciconia ciconia Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бонска к-я – пр.II 

Бернска к-я – Пр. II 

ГЪСКОПОДОБНИ (ANSERIFORMES) 

Патицови  

Anatidae 

поен лебед Cygnus cygnus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II   

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР 

белоока потапница Aythya nyroca Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.І и Пр.IІ  

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР, 

Червена книга на РБ 

зимно бърне Anas crecca Бернска к-я – Пр.II 
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Бонска к-я – Пр.IIІ  

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

ръждивоглава   

потапница 

Aythya ferina Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.II  

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

голяма белочела гъска Anser albifrons Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IIІ  

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

 Зеленоглава патица Anas platyrhynchos Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IIІ  

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

СОКОЛОПОДОБНИ (FALCONIFORMES) 

 

 

Ястребови 

Accipitridae 

осояд Perпis apivorus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Пр.3 на ЗБР,  

ЧК на РБ 

малък ястреб Accipiter пisus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ  

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

голям ястреб Accipiter gentilis Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ  

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

обикновен  

мишелов 

Buteo buteo Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

северен мишелов Buteo lagopus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Соколови Falconidae  черношипа ветрушка Falco tinnuпculus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ  

Пр.3 на ЗБР 

КОКОШОПОДОБНИ (GALLIFORMES) 

 

Фазанови 

Phasianidae 

пъдпъдък Coturnix coturniх Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр.ІІ-2 

Бонска к-я – Пр.IІ 

яребица  Perdix perdix Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
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ЖЕРАВОПОДОБНИ (GRUIFORMES) 

 

Дърдавцови  

Rallidae 

зеленонога водна  

кокошка 

Gallinula chloropus Бернска к-я – Пр.III 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

лиска Fulica atra Бернска к-я – Пр.III 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

воден дърдавец Ralus aquaticus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ  (CHARADRIIFORMES) 

Дъждосвирцови 

Charadriidae 

речен дъждосвирец Charadrius dubius Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ  

Пр.3 на ЗБР 

калугерица Vanellus vanellus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

Бекасови 

Scolopacidae  

малък червеноног 

водобегач 

Tringa totanus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-

2 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 

малък горски водобегач Tringa glareola Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Дир.79/409/- Пр.І  

Пр.3 на ЗБР 

голям червеноног  

водобегач 

Tringa erythropus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-

2 

Пр.3 на ЗБР 

кръшкач Gallinago gallinago Бернска к-я – Пр.IIІ 

Бонска к-я – Пр.IІ 

Дир.79/409/- ПР.ІІ-1 

Червена книга на РБ 

Чайкови 

 Laridae 

речна чайка Larus ridibundus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

Червена книга на РБ 
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речна рибарка Sterna hirundo Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ  (COLUMBIFORMES) 

 

 

Гълъбови 

/Columbidae 

домашен(полудив)гълъб Columba livia f. 

domestica 

- 

гълъб хралупар Coluтba oenas Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Червена книга на РБ 

гривяк  Columba palumbus Пр.4 на ЗБР 

гургулица  Streptopelia turtur Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

гугутка  

 

Streptopelia decaocto Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

КУКУВИЦОПОДОБНИ (CUCULIFORMES) 

Кукувицови  

Cuculidae 

кукувица Cucuclus canorus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ  (STRIGIFORMES) 

 

Совови 

Strigidae 

  

чухал Otus scops Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

кукумявка  

 

Athene noctua Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

горска улулица Strix aluco Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 

IUCN (LC) 

горска ушата сова Asio otus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ (CAPRIMULGIFORMES) 

Козодоеви  

Caprimulgidae 

козодой Caprimulgus europaeus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ (APODIFORMES) 

Бързолетови  

Apodidae 

черен бързолет Apus apus Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ (CORACIIFORMES) 

Земеродни 

рибарчетаAlcedinidae 

земеродно рибарче Alcedo atthis Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 
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Синявицови 

Coraciidae 

синявица Coracias garrulus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.ІІ 

Дир.79/409/- Пр.І 

 Пр.3 на ЗБР 

Папунякови Upupidae папуняк Upupa epops Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Пчелоядови 

/Meropidae 

Пчелояд Merops apiaster Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.ІІ 

Пр.2 на ЗБР 

РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES) 

 

 

 

 

 

 

Кълвачови  

Picidae 

зелен кълвач Picus viridis Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

черен кълвач, въгленар  Dryocopus martius Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

Червена книга на РБ 

голям пъстър кълвач Dendrocopos major Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР  

среден пъстър кълвач Picoides medius Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

сирийски(градински) 

пъстър кълвач  

Picoides syriacus Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

южен белогръб кълвач.  Dendrocopos leucotos Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.79/409ЕИО – Пр.I 

Бернска к-я – Пр.II 

Червена книга на РБ 

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES) 

Чучулигови 

 Alaudidae   

горска чучулига  Lullula arborea Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

качулата чучулига Galerida cristata Бернска к-я – Пр.IIІ 

Пр.3 на ЗБР 

полска чучулига Alauda arvensis Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

Лястовицови 

Hirundinidae  

скална лястовица                     Ptyonoprogne rupestris Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 
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селска лястовица  

 

Hirundo rustica Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

 градска лястовица Delichon urbica Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Водни косове                    

Cinclidae 

воден кос                             

 

Cinclus cinclus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Орехчета 

Troglodytidae  

орехче Troglodytes troglodytes Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

 

Стърчиопашкови                  

Motacillidae 

жълта стърчиопашка Motacilla flava Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

бяла стърчиопашка                    Motacilla alba 

 

Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Завирушкови                     

Prunellidae 

сивогуша завирушка                   Prunella modularis Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

 

 

 

 

 

Мухоловкови 

Muscicapidae 

червеногръдка Erithacus rubecula Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

южен славей Luscinia megarhynchos Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

ръждивогушо ливадарче                Saxicola rubetra Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

сиво каменарче                       Oenanthe oenanthe Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II 

кос Turdus merula Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

поен дрозд Turdus philomelos Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Пр.3 на ЗБР 

имелов дрозд                         Turdus viscivorus Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.IIІ 

Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

малко белогушо 

коприварче             

Sylvia curruca Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

голямо черноглаво                    

коприварче 

Sylvia atricapilla  Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

Синигерови  

Paridae 

лъскавоглав синигер                  Parus palustris Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 
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черен синигер                        

 

Parus ater Пр.3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр.II 

син синигер Parus caeruleus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

 голям синигер Parus major Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Авлигови 

Oriolidae 

авлига Oriolus oriolus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

 

 

Овесаркови 

Emberizidae 

жълта овесарка                       

 

Emberiza citrinella Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

зеленогушаовесарка Emberiza cirlus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

сива овесарка                        

 

Miliaria calandra Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

Сврачкови                       

Laniidae 

червеногърба сврачка                 Lanius collurio Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

черночела сврачка Laпius minor Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/- Пр.І 

Пр.3 на ЗБР 

Вранови  

 Corvidae   

сойка Garrulus glandarius Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

сврака Рiса рiса Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

сива врана Corvus corone Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

гарван     Corvus corax Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

чавка Corvus monedula Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Скорцови   Sturnidae обикновен скорец  Sturnus vulgaris - 

 

 

 

 

Чинкови 

Fringillidae 

обикновена чинка Fringilla coelebs Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

диво канарче Serinus serinus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

зеленика Carduelis chloris Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

кадънка Carduelis carduelis Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

елшова скатия                        

 

Carduelis spinus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

конопарче Carduelis саnnаina Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
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кръсточовка     Loxia curvirostra Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

червенушка Pyrrhula pyrrhula Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

черешарка Coccothraustes 

coccothraustes 

Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 

Тъкачови  

Ploceidae 

 

домашно врабче Pas. domesticus - 

полско врабче Passer montaпus Бернска к-я – Пр.III 

Пр.3 на ЗБР 

испанско врабче Passer hispaniolensis Бернска к-я – Пр.III 

Пр.3 на ЗБР 

 

Анализът на данните, представени в таблица 3.5.4.3.  показва, че районът през 

различните сезони на годината дава убежище и хранителна база на 101 установени и 

вероятни вида птици от 30 семейства, включени в 16 разреда. Броят на видовете 

обхваща около 30% от българската орнитофауна. Представени са почти 75% от всички 

разреди птици в страната ни. За това допринасят разнообразната среда и богатството от 

биотопи. Представеният видов състав подчертава значимостта на поречието на река 

Марица като изключително важен биокоридор, свързващ различни типове хабитати в 

цяла Южна България. 

Таблица 3.5.4.4. Видов състав на фауната от бозайници в Община Свиленград 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

РАЗРЕД    НАСЕКОМОЯДНИ   (INSECTIVORA) 

 

 

 

Земеровки   Soricidae 

белокоремна 

белозъбка 

Crocidura 

leucodon 

Бернска к-я – Пр.III 

малка белозъбка Crocidura 

suaveolens 

Бернска к-я – Пр.III 

етруска белозъбка Suncus etruscus Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Къртицови Talpidae къртица Talpa europaea - 

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA) 

 

Катерици Sciuridae 

лалугер Spermophilus 

citellus 

Бернска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II,IV 

Red list IUCN 

 

 

горски сънливец Dryomys nitedula Бернска к-я – Пр.III 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 
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СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Сънливци Gliridae 

=Myoxidae 

Red list IUCN 

обикновен сънливец Glis glis Бернска к-я – Пр.III 

RedlistIUCN  

 

 

 

Мишевидни - Muridae 

малка оризищна мишка Micromys 

minutus 

Red list IUCN 

полска мишка Apodemus 

agrarius 

- 

обикновен горска 

мишка 

Apodemus 

sylvaticus 

- 

 

Мишевидни - Muridae 

домашна мишка Mus musculus - 

сив пълх 

 

Rattus 

norvegicus 
 

- 

черен плъх 
 
Rattus rattus 

 

- 

Хомякови Cricetidae сив (малък) хомяк Cricetulus 

migratorius 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Червена книга на РБ 

РАЗРЕД   ХИЩНИЦИ   (CARNIVORA) 

Кучеподобни Canidae лисица Vulpes vulpes - 

 

 

 

 

 

 

 

Порови                       

Mustelidae 

видра Lutra lutra Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II 

Cites;  

RedlistIUCN 

Червена книга на РБ 

белка Martes foina Бернска к-я – Пр.III 

язовец Meles meles Бернска к-я – Пр.III 

невестулка Mustela nivalis Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

черен пор Mustela putorius - 

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ(ARTIODACTYLA) 

Свиневи Suidae дива свиня  
 
Sus scrofa 

 

- 

РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ (LAGOMORPHA) 
 

Зайцови Leporidae див заек Lepus europaeus - 

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA) 
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СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладконоси 

Vespertilionidae 

мустакат нощник  Myotis 

mystacinus 

Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

кафяв дългоух прилеп  Plecotus auritus Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

сив дългоух прилеп  Plecotus 

austriacus 

Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

 ръждив (обикновен) 

вечерник 

Nyctalus noctula Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

кафяво прилепче  Pipistellus 

pipistrellus 

Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

малко кафяво 

прилепче 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Пр.2 и 3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.IV 

Бонска к-я – Пр.II 

Анализът на данните, представени в таблица 3.5.4.4.  показва, че районът дава 

убежище и хранителна база на 25 установени или вероятни вида бозайници от 12 

семейства, включени в 6 разреда.  

В изложението съставът на зооценозите от гръбначни животни е представен в 

табличен вид в таксономичен ред, а природозащитния статус чрез Закона за 

биологичното разнообразие и международните конвенции, по които Република България 

е страна: 

1. Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове 

диви животни. 

- Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част 

от техния ареал; 

- Приложение II – видове с неблагоприятен статус. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

122 

2. Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания: 

- Приложение II – строго защитени видове 

- Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една 

договаряща се страна. 

3. Директива за птиците 79/409/ЕЕС: 

- Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, 

отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и 

размножаване в района на разпространението им. 

- Приложение II – видове , които могат да бъдат предмет на лов. 

4. Red list IUCN - Световно застрашени видове животни в категориите Critically 

endangered, Endangered и Vulnerable. 

5. SPEC – Species of European Conservation Concern.  

-Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение 

-Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в -Европа и 

имат неблагоприятен консервационен статус 

-Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в Европа 

и имат неблагоприятен консервационен статус. 

-Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и 

имат благоприятен консервационен статус. 

6. CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора. 

7. Закон за биологичното разнообразие: 

- Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват 

защитени територии. 

- Приложение III – защитени видове, за които се прилагат регламентирани 

мерки за тяхното опазване и защита. 

- Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано 

ползване. 

8. IUCN 2007 – 2007 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно 

застрашените видове http://www.redlist.org) – VU (vulnerable) – уязвим, LC (least concern) – 

слабо засегнат, LR (lower risk) – рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни. 

9. Червена книга на Република България. Том 2, Животни (ново издание). 

- Изчезнали (EX) или вероятно изчезнали (EX); 

- Критично застрашени (CR); Застрашени (EN); Уязвими (VU); 

- Почти застрашени (NT); Слабо засегнати (LC);  

- С недостатъчно данни (DD); 

- Неоценяван (NE)  
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3.5.5. Елементи на националната екологична мрежа. 
Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, включваща 

защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с изискванията на 

Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по общоевропейската 

програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното разнообразие за 

община Свиленград без отчитане на припокриването е 61266.22 ха с дял 87.48 % от 

общата й територия. Площта на елементите на националната екологична мрежа и делът 

им в общинската територия с отчитане на припокриване представихме  в таблица 2.4.3. 
В общината са обявени няколко защитени природни територии по Закона за 

защитените територии. 

Защитената  местност „Лозенски път”, код в Държавния регистър 54, обявена 

със Заповед № 294 от 28.04.1980 г. на КОПС с цел опазване на находище на блатно 

кокиче. Със Заповед  № РД 257 от 17.07.1995 на МОС е настъпила редукция на площта и 

е въведена промяна в режима на дейностите, като най-новата промяна в режима е 

регламентирана със Заповед № РД-701 от 19.10.2009 г. Площта на защитената местност 

в момента е 31.99 хектара. Въведен е следния режим на дейности - забрани: 

1. за дейности, с които се нарушава водният режим на защитената местност и 

строителството, освен свързаното с изграждане на инфраструктурни обекти от  

обществено и/или национално значение при запазване на условията и възможностите за 

извършване на възстановителни дейности, включително оводняване на защитената 

местност; 

2. за разораване или използване на земите по начин, който води до увреждане 

или унищожаване на блатното кокиче. 

3. за пашата на домашни животни. 

4. за събиране на листо-стеблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или 

чрез изрязване на височина, по-малка от 5 - 7 см от повърхността на земята; 

5. за косене на тревата преди узряване семената на блатното кокиче. 

6. Разрешава се вземане на подходящи мерки за подобряване на водния 

режим и състоянието на блатното кокиче след съгласуване с МОСВ; 

7. Разрешава се събиране на блатно кокиче в определени от МОСВ 

количества. 

Защитената  местност „Находище на наделенолистно великденче” в 

землището на село Щит код в Държавния регистър 550, обявена със Заповед № РД-17 от 

11.01.2013 г на МОСВ /публ. бр. 9/2013 на Държавен вестник/ с цел опазване на Опазване 

на растителен вид - Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.) и неговото 

местообитание. Площта на защитената местност в момента е 35.88 ха. Режим на 

дейности включва забрани за: 

1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;  
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2. търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

              3.  строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция 

на съществуващи съоръжения;  

4. Забранява се внасяне на неместни видове. 

Природна забележителност „Дервишка могила - скално образуание”, код в 

Държавния регистър 272, обявена със Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. На МГОП, публ. 

бр. 44/1976 на Държавен вестник, в землището на село Дервишка могила с площ 33 ха с 

цел опазване на скални образувания. Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат 

или изкореняват всякакви растения.  

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време.  

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки 

и развалянето на гнездата и леговищата им.  

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 

провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения.  

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите.  

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи.  

7. Забранява се всякакво строителство.  

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 

влошени декоративни качества. 

Природна забележителност „Калето”, код в регистъра 273, в землището на 

село Мезек с площ 5 ха. Обявена е със Заповед № 1187/19.04.1976 г на МГОП, ДВ, бр. 

44/1976 г. с цел опазване на средновековна крепост. Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат 

или изкореняват всякакви растения.  

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време.  

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки 

и развалянето на гнездата и леговищата им.  

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 

провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения.  

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите.  

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи.  

7. Забранява се всякакво строителство.  

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 

влошени декоративни качества. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

125 

Природна забележителност „Находище на див божур”, код в регистъра 271, в 

землището на село Костур с площ 0.5 ха, обявена със Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. 

На МГОП, публ. бр. 44/1976 на Държавен вестник с цел опазване на находище на див 

божур. Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат 

или изкореняват всякакви растения.  

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време.  

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки 

и развалянето на гнездата и леговищата им.  

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 

провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения.  

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите.  

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи.  

7. Забранява се всякакво строителство.  

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 

влошени декоративни качества. 

Районът е богат на предложения за обявяване на обекти по европейската мрежа 

от защитени зони НАТУРА 2000, предназначена за защита на видове и местообитания, 

описани в приложенията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна и по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици.  

 Защитените зони по Директива  92/43/ЕЕС (за местообитанията) от 

Националната екологична мрежа, в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 

Закона за Биологичното разнообразие 
Защитена зона «Река Марица» (BG0000578) и площ от. 14 693.10 ха. Предмет 

на опазване са 12 типа местообитания, включени в Приложение № I на Директива 

92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие, 15 вида 

безгръбначни, 3 вида риби, 3 вида земноводни, 5 вида влучуги и  11 вида бозайници. 

Защитена зона „САКАР”, определена с код  BG0000212 и обща площ от  132 

117.76 ха. В предмета на опазване са включени 15 типа природни местообитания от 

Приложение I на Директива 92/43/EEC, 11 вида безгръбначни, 4 вида риби, 3 вида 

земноводни, 4 вида влечуги и 16 вида бозайници. 

Защитена зона „Родопи – Източни”, записана с идентификационен код 

BG0001032 и с обща площ от 217 352.95 ха. В предмета на опазване са включени 29 

природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC, обикновена пърчовка, 

14 вида безгръбначни, 5 вида риби, 2 вида земноводни, 5 вида влечуги и 18 вида 

бозайници. 
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Защитена зона „Ждрелото на река Тунджа”, записана с идентификационен 

код BG0000217 и с обща площ от 7856.99 ха. В предмета на опазване са включени 8 

природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC, обикновена пърчовка, 

8 вида безгръбначни, 3 вида риби, 3 вида земноводни, 5 вида влечуги и 15 вида 

бозайници. 

 Защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 

разнообразие, изграждани по европейската програма Натура2000, в частта й за опазване 

на местообитанията на птиците по Директива 79/409/ЕЕС. 

Защитена зона „Сакар” (BG0002021), с  обща  площ 125 707.12 хa. В предмета 

на опазване са включени 108 вида птици.  

Въздействието на Предварителният проект за Общ устройствен план на община 

Свиленград върху защитените зони е анализирано в Доклада за оценка стгепента на 

въздействие, приложен към ДЕО. 

3.6. Ландшафт. 
Дейностите по опазване, планиране и управление на ландшафта са ключови 

при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за Ландшафта, той 

има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява 

благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране 

могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, за повишаване качеството на 

живот.  Определен е като „територия, специфичният облик и елементите, на която са 

възникнали в резултат от действията и взаимодействията между природните и/или 

човешки фактори”. Съгласно приетите в страната определения „ландшафтът е 

териториална система, съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни 

компоненти и комплекси” и представлява система, която съдържа и възпроизвежда 

ресурси, съхранява геофонда и представлява източник на естетическо въздействие.  

Устойчивостта на ландшафтите е категория, която отразява постоянството или 

неизменчивостта на ландшафта във времето. Тя се разглежда като устойчивост спрямо 

величината на въздействието, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като 

способността на му  към продължително еднопосочно развитие при опазване на 

естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.   

  Ландшафтите на територията на общината могат да бъдат класирани по 

няколко особености. Според надморската височина, техният тип е ниско- и 

среднопланински ландшафти, при което могат да се отличат няколко подтипа: 

- Подтип І клас – според преобладаващото почвено покритие – ландшафти с 

широколистни, широколистно-иглолистни, редки и нискостъблени гори, с поляни и 

единични дървета, с поляни и храсти, както и скални ландшафти; 
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- Подтип ІІ клас – според присъствието в ландшафта на водни площи или 

течения, с което те може да се определят като водни ландшафти, или според 

присъствието на културни елементи около селищата на общината, с което тези 

ландшафти се определят като културни ландшафти; 

- Подтип ІІІ клас – според степента на нарушеност на ландшафтите в резултат 

на вековното антропогенно присъствие и дейност – ненарушени (природни) ландшафти и 

нарушени (антропогенни) ландшафти; 

В отделните територии на община Свиленград е характерно формирането на 

смесен тип ландшафти, определено от едновременното присъствие на няколко типа и 

подтипа ландшафти. Състоянието им може да се характеризира и чрез степенуването  на 

естетическите им качества, които се определят от тяхната живописност. В това 

отношение на първо място от значение е единството на всички показатели за 

естетичност, с което ландшафтите се оценяват естетически комплексно. 

Като природен ресурс, ландшафтите на територията на община Свиленград 

може да се характеризират в зависимост от преобладаващите природни елементи в тях и  

тяхната оценка се определя от преобладаващото присъствие на различните видове гори, 

на присъствието на скали и скални образувания, на поляни и открити пространства и не 

на последно място – от наличието на водни елементи (реки и езера).  

Друг показател за състоянието и качествата на ландшафтите е тяхнато оценка 

като културен ресурс.Тя се определя от наличието и степента на присъствие на 

инфраструктурни обекти (пътища, пътеки и пешеходни туристически маршрути, сгради, 

инженерни съоръжения, туристическа маркировка и др.) и на културни забележителности,  

които са показатели за материалната, респективно за духовната култура през епохата на 

създаването им. В по- голямата част от територията на общината, състоянието и 

качествата на ландшафта по отношение на културния ресурс се определят от 

присъствието на инфраструктурни обекти и антропогенни намеси, както и от наличието на 

културни забележителности. Това показва, че въпреки местоположението на общината в 

планинска територия, културните ландшафти имат значително присъствие, което е 

наложило  в ОУПО устройствените мерки да бъдат съобразени с факта, дали културните 

ландшафти са реликтни или развиващи се. Оценката на ландшафта като културен ресурс 

е свързана и с оценката на степента на антропогенната намеса в него. На тези територии 

от общината, където има наличие на инженерно-технически съоръжения и 

урбанизационни образувания в близост до наблюдателя оценката е, че антропогенната 

намеса е от силна до средна. На териториите, където има присъствие на урбанизационни 

образувания (сгради и съоръжения) на голямо разстояние от наблюдателя – оценката за 

антропогенната намеса е от средна до слаба и тя е слаба, при наличие в ландшафта на 

пътища, туристически пътеки и маршрути със съответната туристическа маркировка, 

които нямат съществено негативно визуално въздействие. 
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Показател за качествата на ландшафтите на територията на е и 

психологическата им оценка, която показва, че голяма част от природните ландшафти с 

планински склонове, покрити с гори  и ландшафтите с водни течения (реки), внушават 

спокойствие и поради факта, че в тях няма, или има трудно забележими елементи на 

антропогенна намеса.  

За да може в крайна сметка да се направи обобщаваща оценка за състоянието 

и качествата на ландшафтите на територията на община, е приложен комплексният 

(интегрален) метод на оценка, според който по степен на важност, факторите 

определящи качеството на ландшафтите се подреждат по скалата -живописност 

(изразителност), естественост (съхраненост), стабилност (устойчивост),  уникалност 

(рядкост) и разнообразие. Според тази оценка, повечето ландшафти в община 

Свиленград получават висока комплексна бална оценка. 

Според комплексната оценка за качествата на ландшафта на територията на 

община Свиленград , могат да се обособят следните видове : 

- Ландшафти с много високо качество – това са тези части от общината, които 

обхващат най- високата й планинско-горска територия;   

- Ландшафти с високо качество – това са ландшафтите на по-ниските 

планински територии, около крайречните ландшафти по поречията на реките, чието 

качество се понижава поради наличието на антропогенни елементи, нарушаващи 

красотата на природата; 

- Ландшафти със средно качество – това са най-малко атрактивните 

ландшафти, характеризиращи се с наличие на антропогенно въздействи в различна 

степен и недостатъчно устойчиво ползване. Тук се включват преди всичко 

урбанизираните селищни и крайселищни територии на общината.  

Природните и антропогенни елементите, които оформят видовете ландшафти 

са релеф, гори, планински пасища и ливади, реки, дерета, оврази, обработваеми земи, 

населени места и урбанизирани територии с жилищни и селскостопански функции.  

Забележимо отражение върху визията на ландшафта на общината е факта, че 

исторически човешката намеса не е изменила съществено облика на естествената 

природна среда и поради този факт, отделните видове ландшафти могат да бъдат 

определени като несъществено антропогенно повлияни ландшафти. Комбинацията от 

естествени и антропогенно формирани през вековете  предпоставки на територията на 

общината, дава възможност да се определят съществуващите типове ландшафти : 

- Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в 

пряка зависимост от социално- икономическите условия в общината. Обхваща селищните 

и особено прилежащите крайселищни територии на  населените места в общината, както 

и ситуираните там туристически образувания.  
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Положително оформящо въздействие за облика на този тип ландшафт има 

растителността в общински и частни селищни и крайселищни имоти.  

- Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. 

Поради характера на релефа в общината, той е достигнал максимума на  възможност за 

териториално развитие. Това са обработваеми земи, животновъдни ферми, мерите, 

ливадите, пасищата  и други селскостопански територии, ситуирани предимно около 

селищата, пътищата и  в крайречните заравнени земи от територията на общината. 

 - Дендрогенен тип ландшафт на горските територии. Той обхваща 

основната част от територията на община Свиленград, включена в горския фонд и преди 

всичко защитените територии и защитените зони по Натура 2000. Растителните 

формации в пояса на широколистните гори.  

- Дендрогенен крайречен тип ландшафт на влажните зони, формиран по 

речните тераси на реките и техните притоците им. Основно към него се причисляват 

крайречните територии с влаголюбива дървесна и храстова растителност. Този тип 

ландшафт е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Визуалното и екологично 

въздействие на този тип ландшафт се оценява като максимално за облика на ландшафта 

и за неговото здравно-физиологично въздействие върху човешкия организъм.  

Потенциали за развитие на ландшафта.Състоянието и облика на ландшафта 

да голяма степен зависи от редица екологични фактори с антропогенен генезис, които 

пряко влияят върху неговото качество и здравен статус.  

Качествата на тези фактори формират и потенциала за бъдещото развитие на 

ландшафта и зелената система на територията на община Свиленград. За целта на 

настоящия анализ, основно значение има състоянието на тези от елементите на околната 

среда, които най – силно са повлияни от човешката дейност. Нейната интензивност на 

негативно влияние, особено се повиши през последните 50-60 години. Съвкупното 

действие и взаимовръзка между тези антропогенно повлияни елементи на околната 

среда, определят  екологичната обстановка в района и пряко влияят върху потенциала за 

нейното бъдещо развитие. Екологичните фактори  от своя страна очертават насоките за 

развитие и бележат ограничителите при устройственото планиране на 

територията.Въпреки, че ландшафтът в района е повлиян от антропогенните фактори - 

изградени пътища,  ж.п. линия, електропроводи,  промишлени предприятия, складови 

комплекси, интензивно селско стопанство,  все пак територията на общината се отличава 

с разнообразни типове планински ланшафти, при което доминират тези с подчертано 

естествен характер.   

Запазените възможности за естественно развитие, които характеризират 

повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че 

територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен характер по 

отношение запазване и обогатяване на основните видове ландшафти.  
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3.7. Културно-историческо наследство. 
Територията на общината е наситена с множество недвижими културни ценности 

с архитектурно-строителен, художествен и археологически характер.  

Анализът на културното наследство в Предварителният проект за ОУП на 

Община Свиленград изследва и оценява неговото място в територията на общината и 

ситуирането му в националната и европейската мрежи на културните маршрути. В 

съответствие със съвременните тенденции и подход към културното наследство са 

проучени не само единични културни ценности, но и античните пътища, културните 

маршрути, институциите, съхраняващи създадените ценности от местни автори, 

традициите и обичаите, културният календар. Съгласно чл. 2. (1) на Закона за Културното 

наследство (то обхваща „нематериалното и материалното недвижимо и движимо 

наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа 

памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

На територията на община Свиленград има 25 недвижими културни ценности по 

списък, предоставен от НИНКН. Според броя, пространствената им структура и 

териториалния им обхват обектите недвижими културни ценности на територията на 

община Свиленград са: 24 единични и 1 групова. (чл. 48 от ЗКН).  

Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите 

културни ценности се включват в следните категории: 10 „национално значение‖, 8 

„местно значение‖. (чл. 50 от ЗКН). 

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите културни 

ценности са: 2 археологически, 3 архитектурно-строителни, 10 архитектурно-строителни 

от Античността и Средновековието, 1 архитектурно-строителна и художествена, 5 

художествени, 4 исторически. (чл. 47 от ЗКН). 

Паметници с национално значение на основание чл.146, ал.3 от ЗКН са:  
 Тракийска куполна гробница-село Мезек. Намира на около един км. 

югоизточно от село Мезек в могилата Мал тепе‖. Склонът, върху който е издигната 

могилата, се намира в пряка визуална връзка с Мезешката крепост. Гробницата при 

Мезек е най-голямата и една от най-интересните и внушителни куполни гробници от 

микенски тип в Тракия. Запазена е изцяло в оригиналния си вид. Отвън е покрита с 

внушителен могилен насип с височина 14 м. и диаметър при основата 90 м. Изградена е 

от дялани каменни блокове, свързани на места с желeзни скоби. В гробницата се влиза 

през дромос (коридор) с дължина 20,65 м., широчина 1,55 м. и средна височина 2,50 м. От 

коридора последователно се влиза в две правоъгълни предгробни камери, а след тях в 

кръгла гробна камера с кошеровиден купол. Помещението има диаметър 3,30 м. и 

височина до върха на купола - 4,30 м., а в него се намират каменен саркофаг и две 

каменни корита (урни). В гробницата са открити голям брой предмети от злато, бронз, 

желязо, стъкло и керамика, които са изложени в музеите в София и Хасково.  
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Сред тях има златни накити, обеци, нагръдник от желязо, сребърни, златни, 

бронзови и глинени съдове, бронзов канделабър (голям трикрак свещник с лампи), висок 

134 см., украсен с голяма статуетка на танцуващ сатир. Предполага се, че гробницата е 

използвана като храм към хероон – място, където се почитал култът към божествения 

покойник чрез определени религиозни ритуали. Използвана е многократно и най-вероятно 

е служила за фамилна гробница на тракийски аристократ. Под каменните плочи на двете 

правоъгълни помещения са открити вторични погребения‚ извършени чрез кремация на 

телата. Според откритите в предгробната камера археологически материали, последното 

погребение, открито в гробницата, се отнася към първата половина на 3 в. пр. Хр. В 

насипа на могилата през 1908 г. селянин открил бронзова скулптура на глиган в 

естествен ръст с тегло 177 кг. Находката днес се намира в археологическия музей в 

Истанбул. В музея в Хасково се намира гипсова отливка на оригинала. Гробницата е 

открита случайно от местни жители през 1931 г. Проучена е от проф. Богдан Филов. 

Обявена е за архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и 

Средновековието с категория „национално значение‖ в ДВ бр. 67 от 1968 г. При 

изработване на плана за земеразделяне на землището на с. Мезек, могилата с 

гробницата е отделена в самостоятелна кадастрална единица под №508. През 2001 г. 

гробницата е регистрирана в АИС-АКБ. През 2007 г. е отворена за посетители и 

функционира като музеен обект. Мезешката гробница е в много добро състояние.  
До нея се достига по автомобилен път, който се отделя преди да се влезе в 

селото. Посещения на гробницата се организират чрез информационния център в Мезек. 
 Скална църква –село Михалич. Издълбана е във варовиков масив на 1,5 

км. южно от село Михалич в местността Айпандо.Датирана е от 10 век и вероятно е 

използвана от монаси и отшелници последователи на различни ереси.Тя е единствената 

в България скална църква с триконхална форма.  

Коридор с четиринайсет изсечени в скалата стъпала отвежда поклонника 

дълбоко надолу в наоса.Входът е широк 4 и висок 5 м. Непосредствено над него, в 

скалата са оформени три плитки полуцилиндрични ниши.С тях древните майстори са 

искали да наподобят прозорците над входовете на градените църкви.Две подобни, но по-

малки ниши, има и върху стените на коридора.Вътрешното й пространство се възприема 

като кръстовидно-куполно.Три конхи оформят пространство с форма на кръст.Конхите са 

с почти еднакви размери: двете странични са дълбоки по 4 метра и широки 3,60 м., а 

източната е 4x4 м. В дъното на източната абсида е изграден олтар - стена от плочести 

камъни, висока 0,8 м. Стремежът на строителите скалната църква да наподобява градена 

стига дотам, че в средата й е издълбан централен купол с диаметър 5,5 м. и височина от 

пода 6 м. Църквата има и други архитектурни елементи, характерни за градените 

постройки.  
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Вместо тромпи или пандантиви, които биха окръглили четвъртитото пространство 

между конхите, над които стои куполът, тук от двете страни на източната конха на 2,60 м. 

от пода има капители на колони (пиластри). Така е постигната илюзия, че куполът е носен 

от колони. В ъгъла между източната и лявата конха е издълбан кръст с разширени 

навътре рамене, висок 0,30 см.  

Други изображения или стенописи по стените няма.Подът е направен върху 

скалата, върху която има натрупан тънък слой (до 10 см.) пръст. Отвън около църквата, 

по повърхността има незначителни фрагменти от ранносредновековна керамика, а в 

близката околност - следи от стари селища от различни епохи. С уникалната си 

архитектура и внушителни размери, скалната църква при с. Михалич е един от най-

интересните християнски обекти по българските земи. 
 Скална църква-село Маточина. 
Скалната църква е изсечена в скалисто възвишение на 2 км югозападно от село 

Маточина в местността Дели кая. Датирана е от 10 век. Изградена е само с помощта на 

ръчни инструменти. Оформена е като правоъгълно засводено помещение с дължина 10 

м., в което се влиза през къс сводест коридор с дължина 4 м. Вляво от входа, в скалата 

личат изсечени стъпала, водещи към обширно плато, под което се намира 

църквата.Точно над входа са запазени следи от издълбани в скалата форми с култово 

предназначение, най-вероятно от времето на траките.От това място се открива красива 

панорамна гледка на юг, към меандрите на река Тунджа и на запад към долината на река 

Фишера.  

В по-новата история скалната църква е носила името „Свети Дух” и е действала 

като църковен храм на три села – Маточина, Варник и несъществуващото вече село 

Благунци. На платото над църквата дълги години се е провеждал многолюден събор. 

 Средновековна крепост -село Мезек. 
Средновековната крепост „Неутзикон”  се намира непосредствено южно от с. 

Мезек. Разположена е в северната част на обширно плато и е обградена от стръмни 

склонове на изток, запад и север, като от западната страна крепостта е отдръпната  

от ръба на склона, за да се осигури достъп до портата. Южната част на 

укреплението преминава по равнинната част на платото. Крепостта е построена към края 

на ХІ в. като гранична стражева крепост. Охранявала е територии между реките Марица и 

Арда. Тя има форма на удължен неправилен правоъгълник с размери 110x60 м. и 

загражда площ от 6,5 дка. Крепостните стени са запазени в голяма височина, на места до 

горното ниво на куртината. Стените са изградени от ломени камъни, споени с бял 

хоросан. На външните лица на стените и кулите личат три четириредови пояса от тухли, 

които не проникват в дебелината на зидовете – т.е. имат само декоративно 

предназначение. Защитата на крепостта е подсилена от девет кръгли и U-образни кули. 

Пет от тях имат на приземния етаж самостоятелни засводени входове.  
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Крепостната стена е завършвала отгоре с бойна платформа и зъбери. На 

платформата се излизало по три долепени до стената каменни стълби. Главният вход е 

на западната стена, втори по-малък има на източната. Югозападно от крепостта и под 

днешното село са разположени останките на голям античен център, с който се свързва 

изграждането на гробницата в могилата „Мал тепе‖ и съседните могилни некрополи. 

Крепостта е била много добре запазена до 1900 година, когато са взимани камъни от нея 

за строежа на турски казарми в Свиленград. Крепостта е обявена за народна старина в 

ДВ бр.221 от 1927 г. Първите проучвания на крепостта са направени през 1937 г. от арх. 

Рашенов. Те се изразяват в документирането на укрепителната система и извършването 

на малки разкопки във вътрешността. Част от сведенията, които той дава, съществено 

подпомагат теоретичната възстановка. Особено интересни са разказите на очевидци, 

описващи вече изчезнали елементи. През 1963 г. и 1973 г. на крепостта са извършени 

консервационно-реставрационни работи. обявена за архитектурно-строителен паметник 

на културата от Античността и Средновековието с категория „национално значение‖ в ДВ 

бр.67 от 1968 г. 
През 1983 г. са проведени нови археологически разкопки, в резултат на които е 

уточнен планът на крепостта, отбранителната система и е изяснена датировката й. Не са 

открити средновековни материали, по-ранни от XI в. Най-голямо е количеството на 

керамиката, датираща от периода XIII-XIV в. Построяването на крепостта е датирано към 

края на XI или началото на XII в., вероятно по време на управлението на император 

Алексий I Комнин (1081-1117 г.). Крепостта е използвана като отбранително съоръжение 

до началото на османския период. Разкопките дават данни за интензивен живот в 

укреплението. Открито е голямо количество фрагменти от керамични съдове, каменни 

мелници и други предмети на бита, накити, железни върхове на стрели, шпори и конски 

подкови. Намерени са две зърнохранилища, с овъглено жито, при южната и при 

северната крепостна стена. Южно от крепостта е регистрирано средновековно селище. 

През 2001 г. селището и крепостта са регистрирани в АИС-АКБ. През 2010 г. е изработен 

проект за консервация и реставрация. Крепостта е заснета геодезически и архитектурно. 

Архитектурното заснемане включва характерни елементи, като портата, стълбите, кулите 

и потерната. При заснемането са отразени актуалното състояние на обекта, по-ранните 

намеси и зоните на археологическите проучвания на терена в крепостта. Направено е 

подробно фотодокументиране, включително с цели силуетни разгъвки. От 2013 г. 

крепостта функционира като музеен обект. Обектът е претърпял редица консервационни 

намеси и реставрация и сега е една от най-добре съхранените и социализирани крепости 

в Родопите. 

 Средновековна кула, с. Маточина Крепостта „Букелон” е разположена 

върху плато на високо издигнат от низината на река Тунджа рид, в близост до село 

Маточина.  
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В специализираната литература тя често е определяна като римска „кастра―, 

изградена в опус микстум, която е служела за фронтова линия на град Адрианополис 

(Одрин). Сравнително запазен е донжон (вид кула, от френски език) от 12-14 

век.Височината на останките на кулата е около 18 метра и те представляват 

величествена гледка, изпълвайки панаромата в региона. От външната крепост има 

незначителни следи.По платото личат съоръжения и обекти като водосъдържател, места 

с култово предназначение и други. На 14 април 1205 г. българските войски, предвождани 

от цар Калоян, водят битка в близост до крепостта (Битката при Адрианопол, сега Одрин), 

с рицарите от Четвъртия кръстоносен поход. Латините са разбити, а пълководецът им – 

император Балдуин IX Фландърски е пленен и за кратко време затворен в донжона на 

крепостта, откъдето е отведен в столицата Търново.  

През 70-те години на XX в. е извършена частична реставрация на крепостта. 

През 2008 г. са проведени нови реставрационни и консервационни действия. 

 Сводест мост на Мустафа паша, гр. Свиленград. 
Свиленградският мост на Мустафа паша е изграден през 1529 година на река 

Марица и е единственият напълно запазен елемент от едновремешен цялостен комплекс 

от кервансарай, джамия, хамам и чаршия. Каменният мост е построен по нареждане на 

Дамад Мустафа паша по времето на султан Сюлейман Великолепни (1520-1566 г.). 

Дължината на моста е 300 метра, широчината - 6 метра, а за строителството му са 

използвани 706 парапетни блока. По средата на моста е поставена мраморна барелефна 

плоча в чест на построяването му. 

 Долмен, с. Студена. Разположен е на 12 км. североизточно от село 

Студена в м. Капаклия. Може да се датира в края на II хил.пр.Хр. Съвсем прост и малък, 

еднокамерен, без лицева плоча, но със запазено покритие. Без дромос и фасада, слабо 

изразена могила, която стига до капака, без да го покрива. В момента се руши от 

ерозията и обраства. 

 Антично и средновековно селище в местност  Хисаря.  Архитектурно-

строителен паметник от Античността и Средновековието с Регистрационен номер в 

регистъра на община Свиленград008/14.9.2017 г. Обявен в ДВ бр.67/от 1968 год. 

Споменава се във всички римски пътеводители като Бурденис, Бурдипта или Бурдиста. 

В Пойтингеровата карта се описва с името Burdenis, поставено на 20 римски мили (ок. 30 

km) от Адрианопол.[ В Антониновия пътеводител се споменава като Burdipta на 22 римски 

мили (ок. 31 km) от Адрианопол.[3] В Бурдигалския пътеводител (334 – 334 г. сл. Хр.) 

монах от Бордо описва своето поклоническо пътуване до Божи гроб, в което наименова 

селището като Burdista. 

Селището е разположено на един от най-важните римски пътища Via Militaris, 

свързващ източните провинции на империята с Италия (Constantinopol – Hadrianopol – 

Philipopol – Serdics – Naisos – Singidunim – Acquileia).  
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Останки от калдаръма на стария римски път са личали до началото на ΧΧ в. по 

левия бряг на Марица, по протежението на стария път за Стара Загора, наричан от 

местните хора „Стар Момковски път“ или „Старозагорски път“. 

Паметници с местно значение са: 

 Стара турска баня. Построена е след изграждането на каменния мост в 

близост до джамия, имарет и кервансарай. Обслужвала е махалата от предмостието и 

отсядащите в кервансарая пътници. Целият ансамбъл от сгради е бил с оловни покрития.  

 Църква,,Света Троица”; Построена е с доброволни пожертвования през 

1834 г. на мястото, където вероятно е било културното средище на българското 

население по онова време. Дело е на българите от трите махали на града -Баяндър 

(благородник), Канакли (предградие) и Гебран (неверник т.е. християнин) и затова може 

би е наречена "Св.Троица". При опожаряването на града през 1913 г. църквата също 

изгаря, но формата и била запазена при възобновяването. През 1847-1848 г. към 

църквата е построено първото светско училище в града. Днес то носи името на един от 

своите основоположници и главен учител Христо Попмарков. 

 Средновековно селище и некропол в село Сладун. 
Паметници с историческо значение са: лобното място на войводата 

Петко/Петкова чешма/; историческо място свързано с Вълчан войвода-/Вълчаново 

изворче/;лобно място-,, Голото хоро” .  

По данни на Община Свиленград на устройваната територия има 19 

възпоменателни знака, издигнати по повод участието на България във войните от 1885 г., 

1912-1913 г., 1914-1918 г. и 1944-1945 г., които представляват исторически недвижими 

културни ценности. Военни паметници са изградени в град Свиленград и селата 

Генералово,  Дервишка могила, Капитан Андреево, Мезек, Младиново,  Момково, 

Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Студена, Чернодъб и Щит. Почти всички са в добро 

физическо състояние и се поддържат. Имат отношение към значими събития от 

българската история. Характеризират се със съхранена автентичност, историческа 

документалност и художествена стойност. Те са важна част от културното наследство на 

България.  

В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България” има данни за 28 археологически недвижими културни ценности в община 

Свиленград  

Реално съществуващите археологическите обекти на територията на община 

Свиленград вероятно са много повече защото са провеждани само ограничени 

археологически проучвания. Възможно е при извършване на дейности, свързани с 

въздействие върху земната повърхност да бъдат открити и други, неизвестни досега, 

структури и находки, които имат признаци на културни ценности.  
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За археологическите обекти има временни режими за опазване съгласно чл. 35 

от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Някои от археологическите ценности са застрашени от физическа 

разруха, причинена от природни и антропогенни фактори. Археологическите ценности на 

територията на община Свиленград в голяма степен са непроучени. 

Предварителният проект за ОУПО отразява съвременните политики по 

отношение на наследството и тенденциите по отношение на този невъзобновяем ресурс, 

а именно – към местните равнища на управление в съответствие с принципа на 

субсидиарност да се прехвърлят правомощия и ресурси и да предложи защитени 

територии за опазване на НКН по смисъла на чл. 79, ал. 5 и 6 от ЗКН и да се изработят 

устройствени режими за тях при спазване на утвърдените режими за опазване на 

единични и групови НКЦ и съгласно Наредба 7 за правила и нормативи за устройството 

на отделните видове територии и устройствени зони 

При изработването на ОУП се цели опазване на културното наследство в 

цялото му многообразие и развитие на системата чрез устойчиво използване на 

културно-историческия потенциал. 

3.8. Отпадъци. 
Ключовите разпоредби, произтичащи от Закона за управление на отпадъците, са:   

o  Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници;  

o  Въвеждане изискване общините да ограничат количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци; 

o  Въвеждане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради; 

o  Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, 

по-голямо от 5 000 жители и за курортните населени места; 

o  Кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други (задължително за населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители);  

o  Въвеждане на правила за сдружаване на общините в регионални сдружения за 

управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения; 

o  Въвеждане на икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 

превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

137 

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и наредбата за управление на отпадъците, приета от 

съответния общински съвет, имаща действие на територията на общината. Конкретните 

задължения на кмета са разписани в чл.19, ал.3 ЗУО.  

Един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за 

отпадъците на местно ниво е програмата за управление на отпадъците на дадена 

община, разработвана на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. 

Структурата, целите и предвижданията й се съобразяват с Националния план за 

управление на отпадъците и съвпадат с периода му на действие. Програмата е 

неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда, приема се с 

решение на Общинския съвет и включва необходимите мерки за изпълнение 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в ЗУО. 

Община Свиленград е разработила Програма за управление на отпадъците с 

период на действие 2015-2020 г., приета с Решение №1239/23.09.2015 г. на Общински 

съвет – Свиленград, изменена с Решение №266 от 27.07.2016 г. на Общински съвет – 

Свиленград, актуализирана с Решение №689 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – 

Свиленград, последно изменена с Решение №795/28.02.2018 г., 

 Съгласно ЗУО отпадъците са битови, строителни, производствени и опасни.  

На територията на община Свиленград се генерират смесени неопасни битови 

отпадъци от домакинствата, производствени отпадъци от фирмите, извършващи 

производствена дейност, растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на 

зелените площи, парковете, градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна 

дейност. Най-голям дял се пада на производствените неопасни отпадъци и смесените 

битови отпадъци. 

Битови отпадъци 

По дефиниция на ЗУО „битови отпадъци” са „отпадъци от домакинствата” и 

„подобни на отпадъците от домакинствата”. 

Количеството на битовите отпадъци представлява най-голямата част от всички 

отпадъци, генерирани на територията на община Свиленград.  

През зимния отоплителен сезон е организирано разделно събиране на сгур от 

смесените битови отпадъци. Сгурията отива за депониране, а смесените битови 

отпадъци – за предварително третиране (сортиране) и за отделяне на оползотворимите 

компоненти.  

Битовите отпадъци от община Свиленград, които са депонирани на регионално 

депо за неопасни отпадъци – Харманли за периода 2012-2016 г. вкл., са представени в 

табл.3.8.1. 
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Таблица 3.8.1. Количество битови отпадъци от Община Свиленград и норма на 

натрупване (по ПУО на Община Свиленград 2017-2020 г.) 
  

Година 

Количество битови 

отпадъци 

 (тон) 

Обслужвано 

население  

(брой жители) 

Население  

 

(брой жители) 

Норма на 

натрупване, 

кг/ж/год 

2012 4 737 22 816 22 816 207 

2013 5 936 22 774 22 774 261 

2014 5 749 22 798 22 798 253 

2015 5 192 22 452 22 452 230 

2016 5 714 22 234 22 234 257 

 

Количеството генерирани смесени битови отпадъци на територията на община 

Свиленград за периода 2012-2016 г. е изобразено графично на 3.8.1. 

 
 
Фигура 3.8.1. Генерирани битови отпадъци в община Свиленград за периода 

2012-2016 г. включително 
Установената през периода средна годишна норма на натрупване за Община 

Свиленград е 242 кг.ж./год.  

До 2015 г. включително, начинът на третиране на смесените битови отпадъци, 

генерирани на територията на община Свиленград, е бил обезвреждане на територията 

на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. От 2016 г. смесените битови 

отпадъци от община Свиленград се подлагат на предварително третиране в инсталация 

за сортиране.  

Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на 

натрупване (фиг.3.8.2.). 

 

4737

5936 5749
5192

5714

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество битови отпадъци, тон



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

139 

 
Фигура 3.8.2. Норма на натрупване на СБО на Община Свиленград 

В община Свиленград е извършено изследване за морфологичния състав на 

битовите отпадъци. Резултатите са представени на фиг. 3.8.3.като при изготвянето му са 

отчетени събраните количества битови отпадъци от организациите по оползотворяване 

на МРО, както и отпадъците от паркове, градини, зелени площи и др. 

 

 
Фигура 3.8.3. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Свиленград 
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По данни на Националния статистически институт населението на община 

Свиленград за 2015 г. е 22 452 жители, от които 17 882 градско население, 4 570 селско 

население. При този брой на населението, приносът на градския тип генератори на 

отпадъци е 80 %, а на селския тип 20 %. 

 
Фигура 3.8.4. Обемно тегло на битовите отпадъци в община Свиленград 

Данните за морфологичния състав са необходими при избора на съоръжения за 

третиране на битовите отпадъци, както и оценка функционирането на изградените 

системи за разделно събиране на отпадъци и тяхната оптимизация. 

За да се осигури цялостна картина на състава и количествата на образуваните в 

община Свиленград отпадъци при определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, генерирани от населението, са отчетени и количествата разделно събрани 

зелени отпадъци от паркове, гради и зелени площи. 

Таблица 3.8.2. Морфологичен състав на СБО на община Свиленград 

Морфологичен състав, 
компоненти 

Средно претеглен 
морфологичен състав за 

общината (%) 

Морфологичен състав 
на отпадъците за 

общината (%) 

Хранителни 13.45 14,33 

Хартия и картон 21.07 21,90 

Пластмаса 15.82 16,49 

Текстил 5.72 5,67 

Гума 0.82 0,80 

Кожа 0.53 0,52 

Градински 10.21 10,77 
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Дървесни 4.41 4,38 

Стъкло 6.35 7,06 

Метали 1.98 2,60 

Инертни 7.85 14,17 

ИУЕЕО 0.84 0,82 

Опасни 0.51 0,49 

Други - неопределими 10.44  - 

Общо 100,00 100,00 

Нормата на натрупване в община Свиленград при население 22 452 жители и 

количество на образуваните отпадъци 5 442,378 тона, е 242 кг/ж/г. 

Дейностите по управление на отпадъците на територията на населените места в 

община Свиленград се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци. Таксата 

се определя в годишен размер, за всяко населено място, с решение на Общински съвет  

въз основа на одобрена план-сметка. План – сметката включва необходимите разходи за:  

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и други;  

 събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, обезвреждане/оползотворяване на битовите 

отпадъци в депа или в други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. За община Свиленград приходите от такса битови отпадъци 

покриват разходите за управление на отпадъците за периода 2012-2016 г. 

Събираемостта на таксата за битови отпадъци за 2016 г. е 78%, а за 2012 г. – 73%, а 

средно за периода е 75%. 

Регионално сдружение за управление на отпадъците 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините, включени във всеки от 

регионите, определени с Националния план за управление на отпадъците, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 

други съоръжения за третиране на отпадъци. 
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На 07.12.2010 г. е създадено Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, 

Стамболово и Маджарово. Членове на общото събрание на сдружението са кметовете на 

горепосочените общини. 

Строителни отпадъци 

Основното количество строителни отпадъци на територията на община 

Свиленград се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна 

дейност.  

На територията на общината е отредена площадка за строителни отпадъци. За 

услугите за третиране на СО и земни маси се издава разрешение от кмета на общината с 

конкретни места за извозване на земните маси, а за строителните отпадъци се ползва 

определената площадка на територията на община Свиленград. Депонираните 

количества са средно 10 250 т/годишно, като за периода 2009 – 2014 г. количеството на 

събраните строителни отпадъци е 51 250 т.  

Строителните отпадъци се депонират срещу съответно заплащане. Таксите се 

заплащат съгласно Наредба №10 на Община Свиленград за куб. метър депониран 

отпадък. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне 

на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на 

съоръжения за материално оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, 

което може да се извърши в сътрудничество с другите общини от региона и частния 

сектор. 

За управлението на строителните отпадъци на територията на общината се 

предвижда да бъде отреден общински терен за изграждане на площадка, на която 

лицата, които образуват строителни отпадъци ще могат да ги предават за съхранение. 

Планира се площадката да бъде изградена с общински средства или частни инвестиции 

под формата на публично частно партньорство. Впоследствие разходите за изграждането 

и експлоатацията на площадката ще бъдат възстановени поетапно чрез такса, която 

лицата, отговорни за управлението на строителните отпадъци (възложителите на 

строително-монтажни работи и разрушаване) ще заплащат за тон приети отпадъци на 

площадката.  

На площадката ще бъдат извършвани дейности по събиране, съхраняване, 

предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Дейностите по 

предварително третиране ще се извършват чрез мобилни трошачно-сортировъчни 

инсталации експлоатирани от дружества, притежаващи необходимите разрешителни 

документи за дейности с отпадъци.  
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Предвижда се да бъдат приемани незамърсени бетонни и стоманобетонни 

късове; разделно събрани керемиди и тухли; мазилки и замазки; смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия (неопасни); асфалтобетон и др. 

С Решение №КЗЗ – 03 от 28 януари 2016 г. Комисията за земеделските земи е 

утвърдила площадка за проектиране с площ11 306 кв.м земеделска земя, шеста 

категория, неполивна, о. и ч. с., за изграждане на „Площадки за временно съхранение на 

строителни отпадъци и зелени маси” в землището на гр. Свиленград, поземлени имоти с 

№№ 041034, 041035, 041038, 041042, 041048, 041049, 041051, 041052, 041053, 041054, 

041055 и 041056, местност „Червената пръст”. 

С Решение №КЗЗ – 23 от 28 юли 2016 г. Комисията за земеделските земи е 

променила предназначението на 11 306 кв.м земеделска земя, местност „Червената 

пръст”, землище на гр. Свиленград. 

„Ростер” ООД имат документ за дейности с отпадъци 14-РД-105-01 от 27 април 

2016 г., издаден от РИОСВ – Хасково, за оползотворяване на строителни отпадъци на 

площадки в различни общини, една от които е Свиленград.  През 2016 г. „Ростер“ ООД е 

извършило разрушаване на сгради и последващо предварително третиране на 

строителни отпадъци с мобилна роторна трошачка на площадката на генераторите на 

отпадъци в гр. Свиленград. 

Производствени неопасни отпадъци 

„Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. 

На територията на община Свиленград основните генерирани производствени 

отпадъци са от производствени дейности машиностроене, лека и хранителна 

промишленост – шивашки цехове, хлебопекарни, колбасарски цехове и др.  

Управлението на производствените отпадъци е задължение на лицата, които ги 

образуват. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Харманли е 

определило цена за депониране на производствени отпадъци на територията на 

регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли (изискване на чл.26, ал.1, т.9 ЗУО). 

Поради липса на подходящи съоръжения за оползотворяване на производствени 

отпадъци на територията на община Свиленград най-често производствените отпадъци, 

които нямат опасни свойства, се подлагат на обезвреждане посредством депониране на 

територията на регионалното депо. 

Опасни отпадъци 

Опасни отпадъци на територията на община Свиленград се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, както и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в 

битовия сектор. Най-голям дял в общото им количество имат отработени моторни и 

смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

както и излезли от употреба луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 
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Опасни производствени отпадъци на територията на общината не се образуват. 

В случай, че в бъдеще възникнат такива отпадъци дейностите по тяхното управление 

следва да се извършват в съответствие с разрешителните документи на генераторите на 

отпадъците в собствени съоръжения, или да се предават на дружества с необходимите 

разрешителни документи без да се ползва общинска инфраструктура. 

В Община Свиленград няма организирана система за разделно събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата, чрез мобилен събирателен пункт. Предоставена е 

възможност на гражданите да изхвърлят опасните си отпадъци на територията на 

общинската площадка за временно съхранение на отпадъци. 

Утайки от ПСОВ 

Третирането на утайки от ПСОВ е задължение на съответните оператори. На 

територията на община Свиленград оператор на ГПСОВ Свиленград е ВиК ЕООД 

Хасково. Утайките от дейността на ПСОВ и мерките за управление на утайките се 

изпълняват в съответствие с разработената Програма за управление на утайките на 

ГПСОВ – Свиленград. 

За обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-гр. 

Свиленград и довеждаща инфраструктура, Реконструкция на водопроводна и изграждане 

на канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко Войвода” и кв. „Гебран” с 

местоположение: гр.Свиленград, общ.Свиленград, обл.Хасково, ПИ 581038, м.Брантията, 

УПИ І-за помпена станция, кв.129 е издадено Разрешение за ползване СТ-05-

523/20.04.2015 на ДНСК – София.  

На „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково е предоставено 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградените ВиК системи и 

съоръжения.  

Предвижданията за третиране на утайките, както на национално, така и на 

световно ниво са, чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез 

използването им за рекултивация на нарушени терени, енергийно оползотворяване и/или 

чрез компостирането им. 

За добро управление на утайките е необходимо предприемане на следните 

мерки: 

 Проучване на възможностите и избор на конкретен метод на третиране на 

утайките в общината; 

 Ограничаване на количествата депонирани утайки на Регионално депо – 

Харманли, с цел удължаване периода на експлоатация на клетките и намаляване 

количеството на парникови газове. 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци 
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В Община Свиленград е изградена система за организирано събиране и 

транспортиране на смесени битови отпадъци. Обхванато е 100% от населението на 

общината. 

Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци се извършват от 

„Волф Милениум” ООД, гр. Хасково по силата на 5-годишни договори за възлагане на 

обществени поръчки с предмет: 

 „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 23 населени 

места на територията на Община Свиленград”от 07.07.2014 г.; 

 „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на 

гр.Свиленград” от 08.08.2013 г. 

Събирането и транспортирането на битови отпадъци на територията на 

общината се извършва със специализирани сметоизвозващи машини, собственост на 

дружеството, осъществяващо дейностите по събиране и транспортиране на смесените 

битови отпадъци, по определен график. След запълване на обема на сметосъбиращите 

автомобили се извършва прехвърляне на битовите отпадъци в специализирана машина 

за пресоване и транспорт на отпадъците (претоварно ремарке), собственост на 

общината. Специализирана машина за пресоване и транспорт на битовите отпадъците е 

доставена в края на 2010 г., същата е с обем 43 m3, оперативен капацитет 30 тона 

отпадъци и с възможност за пресоването им в съотношение 6:1.  

Претоварното ремарке се експлоатира от общинското предприятие 

„Благоустрояване и озеленяване”. 

Община Свиленград притежава регистрационен документ за транспортиране на 

смесени битови отпадъци, отпадъци от пазари и отпадъци от почистване на улици, 

издаден от РИОСВ – Хасково.  

От 2016 г. пресованите битови отпадъци се транспортират до инсталация за 

предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци. Инсталацията за сортиране е 

изградена на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. 

Неоползотворимите фракции, след отсортирането, се подлагат на депониране в клетки за 

неопасни отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. 

Оползотворимите фракции се предават на лиценцирани преработватели.  

Честотата на обслужване на съдовете за събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до съоръжение за последващото им третиране се определя 

ежегодно със заповед на кмета на Община Свиленград за определяне границите и вида 

на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ. За гр. Свиленград честотата на обслужване на 

съдове за съхраняване на битови отпадъци, тип “Бобър” е два пъти седмично, а за 

индивидуалните е ежеседмична. За селата в Общината е разработена схема на 

сметоизвозване в зависимост от зоната, в която се намира населеното място и в 

зависимост от сезона.  
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За събиране на твърдите битовите отпадъци се използва смесена контейнерна 

система със стационарни и сменяеми съдове. Дейностите по събиране на битови 

отпадъци в населените места от община Свиленград се осъществяват посредством 

следните съдове за съхраняване на битови отпадъци: 

 тип „Бобър” (1100 L) – 700 бр. 

 индивидуална кофа (120 L) – 3 000 бр. 

 метални съдове за сгур и пепел (през зимния сезон) (1100 L) – 400 бр. 

Съгласно Правилника за устройството  и дейността на общинско предприятие 

„Благоустрояване и озеленяване” – гр. Свиленград (създадено с решение 

№494/13.12.2005 г. на Общински съвет – Свиленград) се включват дейности по чистота / 

почистване на територии за широко обществено ползване (метене на улици и тротоари, 
транспортиране на битови отпадъци до регионално депо – гр.Харманли).  

Масово разпространени отпадъци 

Събирането на масово разпространените отпадъци се осъществява въз основа 

на сключени договори между Община Свиленград и организации по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци. По тази схема към момента са организирани 

дейностите по събиране на:  

 отпадъци от опаковки,  

 излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване,  

 излезли от употреба моторни превозни средства и  

 негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване няма 

сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла 

и излезли от употреба гуми (ИУГ) в община Свиленград.  

Отпадъци от опаковки 

Община Свиленград е въвела система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, като през 2010 г. е сключила договор с Организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки –„Екопак България” АД.  

В Община Свиленград е изградена система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.  

„Екопак България” АД обслужва системата на територията на общината и 

предоставя контейнерите за различните отпадъци и отпадъчни материали. Контейнерите, 

които са разположени на 61 пункта, са общо 91 бр. и са със следните характеристики: 

 15 сини контейнера тип „Иглу” с обем 0.77 м3 – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

 15 жълти контейнера с тип „Иглу” обем 0.77 м3 – за събиране на 

пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 
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 61 зелени контейнера тип „Иглу” с обем 1.1 м3 – за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки. 

Честотата на извозване на сините и жълтите контейнери за разделно събиране е 

3 пъти месечно. До края на 2017 г. зелените контейнери се извозват 2 пъти годишно.  

Осигурените съдове изпълняват минималните заложени параметри на системата 

съгласно нормативните изисквания на Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки. 

Предвид факта, че град Свиленград е единственото населено място в общината 

с население над 5 000 души, то само в него е изградена система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, като е спазено изискването на чл.33, ал.1 от ЗУО. 

През 2016 г. в община Свиленград стартира проект за разделно събиране на 

хартиени и пластмасови отпадъци директно от домакинствата, „от врата до врата“. През 

2016 г. „Екопак България” АД е разположило 100 броя жълти кофи за еднофамилните 

домакинства от 8 улици с оглед улесняване разделянето на сухите отпадъци още на 

мястото на тяхното генериране. Отпадъкът, събран в продължение на една година в 

жълтите кофи в град Свиленград, е общо 12 000 кг чиста хартия и пластмаса. В 

следствие на добрите резултати в Свиленград разделното събиране на отпадъци от 

опаковки (хартия, картон и пластмаси) от домовете на хората е разширило обхвата си. 

През 2017 г. 1 000 домакинства разполагат с жълти кофи за събиране на хартия и 

пластмаса от опаковки.  Информация за количеството на разделно събраните отпадъци 

от опаковки за периода 2011-2015 г. от община Свиленград, е посочена в следващата 

таблица 3.8.3. 

Таблица 3.8.3. Разделно събрани отпадъци от опаковки на територията на община 

Свиленград, 2011-2015 г. 

Година / Вид 
Хартия  

(kg) 

Пластмаса и 

метал (kg) 

Стъкло 

 (kg) 

Други  

(kg) 

Общо  

(kg) 

2011 23 376 17 064 8 316 - 48 756 

2012 47 534 53 560 18 260 - 119 354 

2013 57 670 18 733 18 755 75 788 170 946 

2014 36 545 19 737 7 204 69 844 133 330 

2015 51 521 72 243 12 760 56 077 192 601 

 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 
Организираната в община Свиленград система за събиране на портативни 

негодни за употреба батерии е въз основа на подписан договор от 22.11.2010 г. с ООп 

„Екобулбатери” АД.  
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На територията на общината има разположени 20 точки за събиране и 

съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори. Местата се обслужват по 

график, съгласно договорните условия с „Екобулбатери” АД. 

Негодните за употреба акумулатори се събират на търговска основа чрез 

изкупуване от населението. 

Таблица 3.8.4. Площадки за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори  на 

територията на община Свиленград 

№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-ДО-201-03 от 

 27 юни 2017 г. 
202357444 

„Спринт метал 

97” ЕООД 

гр. Свиленград, част от УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б, площ 1800 кв.м  

гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 

65677.701.6536, площ 3063 кв.м. 

14-ДО-203-00 от  

08 април 2013 г. 
126654339 

„Памуков – 2005” 

ЕООД 

гр. Свиленград, УПИ № VII2820, кв.170 

по плана на Свиленград, площ 5004 m2 

14-ДО-227-01 от  

12.01.2016 г. 
200050350 

„Стефи – 70” 

ООД 

ПИ № 051027, местност „Канаклийска 

ува”, землище град Свиленград 

Източник: Регистър на ИАОС, РИОСВ – Хасково издадени разрешения и 

регистрационни документи за дейности с отпадъци. 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУЕЕО се събира на специализирана площадка, общинска собственост. За 

събиране на ИУЕЕО Общината има подписан договор с „Хефти Металс” ЕООД, който е 

основен подизпълнител организацията по оползотворяване „ЕКОБУЛТЕХ” АД. На 

територията на общината не се извършват дейности по предварително третиране на 

ИУЕЕО. За 2014 г. са предадени 1000 kg излезли от употреба електроуреди. 

Таблица 3.8.5. Площадки за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване на територията на община Свиленград 

№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-ДО-201-03 от 

 27 юни 2017 г. 
202357444 

„Спринт метал 

97”  ЕООД 

гр. Свиленград, част от УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б, площ 1800 кв.м  

гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 

65677.701.6536, площ 3063 кв.м. 

14-ДО-227-01 от  

12.01.2016 г. 
200050350 

„Стефи – 70” 

ООД 

ПИ № 051027, местност „Канаклийска 

ува”, землище град Свиленград 

 

Източник: Регистър на ИАОС, РИОСВ – Хасково издадени разрешения и 

регистрационни документи за дейности с отпадъци 
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Излезли от употреба моторни превозни средства 

За осигуряване на разделното събиране и рециклиране на Излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС) Община Свиленград има сключен договор до 

02.01.2019 г. с ООп „Българска рециклираща компания” АД. Събирането на ИУМПС от 

населението се извършва на търговска основа чрез изкупуване, като организирането и 

финансирането на последяващите дейности с ИУМПС се осигурява от ООп. 

На територията на общината функционират няколко частни фирми, притежаващи 

разрешителни за извършване на разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства. 

Събирането на отработените масла и ИУГ се извършват от частни фирми, които 

извършват смяна на масла и гуми като впоследствие отпадъците се предават на 

дружества, притежаващи необходимите разрешителни документи за събиране и 

третиране на отпадъка. 

Съгласно Регистъра на лицата, притежаващи документи за извършване на 

дейности с отпадъци по чл. 45, ал. 1, т. 1 ЗУО на територията на община Свиленград има 

три площадки, на които се извършват дейности по събиране, съхраняване и 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 

Таблица 3.8.6. Площадки за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства  

на територията на община Свиленград 

№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-ДО-201-03 от 

 27 юни 2017 г. 
202357444 

„Спринт метал 

97”  ЕООД 

гр. Свиленград, част от УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б, площ 1800 кв.м  

гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 

65677.701.6536, площ 3063 кв.м. 

14-ДО-227-01 от  

12.01.2016 г. 
200050350 

„Стефи – 70” 

ООД 

ПИ № 051027, местност „Канаклийска 

ува”, землище град Свиленград 

Източник: Регистър на ИАОС, РИОСВ – Хасково издадени разрешения и 

регистрационни документи за дейности с отпадъци 

Разделно събиране на биоотпадъци 

Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и 

отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради се събират на отреден имот общинска собственост. В Община 

Свиленград няма разработена система за домашно компостиране.  

За осигуряване постигането на целите за разделно събиране и оползотворяване 

на биоотпадъци е предвидено въвеждане на разделно събиране и изграждане на 

съоръжение за открито компостиране на разделно събрани биоотпадъци.  



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

150 

За оползотворяване на биоразградимите отпадъци във всички сценарии е 

предвидено прилагане и на домашно компостиране, разделно събиране на градински и 

хранителни отпадъци от заведения и едно и двуфамилни къщи, както и изграждане на 

съоръжение за открито компостиране. 

Третиране на разделно събраните биоотпадъци чрез открито компостиране 

Към момента не е изградена система за разделно събиране на биоотпадъци; липсва и 

съоръжение / инсталация за тяхното третиране (оползотворяване).  

По данни на ПУО на Община Свиленград 2015-2020 г. за биологично третиране на 

разделно събраните биоотпадъци е предвидено изграждане на съоръжение за открито 

компостиране с принудителна аерация.  

За разделното събиране на биоотпадъците са разгледани 2 варианта, както 

следва: 

 Вариант 1 Система за смесено разделно събиране на хранителни и 

зелени (градински) отпадъци – с биоконтейнер 110 л и 240 л; 

 Вариант 2 Отделни системи за разделно събиране на хранителните и на 

градинските отпадъци. 

Като за всеки от двата варианта за разделно събиране на биоотпадъците са 

оценени предимствата и недостатъците им и е предложен по-целесъобразният.  

При вариант 2 има ясно разграничение между управлението на хранителните 

отпадъци и управлението на градинските отпадъци. Системата за разделно събиране на 

хранителни отпадъци ще бъде класическа „от врата до врата“. Зелените отпадъци ще 

бъдат разделно събирани и доставяни на площадката чрез система „на доставяне“ с 

контейнери (1100 l) поставени на тротоара.  

Разгледаните алтернативи се различават по вида на използваните съдове за 

разделно събиране и вида на събираните био-отпадъци в тях. И в двата разглеждани 

варианта е приета система за събиране „от врата до врата”, при която биоотпадъците се 

събират в биоконтейнер, разположен в мястото на образуване.  

Системата за разделно събиране на биоотпадъци (и в двата варианта) ще се 

прилага само за гр. Свиленград. За малки населени места с преобладаваща структура на 

селски райони няма да се прилага система за разделно събиране на хранителните 

отпадъци, а домашно компостиране.  

След въвеждане на системата за разделно събиране на биоотпадъците се 

очаква количеството на смесените битови отпадъци да намалее с 25% (изразено като 

тегло).  

Направено е сравнение на сценариите от техническа гледна точка и от гледна 

точка на целесъобразност. И двата варианта постигат изпълнението на заложените 

индикативни цели за рециклиране на отпадъци.  
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Въз основа на направената оценка между двата предложени варианта е 

констатирано, че Вариант 1 осигурява изпълнението на нормативните изисквания за 

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци при по-ниски разходи, поради 

което се препоръчва първоначално да се стартира с по-икономически ефективния 

Вариант 1 докато се натрупа достатъчно опит и практика в разделното събиране на 

биоотпадъци. При доказана целесъобразност системата позволява да се осъществи 

плавен преход от Вариант 1 до Вариант 2 с поставянето на допълнителни контейнери за 

зелени отпадъци. 

Събиране на отпадъци от домакинствата 

Към момента събирането на опасните отпадъци от бита е организирано на 

общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11 ЗУО. На тази площадка опасните отпадъци от 

бита се предават безвъзмездно.  

В перспектива системата ще включва събиране с мобилен събирателен пункт, 

както и поставяне на контейнери в регионалния център, които ще служат за междинно 

съхранение на опасните отпадъци събрани от домакинствата, до предаването им за 

тяхното последващо третиране. Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата се предвижда да обхване всички населени места от община Свиленград 

през 2020 г. За временно съхраняване на опасни отпадъци от бита в регионалния център 

са предвидени 2 бр. затворени товарни контейнери ролков тип, оборудвани с вани на 

дъното и покрити с метална решетка. 

В общината не се прилагат мерки за оползотворяване на едрогабаритните 

отпадъци, като в момента събраните количества се съхраняват временно на определена 

за целта площадка. 

Общинска площадка за безвъзмезно предаване на отпадъци 

Община Свиленград има изградена площадка за предаване и временно 

съхранение на отпадъци (съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на 

отпадъците). Площадката е електроснабдена, противопожарно обезопасена, с 

непропусклива бетонова настилка и оборудвана с везна за претегляне на отпадъците. На 

нейна територия има сглобяема метална конструкция. 

На площадката се приемат едрогабаритни, масово разпространени отпадъци и 

опасни отпадъци от домакинствата и други разделно събрани отпадъци от домакинствата 

(хартия, стъкло и пластмаса). Предаването на отпадъците на територията на общинската 

площадка е безвъзмездно.  

В изпълнение задълженията на кмета на общината, произтичащи от Закона за 

управление на отпадъците, в Община Свиленград има изградена площадка за 

безвъзмездно предаване и временно съхранение на:  



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

152 

1. разделно събрани отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 

от търговските обекти (отпадъци от опаковки и разделно събрани отпадъчни материали), 

за които не е допустимо депонирането им на Регионално депо гр. Харманли. 

2. разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци от домакинствата и др. 

Събраните отпадъци се предават на „Екопак България” АД.  

Предвижда се доизграждане и дооборудване на площадката за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата – предвижда се да бъдат 

събирани всички фракции битови отпадъци. 

Площадката ще бъде обособена и като център за приемане за повторна 

употреба на отпадъци от домакинствата, с което ще се даде възможност на гражданите да 

върнат ненужни предмети, от които желаят да се освободят и същите да бъдат 

използвани повторно. 

За изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО за рециклиране на битови 

отпадъци на площадката ще се приемат също и рециклируеми отпадъци от бита – 

хартия, пластмаси, стъкло, метали. 

Предварителните очаквания са, че осигуряването на площадка за предаване на 

рециклируемите отпадъци няма да бъде достатъчно за изпълнение на целите за 

рециклиране на битови отпадъци, поради което ще се наложи стартиране на система за 

разделно събиране на този вид отпадъци. 

На територията на община Свиленград има площадки за предаване на отпадъци 

от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, за които са издадени валидни 

разрешения за дейности с отпадъци, издадени по реда на ЗУО. Кметът на общината води 

регистър на гореспоменатите площадки в изпълнение изискването на чл. 19, ал.3, т. 14 от 

Закона за управление на отпадъците. 

Таблица 3.8.7. Площадки за дейности с отпадъчни материали от хартия, пластмаса, 

метали и отпадъци от опаковки на територията на община Свиленград 

 

№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-ДО-201-03 от 

 27 юни 2017 г. 
202357444 

„Спринт метал 

97” ЕООД 

гр. Свиленград, част от УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б, площ 1800 кв.м  

гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 

65677.701.6536, площ 3063 кв.м. 

14-ДО-203-00 от  

08 април 2013 г. 
126654339 

„Памуков – 2005” 

ЕООД 

гр. Свиленград, УПИ № VII2820, кв.170 

по плана на Свиленград, площ 5004 m2 

14-ДО-227-01 от  

12.01.2016 г. 
200050350 

„Стефи – 70” 

ООД 

ПИ № 051027, местност „Канаклийска 

ува”, землище град Свиленград 
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№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-РД-145-00 от  

05 май 2015 г. 
000903825 

Общинска 

администрация 

Свиленград 

гр. Свиленград, ул. „Академик 

Желязков“ №5, УПИ № II-573, кв.70, 

площ 8249 m2 

14-РД-163-02 от 

05 септември 

2017 г. 

203634378 
„Пет консултинг“ 

ООД 

Свиленград, ул.„Панайот Хитов“ №2,  

УПИ II, кв. 172, площ 800 кв.м 

*Метални опаковки 15 01 04 и отпадъчни материали от метал 20 01 40 

Източник: Регистър на ИАОС, РИОСВ – Хасково издадени разрешения и регистрационни 

документи за дейности с отпадъци 

Отпадъци от черни и цветни метали 

Член 38, ал.1 от ЗУО регламентира, че дейностите с отпадъци от черни и цветни 

метали  (ОЧЦМ), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, 

ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за 

които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на 

пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 

железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. 

Таблица 3.8.8. Площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали  на 

територията на община Свиленград  

№ ЕИК Търговец Адрес площадка 

14-ДО-201-03 от 

 27 юни 2017 г. 
202357444 

„Спринт метал 

97” ЕООД 

гр. Свиленград, част от УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б, площ 1800 кв.м  

гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 

65677.701.6536, площ 3063 кв.м. 

14-ДО-203-00 от  

08 април 2013 г. 
126654339 

„Памуков – 2005” 

ЕООД 

гр. Свиленград, УПИ № VII2820, кв.170 

по плана на Свиленград, площ 5004 m2 

14-ДО-227-01 от  

12.01.2016 г. 
200050350 

„Стефи – 70” 

ООД 

ПИ № 051027, местност „Канаклийска 

ува”, землище град Свиленград 

Източник: Регистър на ИАОС, РИОСВ – Хасково издадени разрешения и 

регистрационни документи за дейности с отпадъци 

Извод: Местоположението на всички съществуващи площадки за третиране на 

отпадъци на територията на община Свиленград съответства на нормативните 

изисквания на ЗУТ и ЗУО.  

В съответствие с изискването на чл. 103а ЗУТ проектът за общ устройствен план 

е съобразен с предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени 

до датата на издаването на разрешението на Общински съвет – Свиленград за 

изработване на ОУП на общината.  
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Инфраструктура за управление на отпадъците 

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 

други съоръжения за третиране на отпадъци. Регионална система за управление на 

отпадъците за регион Свиленград е предвидено да включва следните съоръжения за 

третиране на битовите отпадъци: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли (на територията на 

община Харманли, землище на гр. Харманли); 

 Инсталация за предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци – 

на територията на община Харманли; 

 Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци – на територията 

на община Свиленград.  

Инсталация за предварително третиранте на отпадъците 

Нормативната уредба по управление на отпадъците (чл.38 от Наредба №6 от 

27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) 

регламентира, че преди  депонирането им отпадъците следва да бъдат подложени на 

предварителното третиране, а ако това не е извършено – да се аргументира 

невъзможността и/или нецелесъобразността за това. 

На територията на регионалния център за третиране на отпадъци се експлоатира 

сепариращата инсталация изградена по проект „Проектиране и строителство на 

сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови 

отпадъци град Харманли”, финансиран от ПУДООС през 2012 г. Сепариращата 

инсталация е въведена в експлоатация от 9 юни 2014 година, но започва реалната 

работа от 1 май 2015г. 

Предварителното третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията 

на населените места от община Свиленград, преди тяхното депониране се осъществява 

считано от 2016 г.  

Единствената операция на територията на община Свиленград преди 

предаването на СБО в регионалния център е тяхното пресоване в претоварно ремарке, с 

цел снижаване на разходите за транспортиране. 

Отпадъците се приемат на входа на сепариращата инсталация, в която се 

извършват механични процеси на пресяване на постъпващите отпадъци с последващо 

ръчно отделяне на оползотворимите отпадъци (материали). Отпадъците се зареждат върху 

транспортна лента и се отвеждат в обособена кабина с 12 позиции за сепариране за 

подаване на отпадъци от сортировачи. Отпадъкът се разделя по фракции: смесена 

хартия, велпапе, пластмасови фолия, бутилки РЕТ – бели, цветни, твърди пластмаси РР, 

метални опаковки и горими фракции – суровина за алтернативно гориво (RDF).  
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Има възможност за различни скорости за подаване на отпадъка, съобразно 

морфологичния му състав на входа. За отделянето на черните метали се използва 

магнитен сепаратор. Отделените материали от хартия и пластмаси посредством преса се 

балират, а стъклото и металите се събира в контейнери, и периодично се събират и 

предават за последващо оползотворяване. Ситната фракция и остатъкът след лентата за 

сортиране се депонират на регионалното депо. 

Техническите средства, с помощта на които се осъществяват дейностите в 

инсталацията за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци са: фадрома, 

газокар, мини челен товарач, мултилифт контейнеровоз, камиони, и др. Обектът е 

обезпечен с необходимата инфраструктура, електрификация, ВиК, противопожарна 

инсталация и охрана. Негодните за рециклиране отпадъци посредством мултилифт 

контейнер се извозват за депониране на клетка 1 на регионалното депо. 

Поради липсата на системно събирани данни за количествата отделени от 

инсталацията за сепариране както и на разделно събраните отпадъци чрез различните 

системи (от ООп, събирателни пунктове работещи на търговска основа) не е възможно да 

се определи дали степента на отделяне на рециклируеми материали от инсталацията 

е достатъчен за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци (чл. 31, т. 1 от 

ЗУО). 

Все още не е установена ефективността на инсталацията за сепариране в 

регионалния център.  

Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. 

До края на 2015 г. всички битови отпадъци, образувани в населените места от 

община Свиленград, са депонирани в клетки за неопасни отпадъци на територията на 

регионално депо в гр. Харманли. Площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци 

се намира в местността “Бешката”, землище на гр. Харманли, ПИ с идентификатор 

77181.8.176 с площ от 104 дка. Регионалното съоръжение за обезвреждане на неопасни 

отпадъци отстои на 37 км от гр. Свиленград.  

Съгласно Условие 4 на КР №285-Н1/2014 г Регионалното депо за неопасни 

отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, 

Свиленград попадащо в позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС е с капацитет 

200 t/24h  или общо 300 720 т, съответно 143 618 за Клетка 1 и 157 102 т за Клетка 2.  

„Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли” е собственост на община 

Харманли и приема битовите отпадъци от общините Харманли, Свиленград, 

Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Стамболово и Симеоновград съгласно 

издадено комплексно разрешително КР №285 – Н1/2014 г.  

Депото разполага с два броя клетки за неопасни отпадъци с общ капацитет 392 

000 куб.м или 300 729 т. В момента се експлоатира само Клетка №1 за неопасни 

отпадъци. 
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Регионално депо – Харманли се експлоатира съгласно изискванията на Наредба 

№6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

За отчитане на постъпващите количества отпадъци на депото, е монтирана 50 

тонна механична везна.  

Технологията на депониране включва: разтоварване, разстилане с булдозер, 

уплътняване с компактор на отпадъците и запръстяването им. Работният хоризонт е с 

височина 2 метра, от които 1.80 m отпадъци и 20 см запръстяващ слой пръст; 

страничните откоси са с наклон 1:3.  

От 10.10.2013 г. общинско предприятие „Чистота“ при Община Харманли 

извършва дейностите по експлоатацията на клетка 1 на регионално депо Харманли, и 

изпълнява условията на Комплексно разрешително №285-Н1/2014 г., в т.число 

изискващият се мониторинг на компонентите и факторите на околната среда. 

Инсталация за компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи на 

територията на общината и на други разделно събрани отпадъци 

Законодателството в областта на управлението на отпадъците регламентира 

разделно събиране на биоотпадъците, оползотворяване на същите в инсталации за 

биологично третиране (по аеробен или анаеробен способ), ограничаване на количествата 

депонирани битови биоразградими отпадъци и поетапно постигане на количествени цели 

за същите. 

На територията на регион Харманли и в частност на територията на община 

Свиленград липсва инфраструктура за оползотворяване на биоразградими отпадъци. 

Предвид горното, към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани на 

територията й се транспортират до площадката на Регионално депо – Харманли, където 

се обезвреждат в клетка за неопасни отпадъци. В Общината не е въведено и домашно 

компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. 

Има изготвени прединвестиционни проучвания за изграждане на компостираща  

инсталация. Община Свиленград ще кандидатстване за осигуряване на финансиране по 

ОП „Околна среда 2014-2020 г.” (децентрализиран подход) – капацитет 3 000 т./г. до 2020 

г. 

За инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци“ е постановено 

Решение №ХА-88-ПР/2017 на РИОСВ – Хасково, с което компетентния орган е преценил 

да не се извърша ОВОС. Инвестиционното предложение предвижда изработването на 

ПУП-ПЗ на ПИ 65677.70.1100 (стар 65677.70.78) в местността „Двете чуки”, землище на 

гр. Свиленград. Целта на ПУП-ПЗ е обособяване на терен с площ 12 893 м2 за 

инсталацията на компостиране,  трайно предназначение на територията „земеделска”, 

начин на трайно ползване – „нива”.  
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За поземлен имот 65677.70.1100, частна общинска собственост с площ 12 893 

кв.м, м. „Двете чуки” землище на гр. Свиленград, е изработен и одобрен ПУП-ПЗ, а НТП е 

отреден като „За друг вид отпадъци”.  

Планираната инсталация за компостиране представлява технология (система) за 

компостиране в редове без принудителна аерация. Процесите са предвидени за 

третирането на прогнозни количества от 3 000 тона на година разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци. Компостирането ще се реализира в рамките на 90 дни, от които 

65 календарни за активно зреене и 25 календарни за зреене и сушене на компоста. 

Компостирането води до намаляване на обема на биоразградимите отпадъци в рамките 

от 20 до 60%, на съдържанието на влага до 40% и на теглото до 50%. 

Площадката на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци е с обща площ 12 893 м2 с капацитет около 3 000 т/год. При 

плътност на отпадъците от 0,4 тона/м³, на площадката ще се обработват средно 7 500 м³ 

отпадъци/годишно.  Инсталацията ще функционира 280 календарни дни годишно. 

Технологичният процес на компостираща инсталация предвижда следните етапи: 

 Доставяне на зелените и биоразградими отпадъци и претеглянето им; 

 Отделяне на примесите и шредиране на чистите зелени отпадъци;  

 Залагане на шредиранините отпадъци в откритите редове (6 редове за 

зреене на компоста); 

 Машинно размесване и оросяване на отпадъка. Покриване с геотекстилна 

мембрана; 

 Зреене на компоста на открити редове в продължение на около 9 седмици; 

 Пресяване на компоста след приключване на зреенето;  

 Зареждане на отделена след пресяването едра фракция в нов открит ред;  

 Отвеждане на пресятата фина фракция в покрита зона за узряване на 

компоста /без размесване и покриване с мембрана/ - 25 календарни дни до пълното му 

узряване и изсушаване; 

 Пренасяне на узрелия и изсушен компост до склад за съхранение на 

готовия компост. 

Депа за отпадъци, подлежащи на рекултивация. 

 Селски сметища на територията на община Свиленград 

На територията на община Свиленград не се експлоатират депа, които не 

съответстват на европейските изисквания, определени с Директива 1999/31/ЕО относно 

депонирането на отпадъците. 

Всички стари сметища на територията на общината са рекултивирани на място 

по метода „in situ”. 
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През 2016 г. складовете за съхранение на пестициди в с.Сива река и с. Момково 

общ. Свиленград, в които са били налични 8 бр. стб кубове са почистени, като РЗП са 

преопаковани и транспортирани от фирма, притежаваща разрешение за дейности с този 

вид отпадък. 

 Общинско депо за неопасни отпадъци  

Общинското депо е разположено в имот с кад. № 000364 (площ 37,495 dka), имот 

с кад. № 000365 (площ 14,468 dka) и път между тях с площ 1,508 dka, местност 

„Червената пръст” („Демир могила”), публична общинска собственост, с обща площ 53,47 

dka. Реално заетата с отпадъци площ е 66,145 dka. Частично са засегнати и съседни 

частни имоти с площ 12,6 dka. 

Депото не отговаря на нормативните изисквания за изграждане и експлоатация на 

депа. На площадката на депото са обезвреждани предимно битови и строителни 

отпадъци. 

На площадката на депото са обезвреждани отпадъци в периода от 1968 г. до 

края на 2009 г., когато със заповед на директора на РИОСВ – Хасково е преустановена 

експлоатацията му. Към момента на преустановяване на експлоатацията си депото е бло 

с изчерпан капацитет. Обемът на депонираните отпадъци (на база на геодезично 

заснемане през юли 2012 г.) е 242 710 м3. 

На 08.06.2015 г. е подписан договор с Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за осигуряване на финансиране по 

проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Свиленград”.  

Дейностите по проекта включват техническа рекултивация (вертикална 

планировка: повърхностен водоотлив: дренаж: газови кладенци и др.) и последваща 

биологична рекултивация (залесяване на 31,92 дка и затревяване на 17,97 дка). 

След проведена открита процедура по реда на ЗОП е сключен договор за СМР с 

„ВАС МИТ” ЕООД на стойност 3 030 563,6 лв. без ДДС.  

Дейности по изпълнение на техническата рекултивация са включвали:  

 Прибутване на отпадъците и оформяне на отпадъчнато тяло с отоси 1:2,5; 

 Подравняване и уплътняване на отпадъците; 

 Оформяне на горен изолационен екран на депото; 

 Изграждане на газоотвеждаща система за сметищни газове; 

 Изграждане на система за отвеждане на повърхностните води; 

 Изграждане на три броя мониторингови кладенци и нивелачни репери за 

наблюдаване слягането на отпадъчното тяло. 

Горният изолиращ екран включва следните слоеве (отдолу нагоре): 

- изравнителен слой – 0,20 m; 

- газдренажен слой – 0,30 m; 
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- изолационен слой – 0,02 m; 

- дренажен слой за повърхностни води – 0,30 m; 

- подхумусен хоризонт – 0,50 m; 

- хумусен хоризонт – 0,30 m. 

Рекултивираният терен е 53,47 dka, от които: 

 31,92 дка засаждане на дървесна и храстова растителност – съобразени с 

видовия състав на съседните имоти – благун, космат и вергилиев дъб, и по-малко 

мъждрян, сребриста липа. Храсти – пълзящ котонеастер, дрян, глог, шипка, смрадлика;  

 17,97 дка затревяване – равнинните площи на депото и площадките с 

дървесни видове;  

 2,10 дка отводнителна канавка; 

 1,48 дка временен път за осъществяване на мониторинг. 

През м.ноември 2015 г. е приключила техническата рекултивация на депото за 

неопасни отпадъци в землището на гр. Свиленград, и същата е приета с протокол, 

утвърден от кмета на общината. Извършена е част от биологичната рекултивация 

(затревяване и залесяване). Изградени са мониторингови системи за наблюдение на 

почвата и подземните води. В ход са тригодишни отгледни мероприятия за биологичната 

рекултивация.  

Положителни страни  

 Всички населени места от община Свиленград са обхванати от 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

 Изградено е и се експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Харманли, землище на гр. Харманли. Регионалното съоръжение отговаря на 

нормативните изисквания (Наредба №7/2014 г. и Наредба №6/2013 г.); 

 Изградена е и функционира инсталация за предварително третиране 

(сортиране) на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки – увеличава се дела на 

оползотворените отпадъци за сметка на депонираните посредством обезвреждане 

такива; 

 Община Свиленград е заявила намерение да кандидатства по процедура 

BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. Инсталацията ще се ползва 

само от Община Свиленград; 

 Изградената (Регионално депо – Харманли, Инсталация за сортиране) и 

предстоящата за изграждане (Инсталация за компостиране) инфраструктура за 

третиране на битови отпадъци за регион Харманли е достатъчна за постигане на целите 

в областта на управление на отпадъците за Община Свиленград;  
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 За част от масово разпространените отпадъци (отпадъци от опаковки, 

негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУЕЕО, ИУМПС) са създадени и 

функционират системи за разделно събиране на база на сключени договори за 

сътрудничество; 

 Осигурена е площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други; 

 Всички съществуващи сметища на територията на община Свиленград са 

рекултивирани. За депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Свиленград е 

приключила техническата рекултивация, извършена е част от биологичната рекултивация 

(затревяване и залесяване); в ход са тригодишни отгледни мероприятия. 

Недостатъци 

 Липсва изградено съоръжение за биологично третиране на битови 

биоотпадъци (инсталация за компостиране), за което Община Свиленград ще търси 

финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; 

 Не се извършва разделно събиране на биоотпадъци; не са осигурени 

съдове за съхраняване на разделно събрани битови биоотпадъци и специализирана 

техника за транспортирането им до инсталация за компостиране; 

 Липсват изградени мощности за оползотворяване на строителни отпадъци; 

 Не е организирано разделно събиране и екологосъобразно третиране на 

опасните отпадъци от домакинствата; 

 Не са сключени договори с организации по оползотворяване за 

организирането управлението на отработени масла и излезли от употреба гуми; 

 Следва да се търсят начини за ополозтовряване на утайки от ПСОВ чрез 

изпозването им за рекултивация на нарушени терени. 

Прогноза за образуване на битовите отпадъцши 

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица 

са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се 

отчетат тези фактори е въведен терминът „норма на натрупване” (НН), отчитащ средното 

годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази 

норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в 

дадена общност. 

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са предложени три сценария, които 

се различават по различното нарастване на НН, като предполагат увеличаване на НН 

като дял от ръста на БВП, като се постига постепенно намаляване на този дял във 

времето и като резултат се получава постоянно нарастване на отпадъците, но с 

постепенно затихващ ръст. 
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Сценарий 1, който се счита за по-малко вероятен от сценарий 2, предполага че 

интензивните икономически промени ще са съпроводени със занижена обществена 

съзнателност относно околната среда (ръстът на образуването на отпадъци е около 60% 

от ръста на доходите за посочения период). 

Сценарий 2 се приема за базов, предполага прогресиращо относително 

разделяне водещо към слабо, но постоянно намаляване на годишното нарастване 

(ръстът на образуването на отпадъци е приблизително 50% от ръста на доходите за 

прогнозния период). 

При оптимистичния и прогресивен Сценарий 3 се предполага състояние близо 

до устойчивост през целия прогнозен период (ръстът на образуването на отпадъци е в 

рамките на 40% от ръста на потреблението). Този сценарий е малко вероятен, тъй като 

дори страните с най-висока екологична култура и дългогодишна практика в опазването на 

околната среда не са постигнали все още категорично етапа на устойчивост. 

Таблица 3.8.9. Прогноза за генерирани битови отпадъци в община Свиленград   

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сценарий 1, тон / година 6 010 6 052 6 101 6 155 

Сценарий 2, тон / година 5 565 5 699 5 836 5 976 

Сценарий 3, тон / година 5 928 5 935 5 947 5 962 

 

 

 
Фигура 3.8.5. Прогноза за генерирани битови отпадъци в община Свиленград   
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3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения. 
Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно върху човешкия 

организъм. Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да предизвика 

слухово възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-

горната граница, при която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов 

праг или праг на болката и отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца 

честота. Освен сила звукът се характеризира и с височина /честота/. Човешкото ухо може 

да възприема звуци с честота от 16 до 20 хиляди херца. Едно трептене в секунда е 1 

херц. 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда той е нежелан или 

вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това число шумът, излъчван от 

транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, 

от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални източници на шум. 

Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите 

места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда. Граничите 

стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в зависимост 

от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в 

Наредба No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 

на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 

58/2006 г.).  Представяме ги в Таблица 3.9.1. 

Таблица 3.9.1: Показатели за шум в околната среда, регламентирани в Наредба No.6 от 

26.06.2006 г. 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум (dBA) 

ден вечер нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

железопътен и трамваен трафик 
65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
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Зони за научно-изследователска и учебна 

дейност 
45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 

Шум над пределно-допустимите норми се отчита основно от автомобилния 

транспорт, който макар и с импулсивен характер въздейства върху жилищните зони. Това 

се отнася най-вече за квартал Ново Село, през който преминава главен път Е80 – в 

посока контактен пункт Капитан Петко Войвода – Гърция и ЖП линията, който макар и с 

инпулсивен характер въздейства върху жилищните зони  около нея. 

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености 

на устройството на града: 

 вътрешноградски и транзитен моторен поток минава през жилищни 

квартали; 

 липса на защитни „зелени екрани”; 

 лошокачествена настилка; 

 двустранно плътно застрояване по главни улици; 

 остарял автомобилен парк. 

Ограничаването на скоростта на моторните превозни средство по натоварените 

улици и пътища до 40 км/ч е благоприятно за безопасността на движението, но увеличава 

интензивността на шума и замърсяването, емитирани от двигателите на автомобилите 

Източник на шумово натоварване е и жп транспорта. 

Основните източници на шум на територията на общината са транспортните 

потоци на автомобилния транспорт. Периодично и локално се наблюдава завишение на 

шума около търговски обекти и при извършване на строителни дейности. Нивата на шум 

през светлата част на деня покрай автомагистрала „Марица” е запазва с превишения, но 

извън околностите й територията е със сравнително нормална шумова среда. 

Измерените нива на най-оживените пътни участъци са в рамките на допустимите нива от 

60 dB. Основните причини за шумово замърсяване в района са автомобилният трафик, 

лошокачествена настилка и наклоните на някои улици. Подмяната и поддръжката на 

съществуващата настилка ще доведе до значително подобряване на шумовата среда.  

Все пак няма данни за трайно превишаване нивата на шума в жилищните зони. 

Малкото производствени обекти са изградени при спазване на действащото 

законодателство и са под контрол на РЗИ Хасково.  

Според годишният Доклад за 2016 година за състоянието на околната спреда  

на територията на община Свиленград няма агломерации, основни летища, железопътни 

линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда.  
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Освен автомагистрала Марица другите съществуващите шосейни и 

железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не 

представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната 

среда. РИОСВ и РЗИ в град Хасково контролират шумовото натоварване съответно на 

околната и жизнената среда от различните видове източници и в рамките на своята 

компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на 

шума, като част от програмите за управление на околната среда. Предприятията в 

региона, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, извършват собствен 

периодичен мониторинг на шум. През периода не са получавани жалби и сигнали, 

свързани с излъчвания от промишлените източници шум в околната среда. 

През територията на общината преминават трасета на електропреносни 

въздушни линии, източник на електромагнитнитни полета, които са рисков фактор за 

увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на нормативните 

изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по никакъв повод 

урбанизация.  

Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на 

територията на общината няма. Радиационния фон се движи в нормални граници - 0.20 

до 0.25 μSv/h. Не са регистрирани наднормени концентрации на естествени и техногенни 

радионуклиди, съгласно Наредба за основни норми за радиационна защита от 

05.10.2012г. 

3.10. Естествени и антропогенни вещества и процеси. 
Антропогенните фактори се свързват с резултатите от съзнателната дейност 

на хората. Сред тях има такива (особено производствената дейност), които водят до 

негативни промени в околната среда, както и други, насочени към изменение на 

природните елементи в относително положителна насока – създаване на нови гори, 

водохранилища, нови растителни и животински видове, напояване и др. Въздействието 

върху природата се осъществява не само в процеса на дейността, но и след нейното 

прекратяване.  

Замърсяването на околната среда е всяко внасяне в една или друга 

екологическа система на несвойствени за нея живи или неживи компоненти или 

предизвикване на структурни изменения, прекъсващи кръговрата на веществата и 

тяхната асимилация, както и потока на предаване на енергията, вследствие на което 

екосистемата намалява своята продуктивност или се разрушава . Основните източници 

на замърсяване на околната среда са свързани с продуктивната дейност на човека в 

много отрасли - транспорт, енергетика, промишленост, машиностроене, рудодобив, 

селско стопанство, комунално-битова дейност...Замърсителите, които са резултат, 

продукт от дейността на човека са именно  антропогенни замърсители. 
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 Всеки отрасъл има характерни за него замърсители. Те са разнообразни и 

бяха разгледан по компоненти и фактори на околната среда  

3.11. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

Основните цели на регионалната политика по направление химикали са свързани 

с въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им жизнен 

цикъл, включващ детайлно познание на техните здравни и екологични характеристики; 

планирането и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото 

здраве и околната среда по време на тяхното производство, търговия и употреба и 

предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

техните последствия. Задълженията на българските фирми са уеднаквени с тези на 

европейската индустрия по отношение безопасната употреба на химикалите и 

предоставяне на информация за свойствата им след хармонизирането на националното 

законодателство по химикали. 

През 2016 година на територията на общината не са констатирани отклонения от 

изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси, както и по прилагане Регламентите на ЕС в тази област – №1907/2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),  

№1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси (CLP),  №648/2004 относно детергентите,  №649/2012 относно износа и вноса на 

опасни химикали (PIC) и  Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ).  

Според Националната програма за защита при бедствия на територията на а 

България към 31.12.2012 г. работят 77 предприятия,  класифицирани и регистрирани като 

„предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал” и 91 предприятия като 

„предприятия и /или съоръжения  с нисък  рисков потенциал”  от големи аварии с опасни 

вещества. Класификацията  на тези обекти е извършена въз основа на критериите в 

приложение № 3  към Глава седма,  Раздел I на Закона за опазване на околната среда и 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях, приета с ПМС No 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. 

На устройваната териория няма обекти с потвърдена класификация и 

регистрирани като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал”. 

Промишлените дейности са с решаваща роля в икономическото благосъстояние 

на общината и региона, но на тях се дължи значителен дял от общите емисии на 

основните замърсители на въздуха, водите и почвите. Изпълнението на изискванията, 

заложени в Директива 96/61/ЕС осигуряват комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването при  постигне на устойчив растеж чрез предотвратяване или,  където това 

е неприложимо, към намаляване на емисиите.  
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ЗООС въвежда прилагането на Системата за управление на околната среда, като 

основно изискване към операторите на инсталации, подлежащи на Комплексно 

разрешително. Тя е част от общата система за управление и включва организационната 

структура, дейностите по планирането,  отговорностите,  практиките,  процедурите,  

процесите и ресурсите за разработване,  внедряване, постигане,  преглед и поддържане 

на политиката по околната среда. Систематна допринася  за значително снижаване на 

риска и от големи промишлени аварии със значимо въздейстгвие върху околната среда и 

населението.  

В Регистъра на комплексните разрешителни съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС 

липсват предсприятия и инсталации, разположени на територията на община 

Свиленград. 

3.12. Здравно – хигиенни условия на средата. 
Постоянно население на община Свиленград към 01.02.2011 г. е 23 004 души. 

Представено е по населени места в Таблица 2.3.1. Развитието на демографските 

процеси през последните 10 години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се 

с чувствително влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно 

намаляване броя на населението. Този процес се продължава да се задълбочава с всяка 

изминала година.  

От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението 

в общината:  

 Период на нарастване по естествен път 1934 – 1975 г.  

 Период на плавно намаляване на населението при запазени 

възпроизводствени структури след 1985 г. 

За града се очертават три периода в динамиката на населението: 

 Период на нарастване по естествен път – 1934-1955 г.; 

 Период на нарастване  (главно по механичен път) 1975-1985 г.   

 Период на плавно намаляване на населението при запазени 

възпроизводствени структури след 1992 г. 

В структурата на икономически активното население, като отделна категория са 

отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на 

безработните е динамична във времето. По официални данни от 2015 г. равнището на 

безработицата е 9 %. 

Основните фактори за развитието на здравеопазването са характера на 

заболеваемостта на населението, осигуреността на системата с висококвалифицирани 

кадри (лекари, стоматолози, медицински персонал с колежанско образование), изградена 

инфраструктура на здравеопазването и броя на здравно осигурените лица.  
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Заболеваемостта на населението в община Свиленград не се различава 

същество от общата заболеваемост в областта. По данни на РЗИ-Хасково с висок 

относителен дял са болести на дихателната система, болестите на органите на 

кръвообращението, злокачествените новообразувания, инфекциозните и паразитни 

болести, болести на пикочно-половата система и др.  

В периода 2007-2012 г. равнището на обща смъртност в община Свиленград 

държи значително по-ниски стойности от тези за областта и страната. През 2012 г. броят 

на починалите на 1 000 души от населението е 14,8 ‰ при 15,6 ‰ за областта и 15 ‰ за 

страната. 

Според Стратегията за развитие на област Хасково здравната система на 

областта, в т.ч. и на общината, е териториално добре разположена, задоволително 

развита и удовлетворява нуждите на населението от първична, специализирана 

извънболнична и болнична помощ в необходимия обхват.  

На територията на общината функционира една многопрофилна болница за 

активно лечение  (МБАЛ) в град Свиленград. Тя обслужва населението и на съседната 

община Любимец. Капацитетът на болницата е 153 легла. Работещите в нея са общо 142 

човека, от които 45 лекари.   

Първичната медицинска помощ се осъществява както и в цялата страна от 

общопрактикуващи лекари, стоматолози, групови практики. В сградата на “Медицински 

център – 1” се помещават и структури на Спешна медицинска помощ. Разкрити са 

кабинетите на 15 индивидуални практики - общопрактикуващи лекари и 7 стоматологични 

практики. Общо в медицинския център работят 101 човека - лекари в центъра и 

общопрактикуващи, лекари на частна практика, стоматолози, зъботехници, медици 

работещи в спешната помощ. Центърът за спешна медицинска помощ откликва и на 

инциденти па АМ Марица.  

Проблем е наличието на голям брой здравно-неосигурени лица, което 

ограничава достъпа им до здравната система и създава негативно отношение към нея и 

към здравната реформа. В селата с голяма концентрация на ромско население, 

медицинското обслужване е затруднено, включително поради недостига на 

специализиран транспорт. Недостатъчно е развита профилакиката на заболяванията, 

което води до увеличаване на разходите за лечение и се отразява на общия здравен 

статус на населението. 

РЗИ Хасково извършва се постоянен и периодичен мониторинг на води за питейно-

битови цели на територията на общината, съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели.   

Не ни е известно  на устройваната територия да се извършва мониторинг на 

фактори на жизнената среда - състояние на атмосферния въздух, акустично замърсяване, 

жизнена среда с високи вибрации и електроматнитни полета. 
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В устройвана територия няма крупни производствени и други дейности, 

отделящи вредни вещества над нормативно определените стойности.  

Характерни за развитите производствени отрасли вредни за здравето условия 

на труд са финни прахови частици, прах; смесен абразивен с метален прах; химични 

вещества с токсично, дразнещо и т.н. свойства; пренапрежение  на горните крайници, 

вследствие на монотонни движения с натиск. В следствие с изразеността на видовете 

вредности, очаквани последствия за здравето на работещите в общината най-вече са 

заболявания на дихателната система (бели дробове), заболявания на опорно-

двигателния апарат (горни крайници), на сетивните органи (слух). Подобрението на 

условията за работа, както и в други райони, е свързано с инвестиции в нови технологии.  

Проблем за страната и общината са концентрациите на фините прахови 

частици (ФПЧ10), представляващи пренасяни по въздуха твърди и ликвидни частици, 

които се задържат за неопределено време във въздуха. Частиците, в зависимост от 

произхода си, могат да бъдат първични или вторични. Първични частици са тези, които се 

емитират директно в атмосферата, като прах и почва, издухани от земната повърхност.  

Вторичните частици са преди всичко резултат на човешката дейност. Прах се 

изхвърля във въздуха при непълно изгаряне на твърди и течни горива в ТЕЦ, 

промишлеността, транспорта, бита и др., както и при високотемпературни промишлени 

процеси. Прахови частици се формират и чрез химически реакции, включващи азотните 

оксиди, серния диоксид, летливите органични въглеводороди, амоняка и др. 

Здравният риск от замърсяването на въздуха с прах зависи от размера и 

химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността 

им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и други.  

По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото 

и впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с 

диаметър по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те са толкова малки, че достигат до по-

ниските отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите в белия 

дроб. Натрупването на определено количество частици предизвиква постоянно дразнене 

на дихателните органи, като става причина за хронични заболявания на дихателната 

система или предизвиква усложнения, ако човек вече страда от такива заболявания. 

Важна роля за опазване здравето на населението в община Свиленград има 

Общински план за развитие. Приоритет е изграждането на модерна инфраструктура. 

След пускането в експлоатация на ГПСОВ и Регионалния център за управление на 

отпадъци  следващите най-важни стъпки са свързани с подобряването на жизнената 

среда – рехабилитация и изграждане на зелената система, подземни комунакации, 

съвременно и адекватно на изискванията водоснабдяване и канализационни мрежи, 

превенция на риска от природни катаклизми, постигане на високи стандарти по 

отношение качеството на въздуха, водите и почвите... 
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Политиката на община Свиленград в сферата на здравеопазването е в 

съответствие с националната и с приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя е 

насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция към 

заплахи по отношение на здравеопазването,  към здравната промоция и профилактика и 

води до укрепване и опазване здравето на хората, понижаване заболеваемостта и 

намаляване на страданията,  причинявани от основни болести,  травми и увреждания.   

4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИЯ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. 

Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й 

въздействат без реализиране на ОУП на община Свиленград е разгледано в 

аналитичната част - т.3. и е систематизирано и обобощено за съответните компоненти на 

околната среда и фактори, който й въздействат – въздух, води, почви и земни недра, 

биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната екологична 

мрежа, ландшафт, отпадъци... От направения  в т.3. анализ на състоянието на 

компонентите и факторите на околната среда и очакваното въздействие върху тях (т.7), 

следствие реализацията на плана се установява, че не се очакват съществени 

въздействия върху тях. 

 Атмосферен въздух. Като цяло атмосферната среда е незамърсена и с 

добро качество и концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите,  но 

ще продължат в резултат на неадекватно устройство проблемите със замърсяване на 

приземния атмосферен особено в районите с интезивен автомобилен транспорт и с 

неприятни миризми около нереглеманетираните места с изхвърлени органични отпадъци. 

 Повърхностни и подземни води. Ще продължи антропогенно 

натоварване и влошаване качествата на водите поради директното заустване на 

отпадъчни води при липсата на пречиствателни станции за селата, както и формирането 

на малки нерегламентирани сметища. Ще се запазят и силно неблагоприятните 

тенденции за: 

 недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници и 

липсата на пречиствателна станция за питейните води; 

 завишаване загубите на питейна вода в резултат на амортизацията на 

водопроводната мрежа и оттам по-големия добив на вода;  

 изполването на питейната вода за напояване; 

 ниска изграденост на канализационна мрежа по селата или пълната липса 

на такава, както  и продължаващата амортизация на съществуващата канализационна 

мрежа; 
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 влошаване качествата на питейните водоизточници и повърхностните води 

поради липса на канализация в населените места и прилагане на недобри земеделски и 

аграрни практики; 

 наводнения при високи води, въздействащи негативно върху земеделските 

и жилищни територии, водещи до екологични и социално-икономически щети. 

Съществуват проблеми с поддръжката на изградените диги и състояние на речните 

корита – има непочистени речни корита. 

 Общото антропогенно натоварване на реките и невъзможност за постигане 

на целите и изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в 

ПУРБ. 

 Почви  и земни недра. Ще се съхранят до някъде проблемите с 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени 

замърсявания и такива, свързани с дизеловите и бензинови двигатели в терените около 

основната пътна мрежа. Без предвижданията на ОУПО ще се запази процентът 

необработваеми и неизползвани земеделски земи и ще продължи липсата на зони за 

стопанска инициатива и на територии с устройствен режим с допустима промяна на 

предназначението за смесени функции (СМФ), които да могат да стимулират в 

следващите години икономическото развитие на общината.  

 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на 
националната екологична мрежа. Ще се затрудни реализацията на мерките за 

защитените природни обекти. Ще се съхрани нивото на лесистност и тенденцията за 

ограничено развитие на зелената система на селищата и извънселищните полигони, без 

да се направят следващите стъпки за изграждане на адекватни на съвременните 

разбирания биокоридорни връзки между Източни Родопи, Сакар и долината на река 

Марица. Съществува опасност от засилено антропогенно усвояване на площи около 

пътната мрежа, включени в защитените зони и създаване на предпоставки за 

невъзможност за възстановяване на горите около основните водни течения. 

 Ландшафт. Основният тип ландшафт остава непроменен, с вероятност за  

увеличаване на пустеещи зими и нарушени терени. Ще се запази интензивността на 

негативно влияние, повиширо се през последните 50-60 години. Съвокупното действие и 

взаимовръзка между тези антропогенно повлияни елементи на околната среда, ще 

определят  екологичната обстановка в община Свиленград и пряко ще влияят върху 

потенциала за нейното бъдещо развитие. Продължаващото неблагоприятно въздействие 

на някои екологични фактори  от своя страна, ще формират  и ограничители, които ще 

възпрепятстват  устройственото развитие на територията. 

 Отпадъци.  Ще се затрудни реализацията на Програмата за управление на 

отпхадъците. 
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  Рискови енергийни източници. Ще се запази тенденцията за въздействия 

от шум и вибрации в територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик. Завишенията ще продължат да са характерни някои улици с тенденция за 

покачване на показателите. Ще се съхранят и причините за това - характерните 

особености на досегашното устройство на град Свиленград, характеризиращо се доскоро 

с преминаване и на транзитен трафик, липса на защитни „зелени екрани”, 

лошокачествена пътна и улична настилка...  

Не се очакват отрицателни промени по отношение на йонизиращи и йонизиращи 

лъчения.  

 Химикали. Ще се съхрани настоящото състояние. 

 Културно-историческо наследство. Възможно е увреждане на културни и 

исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение на хора. 
 Човешко здраве. Налице ще е повишаване на здравния риск за 

населението поради утежнена акустична обстановка в крайпътните квартали, 

недоизградената канализационна система и влошени качества на питейната вода. 
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат 

засегнати интересите на населението. Развитието на общината ще бъде неадекватно на 

съвременните изисквания и стихийно.  
Напълно ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната 

среда в интерес на населението: 

 Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и 

дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и 

върху здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за 

околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 

 Чрез подобен механизъм да се гарантира решенията относно 

икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните 

последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации, не 

само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с 

населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати. 

Ще се забави икономическото развитие и на общината, ще се пропуснат ползи 

от финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства  от Европейските 

фондове, което ще забави подобряването качеството на живот и осигуряване на 

адекватна околна среда. 

При условие че ОУПО не се реализира, територията ще се регулира в 

устройствено отношение без да е адекватна на новите условия и ще липсва основа за 

дългосрочното устойчиво устройствено развитие. Това няма да подобри състоянието и 

стабилността на околната среда в района.  
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Развитието на общината няма да отговаря на съвременните изисквания и ще е 

до голяма степен стихийно. Напълно ще липсват условия за реализиране целите на 

опазване на околната среда в интерес на населението - да се развият и укрепят 

механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното стратегическо планиране, 

влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето ще бъдат вземани при пълно 

отчитане на възможните последици за околната среда и здравето, в съответствие с 

изискванията на устойчивото развитие.  

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ.  СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ. 

Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния 

атмосферен слой могат да бъдат окачествени прилежащите на автомагистрала Марица 

територии и жилищните зони около основната пътна мрежа. Проблем за тези части са и 

замърсяването с общ суспендиран прах и фини прахови частици. За град Свиленград е 

завишено съдържанието на серен диоксид през отоплителния прериод и на прах през 

летния сезон. Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве. На 

потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото 

експонирано население, растителния и животински свят. 

Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото 

състояние на разпределителните мрежи, които дефектират, генерират загуби и водят до 

влошаване на качеството на водата. Община Свиленград не прави изключение с 

описаните по-горе проблеми – значителни загуби на питейна вода, липса на 

пречиствателна станция за питейните води, амортизация на водопроводната мрежа, 

изполване на питейната вода за напояване, ниска изграденост на канализационна мрежа 

и продължаваща амортизация, директното заустване на отпадъчни води при липсата на  

локални пречиствателни станции и съоръжения извън града...  

Антропогенно натоварване на реките води до затруднения в постигане на 

целите и изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ.  

При силно развитие на интензивно растениевъдство и животновъдство съществува 

проблем с нитратното замърсяване на подземните питейни води.  

Според е досегашният избор на подходящи и безопасни материали за 

изграждане на водопроводни съоръжения (например участъци с етернитови тръби), 

донякъде и на химически продукти и дезинфектанти за водоподготовка. ОУП определя 

рамки, в които могат да бъдат адекватно реализираните изведените от общината и 

експлоатационното дружество „В и К” ООД приоритети за развитие на водния сектор, в т.ч 

и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните 

води от населените места, недопускане вторично замърсяване на питейната вода с 

мигриращи съединения, примеси и остатъчни количества от прилагани в обработката 
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химични продукти и дезинфектанти, осигуряване безопасността на питейните и 

рекреационни води по отношение контаминация с микропаразити и масово намножаване 

и цъфтеж на токсични цианобактерии. В ОУП са означени водоизточниците, използвани 

за водоснабдяване и учредените санитарно-охранителните зони, състоящи се от три 

пояса, съгласно Наредба №3 за условията, реда за проучване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване (ДВ бр. 88/2000 г.)  

- най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки 

дейности, които могат да увредят ползваната вода; 

- среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бързо 

разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, намаляване ресурсите 

или влошаване качеството на водата; 

- външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно 

разпадащи се, трудно разградими и несорбируеми вещества, намаляване ресурсите или 

влошаване качеството на водата. 

Значимите съществуващи екологични проблеми, свързани с водите, могат за 

бъдат систематизирани така:  

 На територията на община Свиленград няма населени места с население 

под 2000 е.ж. с напълно или частично изградени канализационни мрежи и отпадъчните 

води не се събират и пречистват. 

 Амортизирана водопреносна система, водеща до чести аварии, големи 

загуби и прекъсване на водоподаването към потребителите. 

 За голяма част от водоизточниците за питейни води нямат учредени 

санитарно-охранни зони съгласно изискванията на Наредба 3/16.10.2000 г. Няма 

изградени пречиствателни станции за питейна вода, а обеззаразяването на питейните 

води се извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор.  

 Стари замърсявания от нерегламентирани сметища.                                                        

 Дифузно замърсяване от селското стопанство поради неприлагане на добри 

аграрни и фермерски практики. 

 Проблем с отпадъци в реките. 

 Нарушена морфология на речните корита, водещи до ерозионни процеси от 

нерегламентирано изземване на инертни материали от речните корита. 

 Населени места, засегнати от потенциални бъдещи наводнения. 

Без предвижданията на ОУПО ще се запазят  необработваеми и неизползвани 

земеделски земи и ще липсват на зони за стопанска инициатива и на територии с 

устройствен режим с допустима промяна на предназначението за смесени функции, които 

да могат да стимулират в следващите години икономическото развитие на общината.  
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Проблемът със състоянието на управлението на дейностите, свързвани със 

събиране, транспортиране, обезвреждането или оползотворяването на отпадъците е 

дългогодишен и наследство от неглижирането му в национален мащаб. Той трудно се 

решва в продължение на кратък период от време. 

Въведено е организирано и разделно сметосъбиране и сметоизвозване. 

Твърдите битови отпадъци се извозват до регионалното депо, но възникват малки 

локални неорганизирани сметища.  

Възможно е вторично замърсяване на води (предимно подземни) и почви извън 

територията на площадките. Създават се предпоставки за натрупване в растителна 

продукция на неорганични и органични вещества като нитрати, тежки метали, 

въглеводороди, пестицидни остатъци и др., които чрез инфилтрата от 

нерегламентираните сметища попадат в повърхностните и подземните води, вследствие 

на което се усвояват от растенията.  

Този кръговрат създава предпоставки за замърсяване на земеделските култури, 

разположени в близост до нерегламентираните сметища и увеличава опасността за 

човешкото здраве в района. 

При неправилното им третиране битовите отпадъци стават потенциален 

замърсител на основните компоненти на околната среда: атмосферен въздух, 

повърхностни и подземни водоизточници и почва.  

Сериозен проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които дори в малки 

количества могат да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия за 

здравето и жизнената среда на човека. Промените в жизнения стереотип на населението 

и свързаните с това изменения в бита, храненето, културата и работната среда, както и 

все по-масовото опаковане на стоките и продуктите, и въвеждането на нови опаковъчни 

материали, водят до увеличаване на количествата и промяна в състава на битовите 

отпадъци. Увеличава се делът на пластмаси, полиетилен и други трудно разградими 

материали.. 

При засилената стопанска дейност в землищата възникват екологични проблеми, 

които директно влияят върху биоразнообразието. Те са свързани със посегателства 

върху лесистността и фрагментирането на местообитания в резултат от развитието. 

В резултат от унифицирането на ланшафтите при интензивното земеделие, са 

настъпили промени във видовия състав и обилието на видове. Влошен е състава на 

растителните съобщества в районите със засилено развитие на селското стопанство, 

допуснато е превръщане на част от широколистните гори в издънкови, деградация на 

ливадите и пасищата, намаляване на продуктивността и ценността на дървесните видове 

чрез неадекватна на глобалните и локални климатични промени реконструкция с 

производни, стопаски ценни видове. 

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
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На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие 

(UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и 

дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови 

принципи на екологичната политика: 

 Принцип на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите 

съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и 

околната среда.  

 Принцип “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива 

разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се 

носят от отговорните за причиняването им.  

 Принцип, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, 

гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях. 

 Принцип на интегрирането, който означава, че опазването на околната 

среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти 

трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в 

много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост, селското стопанство 

и др. 

На базата на тези принципи в приетата Национална стратегия за околна среда 

и Национален план за действие (http://www.moew.government.bg) е определена 

дългосрочната стратегическа цел - «Подобряване на качеството на живот на населението 

в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото 

природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда” и са 

формулирани целите на опазването на околната среда.  

На основата на извършения анализ на силните и слаби страни, възможностите 

и заплахите, в стратегията са изведени национални цели и подцели, които отразяват 

тенденциите  и изискванията в международен аспект.  

Цели и подцели: 
 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за 

населението и икономиката на страната. 
 Преодоляване на кризите във водоснабдяването. 

 Осигуряване на вода за напояване. 

 Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 Запазване и подобряване качеството на водите. 

 Запазване и разширяване на териториите с добро качество на 
околната среда  
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 Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и 

увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви /ОВОС, 

Разрешителни режими, ISO 14000 и др./. 

 Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно 

разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда 

 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на 
развитие на стопанските отрасли. 

 Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за инвестиционните 

планове и програми за развитие на национално и регионално ниво; инвестиционните 

планове и програми в областите транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 

водните ресурси, промишленост, включително добив на минерални суровини, 

далекосъобщения, туризъм и земеползване, при осъществяването на които се 

предполагат значителни въздействия върху околната среда. 

 Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието 

на енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и транспорта. 

 Развитие на: екологично чисто, органично земеделие;  животновъдство. 

 Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.  

 Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие. 
 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и на генетичните им ресурси. 

 Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 Подобряване състоянието на горите. 

 Създаване на условия за прилагане на европейското екологично 
законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.  

 Подобряване административния капацитет на институциите по прилагане 

на европейското екологично законодателство и международните конвенции. 

 Завършване хармонизацията на българското законодателство с правото на 

ЕС в областта на околната среда. 

 Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското 

законодателство и международните конвенции. 

 Подобряване управлението на отпадъците. 

 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

отпадъци. 

 Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно 

събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. 

 Значително подобряване чистотата на населените места в България. 

 Намаляване шумовото замърсяване. 
 Намаляване шумовото замърсяване в селищата от стопански обекти. 
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 Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.  

 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на 
околната среда. 

 Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.  

Изготвеният ОУПО е съобразен с поставените цели и подцели, актуални за 

района, представени в таблица 6.1.1. 

Таблица 6.1.1. Поставени цели и подцели, актуални за района. 

Национална цел Приоритети и мерки, отразени в ОУП 

Осигуряване на достатъчно 

количество и качество вода за 

населението и икономиката на 

страната. 

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и 

съоръженията към тях има за цел подобряване 

качествата на повърхностните и подземните води като 

природен ресурс с огромно значение за населението и 

икономиката на общината.  

Запазване и разширяване на 

териториите с добро качество 

на околната среда  

Новото жилищно строителство и комплексните 

благоустройствени мероприятия, както и прилагането 

на йерархията в управлението на отпадъците ще 

съдействат за реализиране на тази цел. 

По-тясно интегриране на 

политиката по околна среда в 

политиките на развитие на 

стопанските отрасли. 

Заложеното развитие на функционалната структура на 

общината, щадящото отношение към използването на 

природните ресурси на територията и търсеният 

баланс между развитие на урбанизацията и 

съхраняване във възможната степен на цялостността 

на природната среда са адекватни с тази цел 

Опазване и подържане на 

богатото биологичното 

разнообразие 

Заложено е стриктно спазване на въведените режими 

на защитената местност и зона и се създават условия 

за развитие на местната екологична мрежа. 

Създаване на условия за 

прилагане на европейското 

екологично законодателство и 

международни конвенции в 

областта на околната среда.  

 Усъвършенстванията на комуникацинно-транс-

портната система допринасят за намаляване 

концентрациите на емисии с парников ефект и 

трансгранично замърсяване. Съдават се условия за 

използване на алтернативни източници на енергия. 

Предвидените мерки в областта на всички компоненти 

и фактори на околната среда отговарят на 

Директивитите на Европейския съюз и 

международните конвенции, по които Република 

България е страна. 
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Подобряване управлението на 

отпадъците 

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране 

и извозване. Всички дейности са в съответствие с 

изискванията на ЗУО и Националната програма за 

управление на отпадъците. Ще бъдат рекултивирани  

малки нерегламентирани сметища. 

Намаляване шумовото 

замърсяване 

Планирани са адекватни устройствени решения за 

зоните около основните пътни артерии  

По широко участие на 

обществеността в решаване на 

проблемите на околната среда. 

ОУП, както и всички процедури по ЗУТ, се подлагат на 

законоустановените и отговарящи на съвременните 

изисквания форми на обществен достъп и контрол, 

като постъпилите мнения, съображения, жалби и 

сигнали се вземат предвид при окончателните 

устройствени решения. 

 

Проектът за ОУП на община Свиленград е съобразен и с целите на други 

стратегии и програми на национално ниво:  

 Национална стратегическа реферетна рамка, където основната цел е “... 

България да стане конкурентно способна страна – членка на ЕС с високи качество на 

живот, доходи и социална чувствителност на обществото.” Предвижда се развитие на 

устойчиви териториални общности чрез Оперативните програми  - „Регионално развитие”, 

„Околна среда”, „Транспорт”. 

 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република 

България и план за действия – цели се развитие на устойчива транспортна 

инфраструктура чрез оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата и 

развитие на републиканската пътна инфраструктура и интегрирането й към тази на 

страните на Европейския съюз.  

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България, 

където поставената цел е «...постигане на устойчиво и балансирано развитие на 

районите ..».  

 Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и 

управлението на водите  - Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ 

за населени места с над 10 000 екв. жители (1999 г.),  

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор 

;Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република 

България, МРРБ, февруари 2004 г. – цели се подобряване на управлението на сектора 

водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на ВиК услугите като се 

предложат комплексни мерки за постигането им.  
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 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България и 

други. 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда са изведени целите и приоритетите на ОУП за развитие на територията: 

 Обвързване  развитието на града с факторите от регионално, национално и 

над национално ниво. 

 Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо 

съвременните социално-икономически и демографски процеси. 

 Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и 

крайградската територия. 

 Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 

различните подсистеми на градския организъм и взаимодействието между тях. 

 Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на 

градското развитие. 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
7.1. Оценка на въздействията по компоненти на околната среда. 
Оценката е разработена за етапа предварителен проект на ОУПО и е   

структурирана по компоненти и фактори на околната среда. 
 Атмосферен въздух. 

Общо предвижданията на ОУП по отношение устройството и локацията на 

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, 

зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено 

обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.   

Създава се възможност за изграждането на обходни и общински пътища и 

допълването на транспортни възли. Реализацията на новата транспортна схема ще 

намали до голяма степен опасността от влошаване качествата на атмосферния въздух 

Територията притежава естествен потенциал и условия за самопречистване и 

самовъзстановяване. 

Горскостопанският план  на ДГС Свиленград предвижда залесяването на част от 

голите сега горски площи (сечища, пожарища) с подходящи дървесни видове, като по 

този начин се цели да се повишат полезните им функции.  

Предвижданото увеличение на високостъблените широколистни гори ще доведе 

до подобрение на тяхната функция като филтър срещу замърсяването на атмосферния 

въздух и до повишаване на водоохранните, почвозащитните и здравноукрасните функции 

на горските биоценози. Гората като екосистема и най-важен компонент на биосферата, е 

тясно свързана и със средозащитните и рекреационни функции, които й се отреждат на 

териорията на общината. 
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Предвижда се възстановяване и увеличаване на крайпътното озеленяване и 

оформяне на биокоридори с дървесна и храстова растителност около реки, напоителни 

канали, деретата и малките речни притоци, както и озеленяване на сервитутните ивици 

на линейните съоръжения на техническата инфраструктура.  

Устройствените зони по ОУП, в съчетание Програмата за опазване на околната 

среда в община Свиленград ще имат значителен принос за намаляване замърсяването и 

запрашаването на въздуха в града и устройваната територия. Необходимо е и 

прецезиране на мерките, заложени в програмите за развитие на общината и управление 

на отпадъците – ликвидиране и недопускане възникването на малки нерегламентирани 

сметища, усъвършенстване на системата за сметосъбиране и извозване, подобряване на 

уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната схема, намаляне на делът на 

използване на нискокалорични въглища и брикети за отопление в битовия сектор... 

Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че неблагоприятни 

въздействия от реализирането на предложените устройствени зони в ОУП върху 

компонента „атмосферен  въздух” не се очакват.  

 Повърхностни и подземни води. 

Доброто екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от градски отпадъчни води и индустрия, проучване на 

замърсители, намаляване натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, 

оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на водните 

организми, намаляване натоварването от рибовъдство и еутрофикация, подобряване на 

екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и възстановяване на 

приоритетни местообитания и видове по НАТУРА 2000. 

Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни водни 

тела бяха описани в т. 3.2. ОУПО е съобразен с тях, като от своя страна общината е 

предприела дългосрочни и ефективни мерки съобразно националните програми (ПУРБ), 

за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на поставените цели. В 

ОУПО се предвиждат мерки за: 

-Строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителне мрежа и 

съоръжения, което включва подмяна на всички амортизирани водопроводи и помпени 

агрегати, саниране конструкцията на всички съоръжения, включително и мерки за 

достигане 100% водоплътност на напорните резервоари и монтиране на винтили за 

предотвратяване на преливането им, поставяне на измервателни уреди и регулиране на 
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налягането, което ще доведе до намаляване на загубите във водопроводната мрежа, 

респективно до намаляване на подземното водочерпене, както и задоволяване на 

потребителите с необходимото количество и качество вода за питейно-битови нужди, 

отговарящи на стандартните изисквания 

-За опазване на водоизточниците и съхранение на ресурса, се предвижда 

учредяване и изграждане на СОЗ около водоизточниците. 

-Предвиденото изграждане на канализация в населените места и 

производствените зони и отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в 

ПСОВ ще ликвидира опасността от здравен риск вследствие заустване на непречистени 

отпадъчни води в реките и напоителните канали. 

-Предвиденото прилагане на съвременни добри земеделски и фермерски 

практики ще намали риска от замърсяване на повърхностните води. 

- Предвидените мерки за опазване на морфологичните условия на речните 

корита ще гарантира опазване на съседните зони от непредвидими природни явления и 

ерозия на речния бряг.  

- Предвижда се също и намаляване на натоварването от органични 

замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници на битови 

отпадъчни води. В предварителния проект на ОУПО се предлага като решение на този 

проблем, създаването на организация в селищата без канализация и пречистване на 

отпадъчните води, те да се извозват за пречистване в съществуващата или в 

новоизградена пречиствателна станция. Тази възможност подлежи на допълнителни 

проучвания и конкретно предложение ще се направи в окончателния проект на ОУПО.  

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община 

Свиленград и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на 

устройствените решения в ОУП, водещи до устойчиво развитие и създаване на 

определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.  

Устройствените аспекти в развитието на общинската икономиката са свързани 

с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не 

влизат в конфликт с останалите подсистеми – обитаване, обслужване и др.  

Те се ситуират основно в урбанизираните вече крайселищни терени, без 

значимо да се засягат гори, пасища или обработваеми земи.  

С предвижданото възстановяване на икономическите активности в 

крайселищните урбанизирани територии, ще се осигурят необходимите устройствени 

предпоставки за реализиране на очакваната динамика в развитието. Общината се нуждае 

от нови фактори за трайно отстояване на сегашните позиции при разнообразяване на 

преработващата промишленост и внасяне на нови икономически дейности  (модерна 

преработваща индустрия) и развит модерен аграрен сектор.  
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С ОУП се осигуряват условия за по-добра жилищна среда.  

Съхраняват се изцяло терените за спорт и атракции, комунално обслужване и 

стопанство, техническа инфраструктура, територии за природозащита – защитени 

територии и защитени зони и защитени територии за опазване на КИН. 

Известно развитие се предвижда на вилни зонии терените за озеленяване. 

Съобразено с демографските прогнози за спад Предварителният проект за 

ОУП задоволява потребността от нови жилища. Новото жилищно строителство няма да 

бъде свързано с формиране на новоурбанизиращи се терени за сметка на горски 

територии или обработваеми земи, пасища и илавди, а преди всичко ще се развива в 

сегашните строителни граници на селищата. Това важи и за производствените и складови 

дейности, чиито площ и дял са в резултат на устройването на стопански дворове.  

Очаква се комплексът от действия, чието предприемане се осигурява с ОУП, 

да доведат до подобряване състоянието на земите общината. Той включва подобрената 

организация и структура на дейностите отпадъците, управлението, ползването и 

пречистването на водите, зелената система... 

 В предварителният проект за ОУП поради липса на нови заявени интереси и 

предоставени концесии се запазват изцяло площите за добив на подземни богатства, т.е. 

не се очакват нови негативни промени от тези дейности, увреждщи почвите или 

предизвикаващи промени в минералното разнообразие. Разработените и увредени 

терени подлежат на задължителна рекултивация. 

С развитието на зелената система ще се намалят макар и малките по степен в 

момента площи с ветрова ерозия.  

С възможното възстановяване на каналната мрежа се очаква и възстановяване 

на поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството, което ще 

подобри структурата за сектор растениевъдство и въобще на земеползването и ще 

осигури макар и минална нова заетост. 

Община Свиленград е осигурена с планове на ниво ПУП, за урбанизирани 

територии, но част от тях не са актуални. За общината няма влезли в сила кадастрални и 

специализирани карти, съдържащи основните данни за границите, собствеността и 

предназначението на недвижимите имоти, както и за мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура, топографски и други данни за цялата територия в 

дигитален формат, подлежащ на обработка и визуализация от съвременна географска 

информационна система (ГИС). 

Изготвените до този момент частични изменения на ПУП и плановете за 

застрояване на имоти извън строителните граници, са правени без да се отчитат всички 

аспекти на територията и връзките на по високо ниво, и без да се съблюдава устойчивост 

в развитието на общината. 
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Както за цяла България, така и за община Свиленград, основни проблеми в 

устройственото планиране са липсата на планова осигуреност и на завършена единна 

ГИС за територията. 

Основна роля на ОУП на общината е да осъществи подходяща връзка между 

стратегическите и плановите документи на високо ниво, довеждайки предвижданията им 

до възможност за прилагане върху отделните имоти. Липсата на ОУП ограничава 

възможността за развитие на територията като единна структура. 

Изготвянето на ОУП ще даде възможност за завършеност на йерархичната 

структура в планирането за територията и възможност за постигане на устойчивост и 

предвидимост в развитието на общината. 

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони. 
Зелени площи със специално предназначение.  

ОУП не предлага устройствени решения, създаващи база за дейности, 

въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие в района. Запазват се 

характеристиките на територията съхраняващи нейната средообразуваща функция. Не се 

внасят урбанистичмни елементи, воедещи до загуба на местообитания и екологични 

ниши. Незначителни са измененията в структурата на Поземления фонд и земеделските 

земи, както и в горските територии, представени т.2. Предварителният проект за ОУП не 

предполага промени в състава и начина на стопанисване на горските територии и 

елементите на зелената система, които имат важно значение, свързано със социално-

икономическото развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни и други 

специфични функции.   

Зелените площи са публична общинска собственост и са особено важни за 

архитектурно художествения силует на урбанизираната среда. При подходяща и 

адекватна реалризация уличното озеленяване и придружаваща транспорта зеленина ще 

създадат нов общ скелет, свързващ чрез лентовидно озеленяване в населените места с 

растителността в землищата. Дава се възможност при възможност да се изграждат 

всички елемнти на допълващата зелена система  - защитни насаждения – мелиоративни 

влажни зони покрай водните огледала и канали, санитарнозащитно озеленяване, зелени 

пояси около производствени зони и др. 

Предварителният проект за ОУП съдава регулационната основа за запазване и 

възстановяване на горите около реките на територията на общината, около каналната 

мрежа, по съществуващите дерета... Това увеличава възможностите за възстановяване и 

подобряване на тяхната биокоридорна функция. Цялостното развитие на зелената 

система ще благоприятства развитието на популациите на мастната автохтонна флора и 

фауна. Не се засягат деструктивно площи, заети или с възможности за развитие на 

установените природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие.  
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Предварителният проект за ОУП не предлага устройствени решения, засягащи 

местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат негативно 

известни находища на редки, защитени или ендемични растителни и животински видове, 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и на ресурсни. 

Площта на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия са представени в Таблица 2.4.3. ОУП е благоприятен за 

осигуряване нормалното развитие на екосистемите в тях. Очаква  се незначително - 

Слабо отрицателно въздействие върху няколко целеви вида в защитени зони „Сакар” ( 

BG0000212)  и Сакар” (BG0002021)   без това да повлияе на динамиката на техните 

популации в района. Съхрнява се общата площ на елементите от Националната 

екологична мрежа, включваща защитени природни територии и защитени зони.  

Не се очават значими негативни въздействия върху защитените зони, 

установено чрез анализа и изводите и при изпълнение на препоръчаните смекчаващи 

мерки в приложения Доклад за оценка степента на въздействие.  

Създадени са необходимите устройствени предпоставки за недопускане 

въздействия върху включените в регистъра по Закона за биологичното разнообразие 

„вековни дървета”. 

 Ландшафт. 
Новото устройствено планиране в предварителния проект за ОУП не 

предвижда драстични промени в съществуващия ландшафт на общината. Ще се запази 

предимно като горски в планинската част и агрогенен в равнинната част.  

Планираното оживяване с нови производствени функции на съществуващите 

крайселищни урбанизирани територии няма да създаде разлика в характера на 

урбогенния ландшафт там, но с очакваните икономически инициативи при всяко 

положение ще подобри неговият естетичен  облик.  

Положително върху облика на агрогенният ландшафт ще повлияе развитието 

на зелената система в селищната и извънселищната среда на общинската територия. Ще 

се тушират отрицателните промени, възникнали след пътно строителство. 
 Културно - историческо наследство. 
На територията на общината са разположени много недвижимите културни 

ценности. Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху 

тях и отразява  съвременните политики в това отношение. В пълно съответствие с 

принципа на субсидиарност се съблюдават тенденциите в Европейския съюз за 

прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към местните  равнища на управление.  

На общинското ниво съществува непосредствена обратна връзка с гражданите и 

ежедневните предизвикателства, свързани със социализацията на културно-

историческото наследство и на ниво ОУП е съществено планирането като фактор за 

успешно и устойчиво пространствено, икономическо и регионално развитие.  
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ОУП е инструмент за подпомагане на община Свиленград за поетапно бъдещо 

решаване на някои основни проблеми на недвижимите културни ценности като:  

- включването на архитектурното наследство в една обща политика за 

урбанистично развитие и благоустройство на териториите;  

- възможности за отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и 

реставрационни работи;  

- данъчни и административни облекчения, насърчаващи собствениците или 

частните ползватели да предприемат реставрационни или възстановителни работи ... 

Особено остра е нуждата от социализация на наследството, която да се 

осъществява посредством опазване и експониране на автентичността и целостта на 

културното наследство. Акцент се поставя и върху поддръжката на сградната и 

урбанистична структура – по-добрата форма на управление на обектите - културни 

ценности, както в икономическо отношение, така и по отношение опазването на 

автентичността и идентичността.  

Прилага се принципа на „интегралната консервация”, за осъществяването на 

връзка между опазването на наследството и благоустройството на териториите, което е 

главна цел на ОУП с оглед постигането на  устойчиво развитие, устойчива икономика, 

успешна социална политика и запазена екологична и културна среда.  

Eдна от главните политики на Националната концепция за пространствено 

развитие (2012) e съзнателно фокусиране върху спецификата на мястото, върху 

вътрешния потенциал на културните ресурси и индивидуалните преимущества.   

Тя се реализира в ОУП чрез планиране изграждането на местна 

инфраструктура и местни основни услуги в дейностите, насочени към възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата и ландшафта, които са 

оценени като основен елемент на потенциала за растеж и насърчаване  устойчивостта на 

селските райони. 

 Следвайки така дефинираните рамки, в ОУП е залегнала перспективата за 

развитие на балансиран растеж, качество на живот, устойчива икономика и културен 

туризъм, изграден върху културното и природното наследство на община Свиленград.. 

7.2. Оценка на въздействията по фактори на околната среда. 
 Отпадъци. 
Чрез регламентиране на устройствени предпоставки, ОУП на община 

Свиленград, създава условия за прилагане на Общинската програма за управление на 

отпадъците в периода до 2020 г. и след нея. Тя определя генерална и четири 

стратегически цели в областта на управлението на отпадъците. Прилагането на ОУП на 

община Свиленград ще допринесе за постигане на:  



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

186 

 Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло към Подпрограма Разделно 

събиране и рециклиране на отпадъци от хартия и картон, пластамаса, метали и стъкло.  

Регулирането на зони за производствени и складови дейности с ОУП на община 

Свиленград ще улесни изпълнението на заложените мерки/дейности към оперативната 

цел, а именно – осигуряването на площадка за предаване на разделно събрани битови 

отпадъци, вкл. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и др. отпадъци, попадащи в обхвата на 

чл. 38 , ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, улесняване на котрола от страна на 

общината към пунктовете за вторични суровини.  

 Оперативна цел: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите 

отпадъци, в т.ч. биоотпадъците към Подпрограма Разделно събиране и достигане на 

целите и изискванията за битовите биоразградими и за биоотпадъците. 

В ОУП на община Свиленград са отразени имотите на Инсталация за 

компостиране, предвидена в подпрограмата.  

 Оперативна цел: Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени строителни отпадъци от строителните дейности на община Свиленград 

към Подпрограма за изпълнение на изискванията за строителните отпадъци и 

отпадъците от разрушаване на сгради. 

Регулирането на зони за производствени и складови дейности с ОУП на община 

Свиленград ще улесни изпълнението на заложените мерки/дейности към оперативната 

цел, а именно – осигуряването на временна площадка за предаване на разделно събрани 

строителни отпадъци от малки ремонтни дейности. 

 Оперативна цел: Остатъчните битови отпадъци се обезвреждат съобразно 

нормативните изисквания през целия период на Програмата към Подпрограма за 

управление и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. ОУП на община 

Свленград регулира основа за изпълнение на дейностите/мерките, заложени към тази 

оперативна цел, а именно осигуряване на площадка за предаване и временно 

съхраняване на опасни битови отпадъци и рекултивация на старото общинско депо 

(отразено в ОУП като площ за рекултивация). 

В съответствие с Национален стратегически план за управление на отпадъците 

от строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г. 

Кметът на общината организира управлението на строителните отпадъци, образувани на 

нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

Наредбата, приета от общинския съвет, с която се определят условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. 
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Съгласно разработени сценарии за изграждане на система за третиране на 

отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р България са заложени 

три типа площадки: 

 постоянни площадки за разполагане на стационарни или мобилни 

инсталации –окализирани до големи населени места или населени места, които в 

дългосрочен период гарантират образуване на количество ОСР; 

 постоянни площадки до средно големи населени места – отпадъците ще се  

съхраняват за определен период (напр. 6 месеца) докато се събере достатъчно 

количество, което е икономически ефективно за преработване с мобилна инсталация; 

 временни площадки за мобилни инсталации – разполагат се до големи 

генератори, които образуват еднократно ОСР в количество, което е икономически 

ефективно за преработване с мобилна инсталация. 

В Националния стратегически план са определени 28 региона, в които са налице 

достатъчно количества ОСР за разполагане на стационарна площадка за приемането им.  

Изборът на тип площадка съгласно Националния план е според броят жители 

(големина на населеното място) и/или наличието на индустриални или инфраструктурни 

обекти, които е възможно да генерират големи количества строителни отпадъци 

еднократно. Град Свиленград, като общински център, се класифицира като малко 

населено място (с брой жители под 20 000 жители). За територията на община 

Свиленград е приложимо определянето на временни площадки за приемане и 

съхранение в близост до големи инфраструктурни или индустриални обекти с потенциал 

за еднократно образуване на големи количества строителни отпадъци. 

Община Свиленград попада в регион Харманли, за който съгласно действащия 

Национален стратегически план не е предвидено изграждането на инсталация, 

разположена на постоянна площадка. Най-близко разположените до община Свиленград 

региони с постоянни площадки са: 

 Регион Кърджали – площадка за натрупване на отпадъци, обслужвана от 

мобилна инсталация с капацитет 60 000 тона / година; 

 Регион Хасково – с инсталация за рециклиране с капацитет 60 000 тона / 

година.  

С ОУП се урегулират зони за производствени и складови дейности, които са 

подходящи за разполагането на временни площадки за строителни отпадъци. 

Съобразяването на зоните с най-близко разположените жилищни квартали на населените 

места и преобладаващата посока на вятъра за района, намалява значително риска за 

дискомфорт за населението и запрашаване на атмосферния въздух в резултат от 

дейностите по съхраняване на строителни отпадъци на площадките. 

 Вредни физични фактори. Рискови енергийни източници. 
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Няма да настъпят изменения по отношение въздействията от йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им  вече са ситуирани на територията на 

общината, във връзка с обеспечаване на съобщителната комуникация. 

 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със специфичен 

хигиено-охранителен статус в обхвата на плана. Идентифициране на източниците на 

вредни въздействия върху здравето на населението.  
От представения баланс на територията и картен материал ясно личи 

подобряването на всички устройствени показатели в предварителния проект за ОУП в 

сравнение с досегашните, представени в Опорния план, отговарящо на поставените цел 

и подцели, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, 

характеризиращи общественото здраве. Очертава тенденция  към подобряване в 

рамките на програмния период. Няма обективни причини предлаганите устройствени 

решения да водят до негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни 
вещества и процеси или генетично модифицирани организми. 

7.3. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

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

отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Основание за такова 

заключение дава факта, че той не предвижда разполагането на производства, които са 

източник на вредни за човека замърсявания.  

Създаването на устройствени предпоставки за събиране и неутрализиране на 

опасни отпадъци, също ще спомогне за намаляване до минимум на въздействията от 

вредни вещества. Реализирането на транспортната схема ще има принос в намаляване 

шумовото и атмосферното замърсяване в селищата от стопански обекти и от транспорта, 

както и от вибрации.  

На база извършен анализ на перспективите за развитие на общината, областта 

и Южния централен район за планиране в програмния период не се очаква иницииране 

на дейности, водещи до изграждане на нови предприятия с необходимост от издадено 

Разрешително по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС.  

При възникване на стопанска инициатива за изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се 

изпълнят процедурите по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се 

анализират и оценят възможните неблагоприятни последствия от отрицателни 

въздействия и евентуални големи аварии върху околната среда, както и необходимите 

отстояния до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи 

транспортни пътища и райони с прнродозащитно значение или значение за околната 

среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и зоните на 

въздействие при възникване на  голяма авария. 
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7.4. Общата  оценка на въздействията. 
Всички устройствени зони могат да бъдат разглеждани като възможност за 

проява на фактори, които при определени условия оказват положителни или отрицателни 

въздействия върху околната среда. Чрез устройственото планиране, обаче, тези 

въздействия могат да бъдат насочвани и регулирани като характер и степен на 

агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазване на средата. Основните 

типове въздействия върху отделните компоненти на околната среда могат да се 

определят като: 

• консумация на природни ресурси; 

• замърсяване на околната среда; 

• увреждане на околната среда; 

• създаване на дискомфорт на обитаване; 

• снижаване на естетическите качества на природните и урбанизираните 

пространства. 

При формулиране на изискванията към устройственото планиране не може да се 

изпуска и необходимостта от утвърждаване на устойчивото развитие, което обединява 

въпросите за социално и икономическо развитие заедно с опазването на околната среда. 

На всички устройствени нива при планиране, използването на територията и на 

ресурсите се определя от степента на тяхната защита и се предлагат режими, условия, 

мерки,ограничения и забрани за различни дейности и обекти. Най-общо, това са 

устройствените средства, с които се контролира въздействието върху околната среда, в 

т.ч. и върху здравето на човека и качеството на живот.  

Изборът на екологични мероприятия за подобряване на качествата на средата е 

свързан с методологически трудности, породени от неопределеността на резултатите, 

свързана с липса или непълнота на информацията за климатичните и микро 

климатичните процеси, за характера и нивото на замърсяване на атмосферата, водите и 

почвата, за акустичното натоварване на средата и т.н. Едновременното отчитане на 

много динамични фактори (планировъчни, хигиенни, финансови и организационни) в 

процеса на изготвянето на екологическите изисквания също създава известни трудности.  

За изготвянето на концептуалния модел при предварителния проект на ОУП на 

община Свиленград за подобряване на екологическата ситуация, са взети предвид 

изводите от изготвените варианти на ескизния проект за ОУПО, проведените 

допълнителни проучвания и предвижданията на колективите разработващи отделните 

функционални системи, вкл. релефните особености, площното разпределение на 

различните обекти, начина на функционирането им, комуникационно транспортните 

процеси, вида и характера на застройката, местоположението и вида на зелените площи 

и т.н.  
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Изготвения “модел” е насочен към комплексно въздействие, както върху 

природните, така и върху антропогенните фактори и компоненти, имащи отношение към 

екологическите проблеми и обременяващи екологическата ситуация. От направените 

проучвания, като такива се изявяват: 

• местните климатични и микроклиматични особености, изразяващи се в 

наличие на периоди, основно в голям процент безветрие – лоши условия на 

проветряване, дискомфортни проявления – прегряване и охлаждане, значителен дял на 

инверсиите, времето с мъгли и т.н. ; 

• нарушения в ситуирането на производствени и съпътстващи дейности –   

несъвместимост на производства, разполагане на вредни производства в жилищната 

зона; 

• замърсяване на атмосферата с промишлени и битови вредности, вредности 

от функционирането на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от линейни и точкови източници; 

За подобряването на антропогенните екологични параметри на средата се 

предлага комплекс от мероприятия, обхващащи туширане и овладяване на най-

обременяващите екологическото равновесия дейности: 

• замърсяване на атмосферата вследствие производствени и битови 

дейности от известните локални източници и от средствата на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от средствата на транспорта и от 

точкови източници; 

• натоварване на средата с електромагнитни лъчения. 

За решаване на устройствените проблеми в ОУПО, е предвидено известно 

преструктуриране на производствените дейности, формиране на територии с устройствен 

режим с допустима промяна на предназначението за смесени функции, групиране на 

предприятия в обособени зони по сходство на дейности с обща производствена и 

екологична инфраструктура, създаване на растителни изолационни буфери.   

Като нови дейности в жилищните зони се допускат само така наречените 

„безвредни производства“, които не отделят в околната жилищна среда наднормени 

концентрации на токсични вещества и шумово замърсяване, оказващи влияние на 

човешкото здраве, както и създаване на озеленени пространства с многофункционално 

предназначение.   

   Предлага се територия за озеленяване и благоустрояване. Производствените 

дейности се разполагат мозаечно, свързани с обща производствена и екологична 

инфраструктура (пречиствателни съоръжения, благоустройство, зеленина).   

Проблемите с акустичното натоварване на средата от средствата на 

транспорта, в голяма степен се решават с предлаганата при възможност за изграждане 

нова конфигурация на основните комуникационни трасета.  
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По тангенциалните на ядрото и селищата трасета се предлага да се 

концентрират най-интензивните транспортни потоци, където могат да се предприемат и 

съответните мерки за шумозащита – землени озеленени валове, оползотворяващи 

земните маси получени при изкопните работи, преградни шумозащитни рекламни пана, 

прозрачни шумозащитни екрани и др. Натоварването на средата с електромагнитни 

лъчения е най-слабо разработения засега екологичен проблем. До скоро този вид 

замърсяване на средата беше с грифа “секретно” и данни за тези лъчения не се 

предоставяха. Вредният ефект от лъчението върху човешкият организъм е дълготраен и 

с отдалечен здравен ефект. В синергизъм с другите вредни фактори, здравният риск се 

увеличава значително. Необходимо е по-подробна и актуална информация, за 

поддържане на списъка на предавателите, ел. подстанциите, високоволтовите 

електропроводи, тяхното местоположение, мощност и др., които в следващите нива на 

планиране да намерят своето отражение. 

В урбанистичното развитие са предвидени всички мероприятия, за да бъде 

средата комфортна в максимална степен, при това не само в екологичен, а и във 

функционален и социален аспект, което преследва и една от съществените цели на 

плана. 

 Условията на антропогенната среда, в т.ч. и след реализацията на проектните 

предвиждания, също са в несравнима степен по-благоприятни. Тук липсват и не се 

предвиждат производства и други дейности, които биха представлявали екологична 

заплаха. Зоните за икономическо развитие са предвидени основно върху вече усвоени 

територии и с ограничаване на развитието им върху земеделски и горски  земи. 

Следователно, основни характеристики на възприетата концепция за 

урбанистично  развитие са: 

 оптимална урбанистична система, основана на исторически формирала се 

структура и нейното доразвитие, чрез формиране на обосновано и балансирано зониране 

на силно урбанизирани територии – зони за икономически растеж, с йерархична система 

от центрове, в които урбанистичното разрастване се стимулира, балансирана от зони със 

съхранена земеделска земя и природни характеристики, в които не се допуска хаотично 

развитие на други антропогенни форми. 

 Оптимални параметри за озеленяване  в селищните структури (обществени 

озеленени площи, озеленяване в освободени от производство територии и т.н.) при 

повишени норми на задоволеност - кв.м./жител). 

 Активно използване на обектите на културно-историческото наследство за 

нуждите на отдиха, за рехабилитационно-възстановителни дейности и атрактивни 

експозиции, включени в границите на тематичните паркове, а извън тях като локализации 

и  маршрути.  
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 Специфични режими по отношение на обитаването, съобразени с 

разкритите неблагоприятни природни и климатични условия.  

 Изграждане на мека инфраструктура в периферните зони (алейна 

пешеходна/вело мрежа и точки на активности); 

 Устойчиво развитие и ползване на горите ; 

 За селищните територии в границите на озеленените пространства-  

специфични режими по отношение на отдиха;  

 За нарушените територии – ландшафтно устройство и благоустройство; 

Техническа и биологична рекултивация на нарушените земи; 

 Експониране на културното наследство и свързаното с него урбанизиране 

на туристически центрове (локализации за познавателен и религиозен туризъм и 

свързващи маршрути); 

 За земеделските земи – създаване на селскостопански ферми, с   режими, 

съответстващи на условията за културен селскостопански ландшафт – екологосъобразно 

и алтернативно земеделие;  

 Нова конфигурация на комуникационно-транспортната мрежа; 

 Въвеждане в експлоатация на транспортна система, която да поеме 

основните пътникопотоци в зоната – към и от ядрото; концентриране на най-интензивните 

транспортни потоци по тангенциални трасета, съчетано с мерки за шумозащита; 

екологични мероприятия за защита край изградени нови и съществуващи комуникационни 

трасета, сервитути по  ново предвидените елементи на техническата инфраструктура и 

др.. 

 Разширяване на параметрите на защитените и охранителни режими на 

територията на общината (предложения за прекатегоризиране и разширения на 

устройствените площи) 

В резултат се предвиждат на територията устройствени мерки, които се 

изразяват  в: 

 Значителни качествени промени в общите показатели на средата;  

 Промяна в баланса между комфортните и дискомфортни биоклиматични   

проявления, в посока на нарастване на комфорта; 

 Промяна в баланса, относителната тежест и границите на най-

благоприятните и благоприятни зони по отношение на природните условия в посока на 

разширяването им.  

При провеждане на мероприятията се очаква най-неблагоприятните зони 

значително да намалят и по своите показатели, да се приближат и да се прехвърлят в 

следващата  степен на благоприятност: 

 Трансформиране и намаляване на зоните на замърсяване;  
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 Общо ограничение и снижение на шумовото натоварване; 

 Създаване на зони със специфичните режими с екологична насоченост. 

В изложението до момента представихме в детайли, в рамките на възможното 

и достатъчната необходимост и целесъобраност, настоящата ситуация, свързана с 

компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община 

Златоград. 

Очертахме преспективи в устойството на територията, произтичащи от 

предварителният проект за ОУП. 

Налага се обща оценка, че в своята цялостност,  предварителният проект за 

Общ устройствен план на община Свиленград ще окаже трайно във времето и основно 

положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира в 

рамките на възможното негативното действие на някои от факторите.  

Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табл.7.4.1. 

Таблица 7.4.1. Обща оценка на въздействията. 

 

Комп. 
/Фак 
тор 

непр 
яко 

пря 
ко 

крат 
ко 
трай 
но 

сред 
но 
трай 
но 

дъл 
го 
трай 
но 

вре 
мен 
но 

пос 
тоян 
но 

куму 
ла 
тив 
но 

поло 
жител 
но 

отри 
цател 
но 

степен 

въздух да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

пов.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

под.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

земни 

недра 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

мин.р-ие няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

почви да да няма няма да няма да няма няма да малка 

биол.разн. да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ЗТ и ЗЗ да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ландшафт да няма няма няма да няма да няма да да средна 

КИН няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

отпадъци да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

физ.ф-ри няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

предпр. с 

рисков п-л 

да да няма няма да няма да няма няма да малка 

здраве да няма няма няма да няма да няма да няма средна 
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8. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ. 
ПРЕПОРЪКИ. 

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда ще бъдат представяме в табличен вид по компоненти и фактори на 

околната среда. 

Таблица 8. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните последствия от осъществяване на ОУП върху околната среда. 

 

КОМПОНЕНТ / 
ФАКТОР 

МЕРКИ ЕФЕКТИ 

Мерки и условия при изготвянето на Окончателен проект за  ОУП на Община 
Свиленград 

 

 

 

Води 

Текстовата част да се допълни с актуална информация 

за състоянието на водните тела, части от които попадат 

в общината и отразят териториите, застрашени от 

наводнения и водна ерозия. 

 

 

 

 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство,   

прецизиране на 

ОУП и създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

околната среда 

Окончателният проект за ОУП да се съобрази  с 

програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. и 

ПУРН на ИБР 2016-2021 г., които са в компетенциите на 

общината. 

 

 

 

 

 

 

Биологично 

разнообразие 

В текстовата част да се прецизират и допълнят т.т. 5.5 

РАСТИТЕЛНОСТ и 5.6 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ с 

въвеждането на характеристики и понятия, отговарящи 

на изискванията в специалните закони. 

В окончателния проект на ОУП да не се внасят 

различни, от предлаганите, устройствени зони, 

възпрепятстващи функционирането на локалните 

биокоридорни връзки. 

Да се запази, от изменения, устройството на 

жизненоважни, за популациите на видовете от 

предмета на опазване на защитените зони, територии, 

прилежащи на зоните, но извън тях -  обработваеми 

земи, пасища, мери и ливади, както и множеството 

деретата под и над тях. 
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В окончателния вариант на ОУП да не се внасят 

изменения, водещи до влошаване на условията на 

средата в защитените зони и в площи около тях, 

използвани като трофична база от целевите видове. 

Окончателният вариант на ОУП да не внася изменения 

в съответствието с изискванията на документите по 

българското природозащитно законодателство, 

регламентиращи цифровите модели и граници, 

обявяването, промените, целите и режимите за 

обявяване на защитените зони. 
 При изготвянето на Окончателния проект за ОУП на 

община Свиленград да се вземат предвид и при 

необходимост се включат и решения, свързани и 

произтичащи от реализацията на утвърдените, от 

МОСВ, Планове за действие за защитени видове 

животни 

 

 

 

 

 

 

 

Почви 

В таблицата за баланс на територията да се 

прецизират цифрите, отразяващи площта и заетият 

процент от териториите за природозащитата. 

 

В ОУП да се отграничат ясно и прецизират площите, 

заети от имоти, с начин на трайно „сметище” и „за 

рекултивация”. 

Да се прецизира туристическата инфраструктура като  

се акцентува и на възможностите за риболовен туризъм 

около река Марица – транспортен достъп,  велоалеи, 

зони за рекреация... 

Да не се въвеждат зони с допустима смяна 

предназначение на земята във вискококатегорийни 

земеделски земи (І-ІV категория). 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Свиленград – общи 
 

 Инвестиционни предложения, планове и програми, за 

които се изисква ОВОС или ЕО по реда на Глава VІ от 

ЗООС и оценка степента на въздействие върху 

защитените зони по ЗБР да се одобряват по реда на 

съответния специален закон  само след произнасяне с 

акт за съгласуване от компетентните органи по околна 

среда и при съобразяване с препоръките от 

извършените оценка, както и с условията в съответния 

акт 

 

 

 

 

 

 

 

Опазване на 

околната среда 
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При прилагане компетенциите на общината относно 

инвестиционни предложения за изграждане на нови 

предприятия или съоръжения, чиито характеристики 

попадат в обхвата на Глава Седма от ЗООС, да се 

съблюдава стриктно изискването за потвърдена 

класификация от Министъра на околната срледа и 

водите по чл. 114, ал.2 от Закона. 

 При прилагане компетенциите на общината относно 

инвестиционни предложения за изграждането и 

въвеждането в експлоатация на  нови инсталации и 

съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение №4 

на ЗООС да се съблюдава стриктно изискването за 

получаване на Комплексно разцрешително. 

 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Свиленград - специфични 
 

 

 

 

 

 

 

Атмосферен 

въздух 

Разработване и внедряване на проекти, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност;  
 

 

 

 
Създаване на 

условия за 

подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Разработване и внедряване на съвременни 

транспортни схеми 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, които 

прилагат най-добрите налични техники за 

минимизиране на емисиите в атмосферния въздух 

Съобразяване на всички проектни решения с 

развитието на  зелена система. 

Проектиране и изграждане на обходни пътища на 

селата 

Да се потърсят възможности за реконструкция и ремонт 

на четвъртокласната пътна мрежа /общинска 

собственост/ и амортизирани уличните платна в 

населените места 

Ограничаване емисиите от прах и вредни вещества 

изпускани във въздуха по време на строителните, 

транспортни, производствени и др. дейности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да се предвидят възможности за изграждане на нови 

водоизточници с цел осигуряване на стабилно 

водоснабдяване на населените места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектиране, доизграждане и модернизация на 

водоснабдителната мрежа 

Допълнително пречистване на питейните води в 

изпълнение изискванията на Директива 98/83/ЕС/. 
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Повърхностни и 

подземни води 

Изграждане на канализации и пречиствателни станции 

за отпадъчните води от населените места в изпълнение 

на изискванията на Директива 98/15/ЕЕС; 

 

 

 

 

 

Постигане целите 

за  повърхностни 

и подземни води., 

предотвратяване 

на замърсяването 

им. Осигуряване 

на необходимото 

количество 

питейна вода с 

подходящи 

качества 

Проектиране, доизграждане и модернизация на 

канализации и пречиствателни станции за пречистване 

на отпадъчните води от населените места по 

изискванията на Директива 98/15/ЕЕС 

Идентифициране на всички зауствания на непречистени 

отпадъчнти води. Поетапно ликвидиране на точкови и 

дифузни източници на замърсяване на водите 

Разработване на варианти за пречистване на битовите 

отпадъчни води на всички населени места без 

общинският център – самостоятелно за всяко село или 

пречиствателна станция зя няколка населени места 

Учредяване на СОЗ около всички източници на питейно 

водоснабдяване; 

Стриктно изпълнение на забраните и ограниченията, 

свързани с учредени СОЗ, регламентирани в Наредба 

№3/2000 г. на МОСВ 

Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение  

изискванията на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 

Поддържане проводимостта на сорегираните и 

некорегирани речни легла и сухи дерета -  ежегодно 

почистване от от храсти, дървесна растителност, 

битови и строителни отпадъци  без да се нарушава 

естественото състояние на бреговете и дъното на 

реката. Недопускане промяна параметрите на 

съществуващото или проектно за участъка живо 

сечение. 

Прилагане на системата за ранно предупреждение чрез 

използване на краткосрочните метеорологични 

прогнози. Създаване на точен дигитален модел на 

релефа чрез заснемане на речните легла с оглед ранно 

предупреждение. Картиране на наводняемите зони с 

оглед изготвянето на планове при извънредни 

ситуации; 

 

 

Геоложка основа 

При проектиране на сгради и съоръжения да се 

извършва детайлно инженерно-геоложко проучване и 

изготвя доклад за инженерно-геоложките и 

хидрогеоложките условия 

Осигуряване 

сигурност на 

сгради и 

съоръжения. 
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В проектните и строителни работи да се предвидят и 

изпълнят противо-земетръсни мероприятия 

Съхраняване 

здравето на 

населението. 

 

 

 

 

 

 

Почви  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на допълнителните геоложки и 

хидрогеоложки проучвания в зони с риска за свлачища 

и срутвания. 

 

 

 

 

Опазване на 

почвите и 

намаляване 

необоснованите 

загуби и 

увреждания на 

земи  

Процедурите за промяна на предназначението на 

земеделските земи и горски територии да се съобразят 

стриктно с  вида,  категорията на земите и с 

предвижданията на окончателния ОУП.  

Да не се допуска новоформирането на 

нерегламентирани сметища 

Да се разработи програма за опазване на почвите, 

включваща инвентаризация и картиране на замърсени 

и увредени терени, както и мерки за тяхното 

възстановаване. 

Да се използват по-широко в практиката програми за 

обучение на селскостопанските производители и 

фермери за прилагане на утвърдени в ЕС добри 

земеделски практики 

Да се осигури постоянно събиране на информация и 

картиране на нерегламентирани сметища и дейности за 

тяхното ликвидиране. Контрол и организация на 

сметосъбирането, с цел предпазване от 

новообразувани такива. 

 
 
 
 
 
Биологично 

разнообразие 

Мащабни дейности в и в близост с влажни зони да се 

предвиждат в извън размножителния период на 

животинските видове (м.април – м.юни) и да бъдат 

ограничени в периода на присъствие на зимуващи 

водолюбиви видове птици (м.ноември – м.февруари), 

 

 

 

Опазване и 

възстановяване 

на 

местообитаният

а, структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в 

района. 

 

 

Да се запази от изменения устройството на 

жизненоважни за популациите на видовете от предмета 

на опазване на защитените зони територии, прилежащи 

за зоните, но извън тях -  обработваеми земи, пасища, 

мери и ливади, както и деретата под и над тях. 

Да не се допуска под никаква форма урбанизация в 

местата с концентрация на биологично разнообразие в 

защитените зони, изяснени в доклада за степента на 

въздействие – природни местообитания, местобитания 

на  видове, биокоридрони връзки, миграционни 

маршрути 
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При одобряване на ПУП-ПЗ да не се допуска пряко 

отрицателно въздействие върху местообитания или 

местообитания и популации на видовете, предмет на 

опазване, тяхното фрагментиране или нарушения на 

бикоридорните връзки, особено в местата с изявен 

екотонен ефект. 

 

 

 
Опазване 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

и развитие на 

регионалната. 

При изграждането на нови елементи от напоителната 

система и водовземни съоръжения от повърхностни 

водни тела да не се допуска възпрепятстване на 

миграционните коридори на хидробионтите или 

увреждащи крайречната флора и фауна действия и 

решения. 

 

 

 

 

 

Биологично 

разнообразие 

Да се потърсят реални възможности за възстановяване 

на крайречните заливни гори при запазване и 

прецизиране на системата за защита от вредното 

въздействие на водите 

 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ или 

дейности в близост до елементите на националната 

екологична мрежа, водещи до настаняване на 

инвазивни видове или предизвикващи рудерализация 

на площи от елементите на националната екологична 

мрежа 

Своевременно нанасяне на регламентираните 

изменения за контура и площите на защитените 

природни територии и зони съгласно базата данни на 

МОСВ 

При трасиране на нова пътна инфраструктура, 

засягаща защитените зони, техническите проекти да са 

в съответствие с най-добрите налични техники в 

Европейския съюз с оглед опазване на ключовите им 

елементи. 

При изграждането на нови паркове и зелени зони да се 

предвиждат устойчиви местни дървесни и храстови 

видове и тревни смески  с оглед възпрепятстване  

настаняването и развитието на инвазивни и рудерални 

елементи. 

 

 

 

 

Адекватно оформление на сервитутните ивици и 

площите около новите комуникационно-транспортните 

артерии за тяхното ландшафтно вписване. 
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Ландшафт Рекултивация на малките нерегламентирани депа за 

отпадъци и разработване на ландшафтно-устройствени 

проекти за възстановяване и рекултивация на 

деградирали ландшафти /бивши кариери и другите 

нарушени терени. 

Възстановяване на 

ландшафта и 

постигане на 

съвременните 

изисквания за 

качеството на 

средата 
Стриктно спазване параметрите на устройствените зони 

и режими с недопускане загрозяване на ландшафта 

 

Културно-

историческо 

наследство 

Популяризиране и бърза реализация на елементите на 

ОУП, предвиждащи социализиране на паметниците на 

културата и включването им в специализирани 

туристически маршрути. 

 

Опазване на 

обектите на КИН 

При случай на откриване на обекти с характер на 

находка, дейността да се прекратява незабавно и да се 

уведомява общината и РИМ  за експертиза 

Рискови 

енергийни 

източници 

Оценка на източници на електромагнитни лъчения 

(електропроводи, трансформатори, радари, базови 

станции, ТВ и радиопредаватели...) 

Предотвратяван

е риска от 

въздействие  

 

 

 

 

 

 

Химикали. 

Въздействия от 

зони, 

регламентиращи 

дейности с висок 

рисков 

потенциал. 
 

В окончателният проект за ОУП да не се предлагат 

нововъведени устройствени зони, свързани с 

възможности за изграждане на нови предприятия, 

разполагането на нови жилищни райони, пътища и 

обекти с обществено предназначение в зоните за 

безопасност на предприятиятията с нисък рисков 

потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимизиране 

риска от аварии 

Да се изисква съгласуване с компетентните органи и се 

извършат съответните процедури съгласно 

законодателството за обекти в производствените и 

многофункционални устройствени зони, чиято дейност е 

свързана с производството и/или употребата и/или 

съхранението на опасни химични вещества и смеси, и 

при които има потенциален риск от възникване на 

авари, поради наличието на опасни химични вещества 

и смеси, включени в Пр. 3 на ЗООС. 

 

 

 

 

 

Отпадъци 

Да се предвиди преработка на строителни отпадъци до 

усвояеми от промишлеността и строителството 

фракции; 

 

 

Усъвършенстване 

и оптимизиране 

В рамките на програмния период перлиодично да се 

актуализира общинската програма за управление на 

отпадъците и се доразвие системата за компостиране 

на органичните фракции и последващото им 
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използване за общински нужди и от населението на управлението 

на отпадъците. Да се доразвие и популяризира системата за 

компостиране на органичните фракции от населението 

/домашно компостиране/. 

Да се изведе в приоритет въвеждането на система за 

разделно събиране на отпадъци, обхващаща цялата 

територия на общината. 

Изграждането на площадки за дейности с отпадъци от 

черни и цветни метали, излязло от употреба 

електронно оборудване,  батерии и акумулатори и 

излязли от употреба моторни правозни средства да се 

извършва на площадки, устроени за производствени и 

складови дейности. 
 

Здравно-хигиенни 

условия 

Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение 

и контрол на индикаторите, данните за експозицията на 

вредности на околната среда и  на здравните 

показатели 

Подобряване на  

здравно-

хигиенните  

условия на средата 

и намаляване на 

здравния риск за 

населението 

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти 

със законодателство и изискванията на Националната 

програма за действие по околна среда и здраве 

 

9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ. 
Оценката на алтернативите е на база извършената оценка на обхвата, 

степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, 

ограничаване или компенсиране на въздействията.  

Избран е вариант за предварителен проект на ОУП с по-малко отрицателни 

или нулеви въздействия и с повече, доколкото е възможно,  положителни.  

В процеса на разработката бяха разгледани, оценени и предложени  варианти  

за постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, със създаване на качествена 

жизена среда.  

В процеса на разработката са разгледани и оценени три варианта на 

предварителния проект за ОУП: 

Алтернатива 1 – на Балансирано развитие. Това е предложеният в 

анотацията в т. 2 вариант с приложен баланс на територията, при който устройственото 

проектиране е насочено към постигане на оптимални резултати в селското стопанство и 

преработваща промишленост, преди всичко хранително – вкусова. Цели се развитие на 

съвременен и модерен аграрен сектор и създаване на локални, съобразени с  местните 

условия индустриални и логистични зони.  
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Въвеждат се режими с възможна промяна на предназначението, спазвайки 

принципа на прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана 

територия), там, където няма или противоречията с опазването на биоразнообразието са 

минимални.  

Успоредно с това съгласно нормативите се предлага и адекватно 

оразмеряване на територии за рекреация и туризъм, съгласно съществуващите им 

капацитети.  

Смяната на предназначението на горскостопански териториии е минимална и 

строго съобразена с възможностите за обособяване на рекреационни зони. 

Възможностите за развитие на горското стопанство се съхраняват в оптимални граници.  

Предвиждат се нови възможности за зелена система чрез формирането на 

биокоридори около водни и инфраструктурни линейни обекти в общинската територия. 

Предвидено е съществено подобряване на благоустроеността и създаването на 

здравословна среда за обитаване чрез изграждане на нова или модернизиране на 

съществуващата водоснабдителна мрежа, поетапно решаване на проблема с 

пречистването на отпадъчните води и управлението на отпадъците. Прогнозираният 

средногодишен растеж е до 4 – 5 % за целия прогнозен период ( до 2035 г.). 

Алтернатива 2 – на Максимално развитие. Тя беше свързана с теоретично 

заложени високоефективни структурни пропорции на секторите, отраслите и 

производствата, отразени в устройствени предложения. И при този вариант 

производствената структура включва развитие на преработваща промишленост, туризъм, 

модерен аграрен сектор. Акцентът обаче е поставен върху стимулиране на 

индустриалния сектор, създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия, 

развитие на балансиран с хранително-вкусовата индустрия, максимално развитие на 

зимен и летен и фчички останали форми на туризъм и аграрен сектор.  

Предвижда се оформянето на нови елементи на зелената система на 

общината, въвеждане на повече територии, определени с режими за възможна промяна 

на предназначението при всички възможни случаи, както на земеделски, така и на 

горскостопански територии и т.н.. Реализацията на алтернативата в много отношения е 

силно зависима от преобладаващото действие на фактори със стимулащо въздействие 

извън обсега на общинската икономика и капацитет. 

 Търси се постигането на високо равнище на развитие от порядъка на 6 - 7 % 
средногодишен растеж и значително различна от съществуващата структура на 

територията.  

Алтернатива 3 - Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се 

запазили съществуващите граници на урбанизираната територия и промишлените зони 

без разширение, забрани за промяна на предназначението, използване на наличната ВиК 

мрежа, с допускане на реконструиране.  
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Ще липсват всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и 

утойчиво развитие. Ше се забави икономическото развитие на общината и ще се влоши 

качеството на живот на населението. Липсата на нов ОУП е предпоставка за влошаване 

състоянието на околната среда и всички нейни компоненти.  

Оценката на алтернативите показва, че демографските и икономически 

прогнози не са благоприятни за реализацията на Алтернатива 2 и тя по-скоро ще 

предизвика дисбаланс, отколкото оптимизиране на средата.  

Приемането на «нулева алтернатива» не е добро решение нито от 

икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното развитие на територията 

налага приемането на нов ОУП като удачен компромис между необходимостта от 

нарастващо антропогенизиране особено на южната равнинна част от една страна и 

съхраняването и обогатяването на природните дадености от друга.  

Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУП за 

балансирано развитие на общината с направени препоръки при изпълнени всички 

условия от заданието. 

10. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, 
ИЗПОЛЗВАНА НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ 
НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава 

Шеста на Закона за опзване на околната среда и  Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на 

екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по 

Закона за устройство на територията. 

Обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с 

компетентните и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства, 

заинтересовани страни и обществеността. Приложени са следните методически 
принципи: 

 Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща 

категория, степента на усвояване на която определя характера на съществуването и 

развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани в определено 

отношение територии; 
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част 

от единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда 

са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 

експлоатация; 
 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на 

околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 
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урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на 

населението; 
 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите; 
 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  
    Използвани са следните методически подходи: 
 При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда да се прилагат основно аналитичните подходи; 
 Системно-структурния подход при оценка на  състоянието на околната 

среда; 
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира 

на сценариите за развитие; 
 SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване 

или възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
Старали сме се разработката да е в съответствие с подхода и методологията, 

описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 

2002 г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.  

Приложени следните методи на работа: 

  Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи, посещения на терена отекспертите. 

 Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района; 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на района чрез прилагане на  количествени и качествени методи за анализ и 

оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на 

плана;  

 Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към 

проектантския екип; 

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП; 

 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на 

реализирането на ОУП; 

 Изводи, препоръки и заключение. 
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Екологичната оценка е изготвена в съответствие и с: 
 Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз: 

 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 год. за изменение на Директива 2011/92/ЕС, относно оценката на въздействието на 

някои публични и частни проекти върху околната среда; 

 Директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието върху околната среда, 

изменена с Директива 97/337/ЕЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС, 

относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, 

касаещи околната среда; 

 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2001 год., относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда; 

 Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка 

на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010);  

 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 

год., относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването);  

 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

21.05.2008 год. за качеството на атмосферния въздух; 

 Директива 1999/30/ЕО от 22 април 1999 год., относно пределно 

допустимите стойности за серен диоксид, азотен диксид и азотни оксиди, прахови 

частици и олово в околния въздух; 

 Директива 2000/69/ЕО от 16.11.2000 год. относно пределно допустимите 

стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух;  

 Директива 2010/79/ЕС от 19.11.2010 год. за привеждане в съответствие с 

техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични 

съединения; 

 Директива 2000/60/ЕС 2005 за установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за водите (Рамковата директива за водите), изм. 

Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год. 

  Директива 2002/3/ЕО от 12.12.2002 год., относно озона в атмосферния 

въздух; 

 Директива 2008/105/ЕО от 16.12.2008 год. за определяне на стандарти за 

качество на околната среда в областта на политиката за водите, изм. Директива 

2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год.; 
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     Директива 91/676/ЕЕС, относно защита на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници; 

 Директива 98/83/ЕС, относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

 Директива 91/271/ЕЕС, относно пречиствателните станции за отпадъчни 

води от населени места; 

 Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с 

опасни вещества; 

 Директива 2007/60/ЕО от 23.10.2007 год., относно оценката и управлението 

на риска от наводнения; 

 Директива № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна ; 

 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета, относно 

опазването на дивите птици; 

 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.12. 1994 

год., относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4.07. 2012 

год., относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26.04.1999 год., относно депонирането 

на отпадъци; 

 Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18.09. 

2000 год., относно излезлите от употреба превозни средства; 

 Директива 2012/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 4.07.2012 

год., относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 

вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета 

 Регламент ЕО 1272/ 2008 на Европейския парламент и на Съвета от 

16.12.2008 год., относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение 

на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31.12.2008./ - CLP Регламент 

 Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03. 2004 

год., относно детергентите; 

 Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

 Директива 2000/14/ЕО от 8.05.2000 год. на Европейския парламент и на 

Съвета, относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба на открито; 
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 Директива ЕС 2015/996 на Комисията от 19.05.2015 год. за установяване на 

общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на  Европейския  

парламент  и на Съвета. 

Международни конвенции, по които Република България е страна: 

 Конвенция за достъп до информация и участие на обществеността във 

вземането на решения и достъп до правото по екологичните проблеми (Архуска 

конвенция); 

 Конвенция за замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Женевска 

конвенция); 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК); 

 Конвенция за биологичното разнообразие (Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена);  

 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна (CITES);  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска 

конвенция); 

 Конвенция за опазване на дивата Европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска конвенция); 

 Рамсарска конвенция за влажните зони;  

 Европейска конвенция за ландшафта;   

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 
Българско законодателство: 

 Закон за опазване на околната среда , обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002 г, посл. 

изм. и доп., бр. 12/03.02.2017, в сила от 03.02.2017 г.); 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието 

върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018 г. 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с ПМС №139/24.06.2004., посл. изм. и доп., ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018 г;  

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, 

Приета с ПМС № 238/02.10.2009, Обн. ДВ. бр.80/09.10.2009, посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 

11.09.2012 г.;  

 Закон за устройство на територията, обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.   

посл. изм и доп. изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016 г.; 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000 г, посл. изм. и доп. бр.102 от 29.12.2015 г); 
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 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси, приета с ПМС № 152/ 30.05.2011 г., ДВ бр. 43/7.06.2011; 

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС No 2/11.01.2016, обн., ДВ, бр. 5 от 

19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ.бр.45/28.05.1996, посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г.; 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС №354 

/28.12.2012; 

 Наредба № 14/1997 – норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ, бр. 88/3.10.1997, 

посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г.); 

 Наредба № 12/2010 – норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., 

ДВ, бр. 58/30.07.2010);  

 Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии., Обн. ДВ. бр. 64/5.08.2005; 

 Закон за водите, обн. ДВ, бр. 67/27.07.1999, посл. изм. доп. ДВ. бр. 

61/11.08.2015; 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 год. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води;  

 Наредба № 1 от 11.04.2011 год. за мониторинг на водите;  

 Наредба № 2 от 13.09.2007 год. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници;  

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 год. за характеризиране на повърхностните 

води;  

 Наредба № 6 от 9.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти;  

 Наредба № 2 от 8.06.2011 год. за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

 Наредба № 7 от 14.11.2000 год. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 
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 Наредба № 9 от 16.03.2001 год.за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

 Заповед № РД-267/01.04.2014 на Министъра на околната среда и водите и 

№ РД-09-157/14.03.2014 на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване  на 

Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници в уязвимите зони; 

 Заповед № РД-146/25.02.2015 за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите 

зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

 Закон за почвите, обн. ДВ, бр. 89/06.11.2007, посл.изм. и доп. ДВ. бр.66 от 

26 Юли 2013 год.; 

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.); 

 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 год., 

изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

 Правилник за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи (обн. 

ДВ, бр. 35/24.04.1996, изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 

посл. изм. ДВ бр. 30 от 22.03.2002 год.; 

 Наредба № 3 от 1 август 2008 год. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите; 

 Наредба № 36 от 18 август 2004 год. за условията и реда за биологично 

изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрителни на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субствати, издадена от Министъра на 

земеделието и горите, обн. ДВ, бр 87/05.10.2004; 

 Наредба № 4 от 12 януари 2009 год. за мониторинг на почвите; 

 Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр.77 / 09.08.2002, посл. изм. 

и доп., ДВ бр. 76 от 19.09.2017 г.  

 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, приета с ПМС No 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ 

бр.73/11.09.2007, посл.изм. ДВ бр.94/30.11.2012; 
 Закон за лечебните растения, обн. ДВ, бр. 29/07.04.2000, посл. изм. ДВ, бр. 

58 от 18.07.2017 г; 

 Закон за защитените територии, обн. ДВ, бр.133/1998, посл. изм. ДВ, 

бр.66/2013, в сила от 26.07.2013 г. 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

210 

 Закон за генетично модифицирани организми, обн. ДВ, бр.27/29.03.2005, 

посл. изм. бр. 58 от 18.07.2017 г.; 

 Закон за лова и опазване на дивеча, изм. ДВ, бр. 77/04.11.2011, посл. изм., 

ДВ бр. 63/04.08.2017 г.; 

 Закон за рибарството и аквакултурите, обн. ДВ, бр. 41/24.04.2001 г., посл. 

изм., ДВ бр. 63 от 4.08.2017 г.;  
 Закон за митниците (обн. ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., посл. изм. ДВ бр. 98 от 

9.12.2016) 

 Закон за управление на отпадъците , обн. ДВ. бр 53 от 13 Юли 2012 г., посл. 

изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.);  

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 

7.02.2017 г.) 

 Наредба за разделното събиране на отпадъците,  приета с ПМС № 

275/06.12.2013, Oбн. ДВ, бр. 107/13.12.2013; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 

31.1.2017 г.). 

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 

16.06.2016 г.); 

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила 

от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 

11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.) 

 Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране 

и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., 

ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277/5.11.2012 (Oбн., ДВ, бр. 

89/13.11.2012, в сила от 13.11.2012 год.); 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 год., ДВ, бр.29/1999; 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн., ДВ, бр. 

85/06.11.2012, изм. и доп., бр. 76/30.08.2013); 
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 Наредба № 2 /23.07.2014 за класификация на отпадъците; обн., ДВ, бр. 66 

от 08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г.) 

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 год.;  

 Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, приета с ПМС № 352/27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 год.; 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

приета с ПМС № 256/13.11.2013, обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 год., в сила от 01.01.2014 

год.; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета 

с ПМС № 221/14.09.2012, обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 год.; 

 Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър 

на издад. разрешения, регистр. документи и на закритите обекти и дейности; обн., ДВ, 

бр. 51 от 20.06.2014 г. 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с 

ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и 

доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 

22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г. ) 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването 

на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 

г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.). 

 Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за 

инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 

почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи 

полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.) 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с 

ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в 

сила от 01.01.2014 г.) 

 Закон за защита от шума в околната среда, обн. ДВ бр. 74/2005, посл. изм. 

и доп. ДВ. Бр. 98 от 28.11.2014 год.; 

 Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 
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 Методики 

 Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002 г.; 

 Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 

София, 2002 г. (МАТО/BG/9/1); 

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие.; 

 Класификатор на почвите в България; 

 Класификация на ландшафтите; 

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи; 

 Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване 

на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 

94/30.11.2011 г.  

 Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми ; 
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Трудности по събиране на необходимата информация . 

Основни затруднения при изготвяне на ЕО на ОУП на община Свиленград бяха 

свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на варианти, 

начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на 

информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност 

на проекта за ОУП и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба по 

опазване на околната среда. 

11. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО. 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност на природните явления и на нейните елементите с 

анализирането на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието 

на системата могат да се използват индикатори, които отразяват нейното състояние.  

Те могат да бъдат измерими елементи, които показват дали една система се 

подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за информация и като 

инструмент за планиране и управление. 

 Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и 

екологични аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на 

Европейския съюз са диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като 

здравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, 

устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  

-свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

-безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;  

-зелени площи – площ на човек;  

-съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

-устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води...  

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет е възможно разработването и прилагането на 

различни системи от индикатори, а предложеният от нас вариант за ефективното и 

управление на околната среда в  общината представяме  в таблица 10.: 

Таблица 11. Мерки и индикатори за мониторинг. 
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мерки и индикатори за мониторинг етап отговорност 

ОУП реализ
ация 

Устойчивост 

Вредни физични фактори – шум, вибрации и 

вредни лъчения.  

- да Община 

Свиленград 

Организирано и разделно събиране и 

извозване на строителните и битовите 

отпадъци. Третиране на производствените и 

опасните отпадъци  съгласно изискванията на 

ЗУО. 

- да Община 

Свиленград 

Устройствени параметри. да да Община 

Свиленград 

Използване на най-добри налични техники 

при изграждане на производствени 

предприятия и инфраструктура. 

да да Община 

Свиленград 

Природни екосистеми и защитени видове 

Постигане целите на опазване на защитените 

природни територии, защитените зони и 

видовете, включени в приложенията на ЗБР и 

контрол на наложените режими. 

да да ОбщинаСвиленград  

РИОСВ Хасково 

Държавно горско 

стопанство 

Свиленград 

Компоненти на околната среда / ресурси 

Качество на атмосферния въздух да да Община 

Свиленград 

Качество на водите в повърхностните и 

подземни водни тела.. Количество и качество 

на водата, в т.ч. питейните. Количество и 

качество на битовите отпадъчни води , 

зауствани във водни обекти 

да да БД „ИБР”  

РЛ при ИАОС 

РИОСВ Хасково 

ОбщинаСвиленград 

„В и К”ООД, Хасково 

Опазване на почвите от замърсяване да да ОбщинаСвиленград 

Поддържане баланса на типовете 

ландшафти, ограничаване трансформацията 

на ландшафти и                рекултивация на 

нарушени ландшафти 

да да Община 

Свиленград 
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Ефективност на поставените ограничения при 

устройственото планиране за осигуряване на 

безопасни разстояния, в т.ч. контрол при 

издаване на разрешения за строеж по реда на 

ЗУТ на ПВРП/ПНРП и на обекти в близост до 

тях. 

да да Община 

Свиленград 

Общият устройствен план на община Свиленград е разработен в съответствие 

с изискванията на Закона за устройство на територията и действащата в страната 

нормативна база и отговаря на приоритети, заложени в цитираните национални 

стратегически документи. Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на 

общината.  

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените 

прогнози, се налага следното заключение: 

В своята цялостност очакваме реализацията на Общия 
устройствен план на община Свиленград да окаже трайно във времето, 
основно положително въздействие върху компонентите на околната 
среда и здравето на населението. Планът ще създава условия за 
постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на 
живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на 
територията при изпълнени предложените мерките за минимизиране на 
отрицателните въздействия върху компонентите  на околната среда. 

13. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ. 
 по реда на чл.19 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми . 

Таблица 13. Справка за проведените консултации по реда на чл.19 от 

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

програми . 

 

Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване в ДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Хасково 

 

Одобрено задание за обхвата и 

съдържанието на ДЕО с препоръки 

 

Отразени са 

изцяло в ДЕО Одобрена схема за консултации и 

Указания за провеждане на процедурата  
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Положителна оценка на ДОСВ на ОУПО 

върху защитените зони 

Отразено в ДЕО 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Хасково 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Стара Загора 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пловдив 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пазарджик 

Няма отговор  - 

Регионална здравна 

инспекция Хасково 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание.  

Отразено в ДЕО  

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” 

с център град Пловдив 

Предоставена е информация за 

повърхностните и подземни водни тела  

в обхвата на ОУП, за зоните за защита 

на водите, за  учредени СОЗ, за 

пунктовете от националната мрежа за 

мониторинг химичното състояние на 

подземни води... 

В ДЕО са описани 

и анализирани 

всички проектни 

решения на ОУП , 

свързани с 

повърхностни и 

подземни води.” 

Министерство на 

енергетиката 

Заданието не е в обхвата на 

компетенциите на министерството и 

информират на таксите  при искане на 

геоложка информация. 

- 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството 

Дава препоръки към ОУП Отразени в ДЕО и 

ПП на ОУП 

Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД,  

Хасково 

Представен е информация за обектите, 

експлоатирани от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД  Монтана  

Отразени в ДЕО 

Областно пътно 

управление Хасково 

Няма отговор - 
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Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство - Министерство 

на културата София 

Няма отговор - 

Общинска служба 

„Земеделие” Свиленград 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание 

- 

„Електроразпределение Юг” 
ЕАД 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание.  Уточняват информацията 

за мрежата на територията на общината 

Отразено в ДЕО 

НЕК ЕАД, София Няма отговор - 

Държавно горско 

стопанство Свиленград 

Няма отговор - 

Сдружение „Зелени 

Балкани” град Пловдив 

Няма отговор - 

БДЗП София Няма отговор - 

Консултации със 

засегнатата общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград 

220 

14. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА. 
 

ЕКСПЕРТ РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ 
ДОВОС 

ПОДПИС 

Добромир Георгиев Ганев –

Ръководител колектив 

1, 2 , 3.1.,3.5., 3.8.,3.10, 3.11, 

3.12, 4, 5, 6,7,8,9, 10.,11,12 

 

 

 

инж. Лилия Атанасова Димчева  3.8., 4, 5,,7,8, 10, 8,9, 10.,11  

 

инж. Кольо Славов Колев 3.2., 4, 5, 7, 8, 10,11  

 

Доц.д-р Диана Йовчева Ганева 3.3., 3.4., 3.5.,3.6., 3.7., 4, 5,7, 8, 

10,11 

 

 

15. ДЕКЛАРАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ, АВТОРИ НА ДЕО И 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Нетехническо резюме на ДЕО. 

2. Становища  и препоръки при консултациите по чл.19 от Наредбата за  

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

3. Доклад  за оценка на степента на въздействие върху  защитени зони  Река 

Марица” (BG0000578),  „Сакар” (BG0000212),  „Сакар” (BG0002021),    „Родопи – Източни” 

(BG0001032) и „Ждрелото на река Тунджа” (BG0000217)  на предварителен проект за  

«Общ устройствен план на община Свиленград. 

4. Общ устройствен план на община Свиленград.– предварителен проект . 

 


