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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 по реда на Наредбата за 

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

компетентен орган е Директорът на РИОСВ Хасково. Одобрява се с  Решение на 

Общински съвет.  

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 

общината и  е изготвена от колектив независими експерти в съответствие с изискванията 

на Наредбата, Писмо изх. № ПД-384/19.09.2014 година и Становище с изх. № ПД-384-

14/13.07.2017 година  на РИОСВ Хасково.  
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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. 

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  

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 

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.  

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; 
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 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. 

2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП 
 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, демография, структура за заетостта, икономическа 

база, териториални проучвания, 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 и техническа инфраструктура, eкологично състояние, пространствено 

развитие: правила и нормативи за прилагане на ОУП ... 

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. 

 Схеми в М 1:50 000 за Транспортно комуникационна система; 

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. 
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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 и текстовия материал от предварителния проект на ОУП, допълнен и 

коригиран в частите, към които има препоръки. 

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 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. 

 
  

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. 

Поянното население към 01.02. 2011 г. /последното преброяване/ наброява 23 

004  души. 
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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 

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). 
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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. 

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

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 
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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 

Въвеждат се 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. 
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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.  

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.  

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 

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.). По данни от МТО станция – Свиленград територията се 

характеризира с голяма продължителност на слънчево греене - 22402249 часа с 

максимуми за месеците юли и август.  



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

14 

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. 

               
 Фигура 3.1.1.1.. Климатична области в България. 

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. 
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 защото липсват големи промишлени предприятия, 

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. За региона е обособен само един стационарен пункт - “РИОСВ – 

Хасково”, градски фонов, с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ.  
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До 2010 година значим замърсител при работа с пълен капацитет е било най-

голямото промишлено предприятие в града - завод «Сакар”, като организиран източник 

на въглеводороди и газове  е бил  и каучуковия цех. Източници на вредни емисии с 

производствен характер са били и 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. 

Действащите в града инсталации, употребяващи растворители с емисии на 

ЛОС, са с консумация на разтворители под прагови стойности. По-големите ползватели 

като „Свежест”ЕООД спазват 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 при употребата на органични разтворители в 

определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Водят се 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.  

За община Свиленград няма данни, които да  показват системно замърсяване на 

въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах.  
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3.2. Повърхностни и подземни води. 
3.2.1. Повърхностни води. 
Реките в разглеждания район са част от Беломорския водоносен басейн (фиг. 

3.2.1.1.) и попадат в хидроложка област със средиземноморско климатично влияние 

върху речния отток. Водните ресурси на територията на общината 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. 

 

Фигура 3.2.1.1. Басейн на река Марица. 

По-големи притоци на река Марица попадащи на територията на общината са 

реките Каламица, Ченгенедере, Левченска река (Левка)... 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. Повърхностни води на територията на община Свиленград. 

Описание на водното 
тяло Код 

Код 
на 

типа 
Тип 

Дължи
на 

(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 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

17 

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 

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 

Като силномодифицирани са определени язовир Ивайловград с код 

BG3AR100L004 и река Каламица с код BG3MA100R002.В ПУРП е изяснено натоварване 

от точкови и дифузни източници.  

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

BG3MA100R001 река Марица - гр.Свиленград, три пункта за оперативен мониторинг / р. 

Фишера на 500м преди границата с Турция; р. Каламица - преди устие; р. Ченгене дере/ и  

На територията на община Свиленград има разположени един пункт за 

мониторинг на приоритетни вещества в седименти и биота / р.Марица - гр.Свиленград/ 

Таблица 3.2.1.2. Химично състояние на повърхностните водни тела, попадащина 

територията на община Свиленград 

Описание на водното тяло Код 
Код на 

типа 

Химично 

състояние 

Изместващи 

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  
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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: 

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 
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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. Районът попада в Рило-Родопската 

хидрогеоложка област, Източнородопски район (Фигура 3.2.2.1.). Геоложката обстановка 

предопределя формирането в района на два от  основни типове подземни води - 

пукнатинни и порови.  

 
Фигура 3.2.2.1. Хидрогеоложко райониране на България (по програмата за 

мониторинг на подземните води, МОСВ) 

Съгласно Плана за управление на речните басейни на Басейнова дирекция 

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

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

BG3G00000Pt045 

 ПВТ „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс” с код 

BG3G000PtPg049 

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

BG3G000000N053 

 ПВТ „Пукнатинни води - Свиленградски масив” с код BG3G0000Pg2055.  
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 ПВТ „Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово” с код 

BG3G000000Q052 

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  
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 в Свиленград и  село Момково и ще се разкрият още 3, и 9 за 

мониторинг на количественото състояние на подземните води. 

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 

Таблица 3.2.2.3. Количествено състояние на подземните водни тела 

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. 
Таблица 3.2.3.1. Питейни подземни водни тела на територията на община Свиленград 

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. 
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Районът попада в уязвима 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. Обособен е един пунт за мониторинг на повърхностни 

води по Нитратната Директива в периода на втория ПУРБ - р. Марица - гр. Свиленград;  

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 

Зона за защита местообитанията на стопански ценни видове риба, определена 

въз основа на Заповед № РД 09-152/09.03.2015г на министъра на земеделието и храните 

- Р. Марица , Река Марица,от р.Сазлийка до граница, 
Обособени са и зони за защита на водите по зоните от „Натура 2000” (т.3.5.5.). 

3.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране 
на отпадъчните води. 

Всички селища в Община Свиленград са водоснабдени с изключение на селата 

Лисово и Равна гора. Водоизточниците са разположени основно в терасите на реките 

Марица и Арда, както и каптажи на планински извори в близост до населените места.  

В системата на дружеството „Водоснабдяване и канализация” - град Хасково 

територията на община Свиленград е един седемте обособени експлоатационни райони 

в рамките на оператора. Водоснабдяването на селищата в Община Свиленград е 

описано подробно в приложения Предварителен проект за ОУП и ДЕО.  

Водата от някои водоизточници не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели –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. Няма пречиствателна 

станция за питейна вода експлоатирана от ВиК ЕООД гр.Хасково.. 
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За бъдещото решаване на проблемите с водоснабдяването на Община 

Свиленград е 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; 

Канализационната мрежа на територията на Общината е частично изградена, а 

в някои селища въобще липсва. Има изградени ПСОВ за отпадъчните води от гр. 

Свиленград и с. Мезек., но в останалите селища няма изградена канализационна мрежа 

за битовите отпадъчни води и пречиствателни съоръжения. Изградеността на 

канализационната мрежа в гр. Свиленград е на 100 % , но част от нея - около 80 % е 

остаряла силно амортизирана и подлежи на подмяна. 

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. 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

23 

- 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. 

- За с. Сиво поле самостоятелно пречиствателно съоръжение  
3.2.5. Оценка на риска от наводнения 

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. 

По-значими речни наводнения на територията на община Свиленград са 

настъпили на 11.12.1941 г., 04.08.2005 г., 06.01.2006 г., 27.11.2007 г. и село Капитан 

Андреево; през 2005 г., 2006 г., 08.02.2010 г., 15.02.2010 г. ; Източник на наводнението – 

Речни наводнения; Основна характеристика на наводнението. 
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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.). 
Територията на община Свиленград в район със значителенен и  

висок.потенциален риск от наводнения. 
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Фигура  3.2.5.3. Карта на райони под заплаха от наводнения (по ПУРН 2016 - 

2021 г.). 
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 

 Разработване на общенски програми за намаляване на риска от 

наводнения 
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• 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.  

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 Типол
огия 

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 
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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 

 
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 Типол
огия 

Химично 
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 

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 
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р. Синаповска BG3TU200R008 R14 неизвест
но 

Постигане на добро състояние 
или опазване на доброто химично 
състояние и предотвратяване 
влошаването 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постигане на 
добро състояние 
по 
Макрозообентос, 
Фитобентос, 
Макрофити, 
NO2, Робщ, 
PO4;опазване 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BG3MA100R001 

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 
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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 

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 

 
 
 
BG3MA100R005 

Намаляване на 
замърсяването с 
нитрати от земеделски 
източници 

Прилагане на приетите 
правила за добра 
земеделска практика в 
нитратно уязвими зони 

земеделск
и стопани 
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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 

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 

Осигуряване на 
събиране, отвеждане и 
пречистване  на 

Изграждане, 
реконструкция или 
модернизация на 

Община 
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предотвратяване 
влошаването;оп
азване на 
доброто химично 
състояние и 
предотвратяване 
влошаването 

отпадъчни води на 
населените места 

канализационна мрежа 
за агломерации с над 2 
000 е.ж. 

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 

 

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 подземни водни тела; Учредяване и Изгражданена СОЗ. 

3.3. Земни недра и минерално разнообразие. 
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 - "Лисово", землище на село Лисово с  площ в размер 61.038 дка. 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... 
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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). 

Алувиално – ливадните почви 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. Смолниците заемат 

терените извън речната тераса и се отличават  с много добре изразен хумусен хоризонт. 

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 - No 325, в 

землището на града. В община Свиленград не са установени замърсявания на почвите с 

устойчиви органични замърсители в т.ч. нефтопродукти или с растителнозащитни 

прерарати.  Липсва силно изразена ветрова и водна ерозия, нарушаване на земите от 

добивни дейности, засоляване и вкисляване на почвите. Проблем е нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци.  
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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. 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. 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.  

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).  

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. 

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.   

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 

3.5. Биологично разнообразие, елементи на националната екологична мрежа. 
3.5.1. Биогеографска характеристика на района. 
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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/. 
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. 

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.). Окръгът обхваща Сакар с прилежащата част от 

Маричината низина и Дервентските възвишения с най-южната част на 

Среднотунджанската низина. Описани са българските и балкански ендемити като 

преобладават македоно-тракийските, но. проникват също степни, евксински и 

средиземноморски флорни елементи 
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Фигура 3.5.2.1. Геоботаническо райониране на България по Бондев, 1997 г. 

Лесистността в община Свиленград не е висока-териториите с горскостопанско 

предназначение са 12944.70 дка или 18.48 % от общата й площ при средна за страната 34 

%. Горите заемат 12750.00 ха и 18.21 ха. ОУП ги запазва без изменение. 

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 
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 
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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). 

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). 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

37 

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)...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, освен цитираните, в тази по-суха част на 

устройваната територия, сме установили или са вероятни редица представители на висшата 

флора от тревисти растения от семейства житни (Poaceae), Сложноцветни (Asteracea),  

Бобови (Fabaceae); Розоцветни (Rosaceae), Кучешколободови (Chenopodiaceae); Кремови 

(Liliaceae); Щирови (Amaranthaceae); Лободови (Chenopodiaceae); Сенникоцветни 

(Apiaceae); Тученицови (Portulacacea); Лападови (Polygonaceae), Звъникови 

(Hypericaceae), Устноцветни (Lamiaceae), Живеничеви (Scrophulariaceae), 

Картофови(Solanaceae) , Млечкови (Euphorbiaceae), Лютикови (Ranunculacea), Макови 

(Papaveraceae), Копривови (Urticaceae), Карамфилови (Caryophyllaceae). 

Агроценозите включват традиционни видове - пшеница, ечемик, слънчоглед, 

тютюн, лозя. 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), 

дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот 

(Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella burs-pastoris)... 

Някои от растителните видове се използват като лечебни и са включени в 

Закона за лечебните растения. 

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). 
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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).  

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  

По реда на Глава Пета от Закона за биологичното разнообразие са обявени за 

вековни или забележителни дървета: 
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 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; 

 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. 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).  

Опасните патогени за дървостоите са обикновена пънчушка (Armillaria mellea), 

същинска праханова гъба (Fomes fomentraius), швейници (Phaeolus schweinitzii), 

Ganoderma applanatum, Polyporus squamosus и др. 

3.5.4. Животински свят.  Характеристика на състоянието. 
Безгръбначната фауна е най-богата. Само в Свиленградско е намиран водният 

бръмбар Agabus pseudoneglectus. 

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 + - - 

семействоПопчета (Gobiidae) 
малко маришко 
попче 

Protherorhinus 
marmoratus 

- + - 

гамбузия Gambusia affinis holbrooki - + - 
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.   
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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 

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 

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 
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 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 

 
 
 
 
 
Смокообразни 
Colubridae 

тънък стрелец Platyceps najadum Приложене 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 
Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

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.  
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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 
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) 
 
 

осояд Perпis apivorus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
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Ястребови 
Accipitridae 

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 

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 
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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 

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 

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) 
 
 
 
 
 

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 
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Кълвачови  
Picidae 

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 
 

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 Sylvia curruca Пр.3 на ЗБР 
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коприварче             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 
 

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 

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 
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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 

 
 
Сънливци Gliridae 
=Myoxidae 

горски сънливец Dryomys nitedula Бернска к-я – Пр.III 
Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 
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 - 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

Порови                       
Mustelidae 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

3.5.5. Елементи на националната екологична мрежа. 
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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

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. 
  Ландшафтите на територията на общината могат да бъдат класирани по 

няколко особености. Според надморската височина, техният тип е ниско- и 

среднопланински ландшафти с няколко подтипа. 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 –ландшафтите на по-ниските планински 

територии и по поречията на реките, чието качество се понижава поради наличието на 

антропогенни елементи, нарушаващи красотата на природата; 

- Ландшафти със средно качество –най-малко атрактивните, характеризиращи 

се с наличие на антропогенно въздействи в различна степен и недостатъчно устойчиво 

ползване. Това са урбанизираните селищни и крайселищни територии.  

Комбинацията от естествени и антропогенно формирани през вековете  

предпоставки е довела до съществуването на урбогенен, агрогенен, дендрогенен тип 

ландшафт на горските територии. дендрогенен крайречен тип ландшафт на влажните 

зони, формиран по речните тераси на реките и техните притоците им.  

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.  

3.7. Културно-историческо наследство. 
На територията на община Свиленград има 25 недвижими културни ценности по 

списък, предоставен от НИНКН - 24 единични и 1 групова. (чл. 48 от ЗКН).  
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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, Скална църква –село Михалич, Скална църква-

село Маточина, Средновековна крепост -село Мезек, Средновековна кула, с. Маточина, 

Сводест мост на Мустафа паша, гр. Свиленград, Долмен, с. Студена и Антично и 

средновековно селище в местност  Хисаря.   

Паметници с местно значение са Стара турска баня, църква ,,Света Троица” и 

Средновековно селище и некропол в село Сладун. 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. В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” 

има данни за 28 археологически недвижими културни ценности в община Свиленград   

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. 
Община Свиленград е разработила Програма за управление на отпадъците, 

актуализирана с Решение №689 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Свиленград.  

Битовите отпадъци от община Свиленград се депонират на регионално депо за 

неопасни отпадъци – Харманли . Създадено Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, 

Стамболово и Маджарово. 

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 
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Фигура 3.8.1. Генерирани битови отпадъци в община Свиленград за периода 

2012-2016 г. включително 
Установената през периода средна годишна норма на натрупване е 242 кг.ж./год.  

 
Фигура 3.8.2. Норма на натрупване на СБО на Община Свиленград 

 

 
Фигура 3.8.3. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Свиленград 

При население на общината за 2015 г. от 22 452 жители, от които 17 882 градско 

и 4 570 селско население, приносът на градския тип генератори на отпадъци е 80 %, а на 

селския тип 20 %. Нормата на натрупване в община Свиленград е 242 кг/ж/г. 
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Фигура 3.8.4. Обемно тегло на битовите отпадъци в община Свиленград 

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 
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 

Строителни отпадъци 

За третиране на строителните отпадъци се ползва определената площадка на 

територията на община Свиленград. Депонираните количества са средно 10 250 

т/годишно. 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 .  

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 - 11 306 кв.м 

земеделска земя, шеста категория, неполивна  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”. 

99,5
142,73

210,9

114,46 141,9

0
50

100
150
200
250

Средно претеглено обемно 
тегло за четирите 
сезона, кг/куб.м



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

55 

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. Подлагат се 

на обезвреждане посредством депониране на територията на регионалното депо. 

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, както и 

излезли от употреба луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Опасни 

производствени отпадъци не се образуват. 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. 

Третирането на утайки от ПСОВ е задължение на съответните оператори в 

случая ВиК ЕООД Хасково.  
В Община Свиленград е изградена система за организирано събиране и 

транспортиране на смесени битови отпадъци, обхващаща 100% от населението. 

Събирането и транспортирането на битови отпадъци н 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. 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. 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.  

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.  
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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 

 

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 
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 
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 
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 и не е изградена система 

за разделно събиране на биоотпадъци; липсва и съоръжение / инсталация за тяхното третиране 

(оползотворяване).  

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).  
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Площадката е електроснабдена, противопожарно обезопасена, с непропусклива 

бетонова настилка и оборудвана с везна за претегляне на отпадъците. На нейна 

територия има сглобяема метална конструкция. 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. 

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 

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 

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 
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. 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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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,  

 Изградена е и функционира инсталация за предварително третиране 

(сортиране) на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки; 

 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“.  

 Изградената Инсталация за сортиране и предстоящата за изграждане 

(Инсталация за компостиране на Регионално депо – Харманли и инфраструктура за 

третиране на битови отпадъци за регион Харманли е достатъчна за постигане на целите 

в областта на управление на отпадъците за Община Свиленград;  

 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; 

 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. 
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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   
3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения. 

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 
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. Това се отнася най-вече за квартал Ново Село, през който преминава главен 

път Е80 и ЖП линията. Нивата на шум през светлата част на деня покрай автомагистрала 

„Марица” се 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.  

5200
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6000

6200

2017 2018 2019 2020

Сценарии 1
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Основните причини за шумово замърсяване в района са автомобилният 

трафик и лошокачествена настилка на някои улици. 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.  

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. Замърсителите, които са резултат, продукт от дейността на човека са именно  

антропогенни замърсители. 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.  

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. 

На устройваната териория няма обекти с потвърдена класификация и 

регистрирани като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал”. 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. 
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.  

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.  

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 от “Медицински център – 1”. В неговата 

сграда се помещават и структури на Спешна медицинска помощ. Разкрити са кабинетите 

на 15 индивидуални практики - общопрактикуващи лекари и 7 стоматологични практики. 

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.  

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.   

В устройвана територия няма крупни производствени и други дейности, 

отделящи вредни вещества над нормативно определените стойности. Проблем за 

страната и общината са концентрациите на фините прахови частици (ФПЧ10).  

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. 

 Атмосферен въздух. Ще продължат 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 
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 Почви  и земни недра. 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. Има вероятност за  увеличаване на пустеещи зими и нарушени 

терени.  
 Отпадъци.  Ще се затрудни реализацията на Програмата за управление на 

отпхадъците. 
 Рискови енергийни източници. Ще се запази тенденцията за въздействия 

от шум и вибрации в територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик.  
 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.  
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.  



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

63 

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.  

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. 

Допуска се вторично замърсяване на почви. 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.  

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.  
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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. 
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 с ключови принципи на 

екологичната политика. 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”. 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 благоустрой-
ствени 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-транспортната 
система допринасят за намаляване концентрациите на 
емисии с парников ефект и трансгранично замърсяване. 
Съдават се условия за използване на алтернативни 
източници на енергия.  
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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. 

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. 

 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
7.1. Оценка на въздействията по компоненти 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.   

 Повърхностни и подземни води. 

Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни водни 

тела бяха описани в изложението по-горе. ОУПО е съобразен с тях, но е внеобходимо 

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. От своя страна общината трябва да предприеми дългосрочни и ефективни 

мерки съобразно националните програми (ПУРБ), за поетапно решаване на изяснените 

вече проблеми и постигане на поставените цели. Планът дава до голяма степен 

възможност за реконструкция на основната водоснабдителна мрежа, което включва 

подмяна на всички водопроводи и помпени агрегати, саниране конструкцията на всички 

съоръжения, включително и за достигане 100% водоплътност на напорните резервоари и 

монтиране на винтили за предотвратяване на преливането им, поставяне на 

измервателни уреди и регулиране на налягането. При привеждане в съответствие на 

Окончателният проект за ОУП с направените препоръки считаме, че не могат да се 

очакват неблагоприятни въздействия от реализацията му по компонента води. 

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
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 
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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.  

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. 

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. 

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. 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. 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Свиленград-нетехническо резюме 

67 

 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.   

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. 

Очаква  се слабо отрицателно въздействие върху няколко целеви вида в защитени зони 

„Сакар” ( BG0000212)  и Сакар” (BG0002021)   без това да повлияе на динамиката на техните 

популации. Съхрнява се общата площ на елементите от Националната екологична мрежа. 

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.  

 Културно - историческо наследство. Избраният вариант на устройство 

не предполага негативни въздействия върху КИН и отразява  съвременните политики в 

това отношение. ОУП е инструмент за подпомагане на община Свиленград за поетапно 

бъдещо решаване на основните проблеми на недвижимите културни ценности. 

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.  

 Вредни физични фактори. Рискови енергийни източници.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. 
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 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.  

7.4. Общата  оценка на въздействията. 
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. 
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. 

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. 
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 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 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повърхностн

и и подземни 

води 

Да се предвидят възможности за изграждане на нови 

водоизточници с цел осигуряване на стабилно 

водоснабдяване на населените места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

водоснабдителната мрежа 

Допълнително пречистване на питейните води в изпълнение 

изискванията на Директива 98/83/ЕС/. 

 

Изграждане на канализации и пречиствателни станции за 

отпадъчните води от населените места в изпълнение на 

изискванията на Директива 98/15/ЕЕС; 

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; 
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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. 

Съхраняване 

здравето 

населението 

В проектните и строителни работи да се предвидят и 

изпълнят противо-земетръсни мероприятия 

 

 

 

 

 

 

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 нерегл. 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  
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Биологично 

разнообрази

е 

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 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в 

района. 

 

 

 

 

 
Опазване 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

и развитие на 

регионалната. 

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 

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. 
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 

разнообрази

е 

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. 
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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. 

 

 

 

 

Ландшафт 

Адекватно оформление на сервитутните ивици и площите 

около новите комуникационно-транспортните артерии за 

тяхното ландшафтно вписване. 

Възстановяване на 

ландшафта и 

постигане на 

съвременните 

изисквания за 

качеството на 

средата 

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. 

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...) 

Предотвратяване 

риска от 

въздействие  

 

 

 
Химикали. 

Въздействия 

от зони, 

регламентира

щи 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. 

 

 

Да се предвиди преработка на строителни отпадъци до 

усвояеми от промишлеността и строителството фракции; 
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Отпадъци 

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 използване за 

общински нужди и от населението 

 

Усъвършенстване 

и оптимизиране 

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. 
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.  

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. 

Алтернатива 2 – на Максимално развитие. Тя беше свързана с теоретично 

заложени високоефективни структурни пропорции на секторите, отраслите и 

производствата, отразени в устройствени предложения. Акцентът обаче е поставен върху 

стимулиране на индустриалния сектор. Търси се постигането на високо равнище на 

развитие от порядъка на 6 - 7 % средногодишен растеж и значително различна от 

съществуващата структура на територията.  
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Алтернатива 3 - Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се 

запазили съществуващите граници на урбанизираната територия и производствените 

зони без разширение, забрани за промяна на предназначението, използване на 

наличната В и К мрежа, с допускане на реконструиране.  

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 утвърдени 

методически принципи, подходи и методи на работа Екологичната оценка е изготвена в 

съответствие с Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз, 

Международни конвенции, по които Република България е страна и с хармонизираното 

Българско законодателство /закони и подзаконови нормативни актове/. Използвана е 

богата литература. 

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. 

 

Таблица 11. Мерки и индикатори за мониторинг. 

мерки и индикатори за мониторинг етап отговорност 
ОУП реализ

ация 
Устойчивост 

Вредни физични фактори – шум, вибрации и 
вредни лъчения.  

- да Община Свиленград 
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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 

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 

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 . 
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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  
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 - 

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”  Няма отговор - 
БДЗП София Няма отговор - 
Консултации със засегнатата 
общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 
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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. Становища  и препоръки при консултациите по чл.19 от Наредбата за  

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

2. 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. 

3. Общ устройствен план на община Свиленград.– предварителен проект . 

 


