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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата екологична оценка е неразделна част от проекта на Общ 

устройствен план на Община Перущица и се разработва едновременно с него. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на Община (ОУПО) Перущица е 

разработен от колектив на „ПЛАНС 4+” ДЗЗД – гр.Пловдив на база на сключен 

договор с Община Перущица. 

Основната предпоставка за разработването на ОУП на Общината произлиза от 

необходимостта бъдещите устройствени и строителни процеси в общината да бъдат 

управлявани чрез цялостно устройствено планиране. 

Възложител на ОУПО, както и на Екологичната оценка към него е Община 

Перущица, област Пловдив.  

Настоящият доклад за екологична оценка се изготвя на основание чл.81, ал.1, 

т.1 от ЗООС и писмо на РИОСВ – Пловдив с изх.№ ОВОС-1171/15.08.2013г., относно 

преценяване на необходимостта от екологична оценка за общ устройствен план на 

община Перущица. Със същото писмо компетентният орган информира Общината че 

ОУПО подлежи на задължителна екологична оценка, като процедурите по нея се 

съвместяват изцяло с изготвянето на ОУПО. Компетентен орган по процедурата е 

Директорът на РИОСВ-Пловдив. 

Съгласно изискванията на компетентния орган, в РИОСВ-Пловдив е внесено 

Уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на  опазване на защитените зони. След преглед на представената 

документация компетентния по Закона за биологичното разнообразие орган 

извърши преценка за допустимост по смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС, 

която е отразена в писмо изх.№ 1171/13г/13.02.2015г. 

Според изискванията на компетентния орган Възложителят е разработил и 

реализирал схема за провеждане на консултации с обществеността, 

заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл.19, ал.1-4 и с компетентния 

орган по чл. 4 от Наредбата за ЕО.  

Дадените препоръки от компетентния орган по околна среда с писмо изх.№ 

1171/13г/13.02.2015г, както и всички становища, препоръки и предложения получени 

в резултат от проведените консултации по обхвата и съдържанието на ДЕО от РЗИ – 

Пловдив, БД ИБР – Пловдив,  ОД ПБЗН – Пловдив, ОД „Земеделие” – Пловдив, Зелени 

Балкани, БДЗП и НИПК към МК - София са отразени и дискутирани в настоящия 

доклад. Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка на проведените 

консултации е представена в т.14 „Справка за проведените консултации”, от 

настоящия Доклад за ЕО. 
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Обхватът и съдържанието на Доклада за екологичната оценка за ОУПО 

Перущица е структуриран съобразно  изискванията на  чл. 86, ал. 3 от ЗООС и е 

утвърден с писмо изх. № 1171/13г/13.02.2015 г. на РИОСВ-Пловдив. 

Екологичната оценка е разработена от колектив независими експерти, които 

отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 2 от ЗООС. Съгласно тези 

изисквания, към доклада в т.13 „Автори на доклада за ЕО” са приложени списък на 

авторския колектив, изработил екологичната оценка и писмени декларации на 

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

оценка. 

При разработването на Доклада за екологична оценка е използван подход, 

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

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

посредством консултации и участие на обществеността. 

При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени 

в Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 

(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, SWOT анализи, 

интервюта, обсъждания, консултации и др.). съблюдавани са указанията и 

методиките на Директива 2001/42/ЕС (известна като "стратегическа екологична 

оценка" - Директива SEA) за оценка на въздействието на държавни планове и 

програми върху околната среда. Принципът на директивата е да се гарантира, че 

плановете, програмите и проектите, които могат да имат значително въздействие 

върху околната среда, са предмет на екологична оценка, преди тяхното одобрение 

или разрешение. Консултациите с обществеността са ключов елемент от процедурите 

за оценка на околната среда. 

Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални 

и местни стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, 

статистически данни, Общински план за развитие на община Перущица, Общинска 

програма за опазване на околната среда и др. 

Резултатите получени при разработването на Доклада за ЕО ще бъдат взети 

предвид при изготвянето на Окончателния проект на ОУП на Община Перущица. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ОУПО:  

Име: Община Перущица 

Адрес за кореспонденция: гр.Перущица, ул.”Отец Паисий” № 2  

Кмет: Ради Минчев 

Лица за контакти: - Виолета Рангелова – еколог на общ.Перущица, 0885/ 729 879 

- инж. Лъчезар Грозев – р-л колектив ДЕО, 032/ 632 660, 0888/ 735 407 
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             1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО И ВРЪЗКАТА МУ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

 

Изготвянето на ОУП на Община Перущица е продиктувано от няколко 

обстоятелства: 

• С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн.ДВ 

бр.82/26.10.2012г) се поставят нови съществени изисквания към устройството на 

отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните 

намерения на физически и юридически лица при липса на действащ ОУПО; 

• Наличието на действащ ОУП на Община Перущица е условие и 

предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 

оперативните програми на европейските структурни фондове; 

• ОУПО ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и 

строителство в Община Перущица; 

• ОУПО ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската 

територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на устойчиво 

развитие в перспектива. 

 

1.1. Основание за разработване на ОУП на Община Перущица 

Нормативното основание за изготвяне на ОУПО се съдържа в чл.124 (1) и §123 

(1) от ЗУТ. 

Общия устройствен план на Община Перущица ще определи визия, цели и 

стратегия на развитие, както и преобладаващо предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за 

следващите 20 години. 

 

1.2. Цели и задачи на ОУП на Община Перущица 

Стратегичиските цели на общия устройствен план на общината са:  

• Да служи като управленски инструмент в устройствената политика на 

местната власт, както за създаване на оптимална пространствена и функционална 

структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично 

единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия и успешно да 

го интегрират в националното и европейско пространство. 

• Да създаде планова основа (по смисъла на ЗУТ) за дългосрочно 

устойчиво развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях, 

обвързано с Общинския план за развитие (20014 -2020 г.) и другите стратегически и 
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планови документи, визиращи комплексното социално-икономическо развитие и 

устройствено планиране на община Перущица и териториите в землищните ѝ 

граници и в съответствие със специфичните за общината природни, културно-

исторически, туристически и други ресурси 

Тези цели ще се постигнат чрез: отчитане на местните природни и човешки 

ресурси и тяхното максимално ефективно взаимодействие; интеграция със съседните 

общини; отчитане на благоприятни и неблагоприятни въздесйтвия на външни 

фактори на локално, регионално, национално и европейско ниво. 

Целите, които се поставят за социално-икономическото и пространствено 

развитие на община Перущица са: 

-Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на 

града; 

-Обосноваване необходимостта от разширяване на площта на урбанизираните 

територии и обособяване на нови територии, подлежащи на урбанизиране;  

-Локализация и решаване на проблема с установени диспропорции във 

функционалните подсистеми; 

-Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионално развитие – Регионален план за 

развитие, Областна стратегия и Общински план за развитие 2014-2020, както и на 

общинските, регионални и национални инфраструктурни проекти; 

-Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 

техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 

обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 

стандарти, при съобразяване с уникалността на територията; 

Задачите на общинския общ устройствен план са:  

 - Развитие и усъвършенстване на средата за обитаване;  

- Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;  

- Развитие и усъвършенстване на производствената инфраструктура, в нейните 

два основни отрасъла – земеделие и промишленост, чрез осигуряване на 

необходимите за целта функционално-пространствени условия;  

- Развитие и усъвършенстване на рекреативната инфраструктура, като се 

използват наличните екоресурси и ресурсите на недвижимото културно наследство и 

се създадат нови такива, на цялата територия на общината;  

- Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-

историческото наследство и природните забележителности; 

- Създаване на условия за доразвиване и изграждане на благоустройствената 

инфраструктура;  
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- Да се доразвие и изгради пътната и инженерна инфраструктура на общината;  

- Да се осигурят оптимални екологични условия с оглед съхраняване на 

биоразнообразието с растителен и животински характер;  

- Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-

икономическото развитие. 

 

1.3. Връзка с други планове и програми 

Изработването на ОУП на Община Перущица се предхожда от 

институционализиране на особено важни и определящи стратегически и програмни 

документи за пространственото планиране на страната и Европейския съюз за 

периода до 2020-2035год.  

При разработването му са взети предвид и съществуващите връзки с други 

планове, програми и проекти, определящи развитието на Европейския съюз, страната 

(Национална стратегия за регионално развитие, 2012-2022г и Национална концепция 

за пространствено развитие, 2013-2025г), района за планиране (Южен централен 

район за планиране, до 2020г), обособен с основна цел статистическо отчитане на 

териториалните единици, съгласно изискванията на Евростат (ниво 2), областта (ниво 

3 - Пловдив) и общината (ниво 5 – Перущица). Цели се прилагането на интегриран 

подход на планиране, което ще позволи да се обвържат прилаганите от държавата 

мерки с целите и приоритетите на териториалните общности. 

Разглежданият ОУП на Община Перущица има връзка с: 

„Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-

2022г.”(НСРР) е основния документ за определяне на дългосрочните цели и 

приоритети на регионалната политика на страната. НСРР ще се изпълнява в 

съответствие с основните принципи на регионалната политика на ЕС. Определяйки 

стратегическите насоки на политиката за регионално развитие, трасира подхода от 

горе надолу и по този начин става ориентир за областните стратегии за регионално 

развитие, общинските и регионални планове за развитие и Националната оперативна 

програма за регионално развитие. 

Интегрираният подход за балансирано и устойчиво регионално развитие 

изисква в обхвата на стратегията да бъдат включени мерки и дейности за 

подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на 

диверсификацията на тяхната икономика. Необходимо е да бъдат създадени условия 

за стимулиране на предприемачеството и подобряването на 

конкурентноспособността на местната икономика с цел преодоляване на нейната 

зависимост от аграрния сектор. 
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„Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025г” (НКПР) не пренебрегва най-малките и най-много на брой градове и села от 5-

то йерархично ниво. Това са 139 броя общински центрове, един от които е Перущица, 

където се осъществява първичното обслужване на населението на общината и 

където са налични работни места извън селскостопанската заетост – в сферата на 

социалните услуги, търговията, администрацията, промишлено и занаятчийско 

производство, образованието, културата. Важно условие за свързаността със селища 

в съседните общини са удобните, изградени и поддържани, комуникационно-

транспортните връзки. 

„Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-

2020г” (РПР на ЮЦР), като един от шестте плана за развитие на ниво 2, е съществен 

елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на 

регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, 

отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие. 

РПР осъществява връзката и координацията между стратегическите документи 

за регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за 

регионално развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за 

развитие. Важна задача на РПР е да следва зададената в НСРР обща стратегическа 

платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива. 

„Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020г” е 

основен програмен документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво 

интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 

потенциал на областта. Целта на стратегията е постигане на по-добро съответствие и 

взаимодействие с Регионалния план за развитие на Южен централен район и 

очертаване на стратегически перспективи за реализация на общинските планове за 

развитие на територията на областта, както и на формулиране на цели и приоритети 

за развитието с ясни териториални измерения и въздействие, съответстващи на 

потенциала и перспективите за развитие на територията. 

Стратегията съдържа само основните цели, приоритети, мерки и действия, 

насочени към реализиране на целите без конкретни проекти с инвестиционен 

характер, които са предвидени за включване в общинските планове за развитие. 

 „Общинския план за развитие на Община Перущица за периода 2014 – 

2020г”, определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат 

специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна и 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 
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планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за 

периода до 2020 г., от друга страна. 

ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети 

за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок 

жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 

Набелязаната в ОПР визията за развитие е: Община Перущица – 

привлекателно място за бизнес, инвестиции и живот, със съхранена природа, 

културни ценности и развитие на туризъм. 

Планове за управление на защитените територии. Територията на Община 

Перущица в много малка степен е покрита от защитени зони от мрежата Натура 2000 

– „Река Въча-Тракия” и „Брестовица” за опазване на природните местообитания. Тук 

се намира и защитена местност „Перестица”. Всичко това дава много възможности за 

развитие, както и отговорности свързани с ползването на земите и горите в тези 

райони и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. 

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ). 

Постигането на основната цел за всеки речен басейн съгласно плана, ще се 

осъществи посредством определяне и прилагане на необходими мерки за 

предпазване на водите от замърсяване и постигане на „добро екологично 

състояние”. Там където състоянието на водите е вече добро, следва то да бъде 

поддържано. 

Чрез ОУПО се очаква позитивен ефект и допълване дейностите по оперативна 

програма околна среда, посредством създаване на условия за привеждане на 

Общината в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазване на 

околната среда. Eкологичните цели могат да бъдат постигнати посредством: 

� Създаване на предпоставки за опазване чистотата на въздуха, водите и 

почвите и за опазване на подземните и подводните богатства; 

� Ограничаване и отстраняване на увреждането и/или унищожаването на 

основните компоненти на средата – геоложката основа, земите и почвите, 

подземните и повърхностните води, водните системи, растителния и 

животинския свят и техните хабитати, ландшафта, природните и културни 

ценности; 

� Намаляване на вредните въздействия на физичните фактори - шума, 

вибрациите и лъченията и подобряване на санитарно-хигиенните условия на 

средата и гарантиране на здравето на хората; 
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� Съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие, опазване на 

характерните ландшафти и възстановяване на увредените от човешка дейност 

такива; 

� Намаляване на риска за материалните и културни ценности, за здравето и 

живота на хората.  

 

 

           2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО 

Компонентите и факторите, под влияние на които се формира екологичната 

ситуация за дадена териториална област, са твърде разнообразни и различни по 

характера на своето действие. Най-общо те могат да се разделят в две групи: 

• Териториални с пряко влияние, към които спадат природните условия – 

географско положение, атмосферни и климатични характеристики, състояние на 

почвите, хидрология и хидрогеология на района, растителен и животински свят, 

ландшафт, културно наследство. 

• Териториални фактори с косвено влияние, към които трябва да се 

причислят промишления и селскостопанския характер на района и по-конкретно 

действащите производства. 

Територията на община Перущица попада в подножието на северните 

склонове на Западните Родопи, в т.нар. „Родопска яка”. Разположена на прехода, 

където Пазарджишко-Пловдивското поле допира до северните склонове на 

Западнородопския масив. Това изцяло предопределя релефа – хълмист с преход към 

склоновете на планината. Южно от гр.Перущица се издигат сравнително ниски 

върхове около 500 м, а равнината в подножието на планината е с надморска 

височина около 220 – 230 м (граф.приложение 1). 

 
2.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ  

2.1.1.Климат 

Климатът е преходно-континентален  (фигура 2.1-1) с умерени валежи, но с 

големи летни засушавания. Климатичните особености за района се определят както 

от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и 

от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на 

Горно-тракийската равнина. Особеностите на релефа и надморската височина 

оказват влияние както върху разпределението на топлината, светлината, 
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количеството на валежите и  ветровата картина, така и върху разпространението и 

разсейването на замърсяванията на атмосферния въздух. 

За оценка на влиянието на климатичнит

атмосферния въздух в района са използвани данни от Климатичния справочник на 

България (том I-IV за ХМС Пловдив

идентичност по релеф. 

А. Европейско
А1- Умерено
А2- Преходно
В. Континентално
В1 - Южнобългарска
В2 - Черноморска

Фиг.2.1-

 
Слънчево греене и радиация

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник 

на топлинна енергия за природните процеси протичащи върху земната повърхност, в 

атмосферата и хидросферата. За района е използвана налична

Пловдив, като най-близка до Община Пер

греене (Климатичен справочник на България, том 1 

Общото времетраене на слънчево греене в района достига до 2

годишно – около 25% 
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Перущица                                                                                               

количеството на валежите и  ветровата картина, така и върху разпространението и 

разсейването на замърсяванията на атмосферния въздух.  

За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района са използвани данни от Климатичния справочник на 

IV за ХМС Пловдив), поради непосредствената си близост и 

Легенда: 
Европейско-континентална климатична област 
Умерено-континентална климатична подобласт
Преходно-континентална климатична подобла 
Континентално-средиземноморска климатична област
Южнобългарска климатична подобласт 
Черноморска климатична подобласт 

- 1. Климатични райони в България 

Слънчево греене и радиация 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник 

на топлинна енергия за природните процеси протичащи върху земната повърхност, в 

атмосферата и хидросферата. За района е използвана наличната информация за ХМС 

близка до Община Перущица, за която има данни за слънчевото 

греене (Климатичен справочник на България, том 1 - слънчево греене). 

Общото времетраене на слънчево греене в района достига до 2

 в годината (таблица 2.1-1), като максималната му 

ПЛОВДИВ 

                                                                                                         12 

количеството на валежите и  ветровата картина, така и върху разпространението и 

е фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района са използвани данни от Климатичния справочник на 

средствената си близост и 

 

 
подобласт 

 
климатична област 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник 

на топлинна енергия за природните процеси протичащи върху земната повърхност, в 

та информация за ХМС 

щица, за която има данни за слънчевото 

слънчево греене).  

Общото времетраене на слънчево греене в района достига до 2264 часа 

), като максималната му 
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продължителност е през юли и август. Дните без слънце през годината са средно 77. 

Сумарната слънчева радиация възлиза на 5700 MJ/m2. Високите стойности на 

турболентен топлообмен в приземния атмосферен слой с интензивно вертикално 

въздушно движение, което е благоприятно за разсейване на емисиите, са характерни 

само за 18 до 20 % от часовете в годината. 

Таблица 2.1-1. Продължителност на слънчевото греене по месеци в часове  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

83 110 150 192 232 262 321 299 261 178 98 78 2264 

 

Температура на въздуха 

Температурата на въздуха е важна климатична характеристика, която се 

определя от редица взаимно обвързани условия – преди всичко от слънчевото 

греене и радиация, надморската височина на района, интензивността на 

топлообмена между земната повърхност, приземния атмосферен слой и по-горните 

слоеве. Тя оказва влияние върху процесите на разсейване на прахо-газовите 

вредности. Средномесечните и годишни температури (в 0С), средномесечните 

максимални и минимални температури на въздуха по справочни данни са дадени в 

таблица 2.1-2. 

Таблица 2.1-2.  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

Средномесечна температура на въздуха, 0 С 

-0,4 2,2 6,0 12,2 17,2 20,9 23,2 22,7 18,3 12,6 7,4 2,2 12,0 

Средномесечни максимални температури на въздуха, 0 С 

3,6 7,0 11,8 18,5 3,6 7,6 0,3 0,2 6,0 9,4 2,1 6,1 18,0 

Средномесечна минимална температура на въздуха, 0 С 

-4,1 -2,0 0,9 5,6 10,8 14,4 16,2 15,4 11,7 7,2 3,6 -1,4 6,5 

 

Установените за района абсолютна-мaксимална и абсолютна-минимална 

температури имат стойности съответно +41,50С и -31,50С. Максималните денонощни 

амплитуди на температурата на въздуха варират от 7-100С през зимните месеци, до 

12-15 0С през летните месеци. 

Облачност и валежи 

Годишната картина на облачността в района е добре изразена, като 

преобладават облачните дни през периода  декември - февруари. С малка облачност 

са дните през лятото – месеците юли и август. Данни за средната месечна и годишна 

облачност (визуална оценка по десетобална скала) за ХМС Пловдив са дадени в 
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таблица 2.1-3, а средният месечен и годишен брой на ясните и мрачни дни е 

показан в таблица 2.1-4. 

   Таблица 2.1-3. Средна месечна и годишна обща облачност (по 10-бална скала)  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

6,9 6,5 6,2 5,5 5,5 4,8 3,5 2,9 3,5 5,0 6,7 7,0 5,3 

 

Таблица 2.1-4. Среден брой (по обща облачност) на ясните и мрачни дни  

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ясни дни 2,9 3,1 3,7 4,3 3,6 4,1 11,3 14,1 11,2 7,6 3,9 3,6 73 

мрачни дни 13,6 10,6 11,7 6,9 6,7 3,3 1,0 1,7 2,5 7,5 12,3 13,5 91 

 

По своя генезис валежите в България биват фронтални, вътрешно-масови и 

орографски. В района преобладават фронталните валежи, т. е. целогодишните по 

количество и качество валежи. Средногодишната сума на валежите в района е 

540mm. В таблица 2.1-5 са показани средномесечната и сезонна сума на валежните 

количества (в mm) за станция Пловдив. Сумата на валежите е важен климатичен 

фактор, който има определящо значение като източник на подхранване на  

подземните  води.  

Таблица 2.1-5 .    Средномесечна и сезонна сума на валежните (в mm) 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

42 32 38 45 65 63 49 31 35 43 47 49 
 

Зима Пролет Лято Есен Ср. год. 

123 149 144 124 540 

 

Таблица 2.1-6. Среден брой на дните с валежи по месеци и общо за годината  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за година 

10 9 10 10 14 11 9 7 6 8 8 10 112 

 
Средният брой дни в годината с валежи е 112 (таблица 2.1-6). Най-малко са 

дните с валежи през месеците август и септември (средно 6 - 7 дни за месец). 

Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи над 5 mm и над 10 mm е 

показан в таблица 2.1-7. 

Таблица 2.1-7. Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи  
Валежи над 5 mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.година 

2,6 2,4 2,6 2,8 3,9 3,8 2,6 2,0 2,0 2,8 3,0 2,8 33,3 

Валежи над 10 mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.година 

1,3 1,0 1,1 1,4 1,9 2,0 1,6 0,9 1,1 0,6 1,6 1,3 15,8 
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Средният брой дни със сняг е 13 дни. Средният брой дни в годината със 

снежна покривка е 15. Средната дата на поява на първата снежна покривка в района 

е 15 декември, като най-ранната поява на сняг е 14 ноември, а най-късната – 8 

февруари. Сняг се задържа средно до 5-10 март и най-късно до началото на април. 

Влажност на въздуха,  мъгла и хоризонтална видимост 

Средномесечната влажност за района варира в границите на 62 - 84%. Дни с 

повишена влажност (над 80%) и безветрие, при които се създават предпоставки за 

мъгливо време, са до 10% от дните в годината (23 до 33 дни) и са предимно през 

късноесенния и зимен сезони. Данни за средната месечна и годишна относителна 

влажност на  въздуха (в %) е представена в таблица 2.1-8.  

Таблица 2.1-8. Данни за средна месечна и годишна относителна влажност на 
въздуха (в %)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.годишна 

84 81 74 68 69 67 62 62 69 77 84 86 73 

 

Мъглите се образуват като резултат на определено съчетание на климатични 

условия и физико-географски характеристики на района. Това е състояние на въздуха 

в приземния слой, при което видимостта е под 1 km. Кондензацията на водни пари 

във въздуха, предизвиква повишаване на концентрацията на различните 

замърсители във въздуха, които се явяват центрове за кондензация. Така че, 

намалената видимост при мъгла е  резултат както на кондензация на водни пари, 

така също и на запрашаване и задимяване на въздуха от вредни вещества – сажди, 

прах, газообразни оксиди като продукти на изгаряне на течни и твърди горива и др. 

Мъглите са резултат от кондензация на водните пари в приземния атмосферен слой 

и са характерно явление за студеното полугодие. За Пловдивския регион,  броят на 

дните с мъгла съответства на средния за страната. Максимумът е през периода 

ноември - януари, а минимумът – през май - септември (таблица 2.1-9).  

Таблица 2.1-9. Брой на дните с мъгла по месеци и средно за годината  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.годишна 

6,7 4,3 2,5 0,7 0,5 0,2 0,0 0,2 0,6 3,1 6,1 8,3 33,3 

 

Хоризонталната видимост се оценява визуално и се класира по пет условно 

приети степени (лоша, намалена, средна, добра и много добра). По-долу в таблица 

2.1-10 са представени данни за повторяемост (в %) по срокове (7, 14 и 21 дни в 

месеца) на хоризонталната видимост (в km) средно за годината. 
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          Таблица 2.1-10. Повторяемост (по срокове, в %) на хоризонталната видимост (по 
степени, в km) за годишните сезона с най-добра (м. VII ) и най-лоша видимост (м. XII) 

ХМС - Пловдив Хоризонтална видимост 

Месец Срок до 0,2 km 0,2 - 1,0 km 1 - 4 km 4  - 10 km над 10 km 

 
Юли 

7 дни 
14 дни 
21 дни 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
2 
2 

86 
98 
98 

 
Декември 

7 дни 
14 дни 
21 дни 

12 
1 
4 

18 
8 

11 

26 
32 
33 

26 
36 
27 

15 
21 
25 

 

Ветрове 

Ветровата ситуация в района е фактор с определящо влияние върху 

разсейването на прахо-газовите емисии в атмосферата и предотвратяване 

акумулирането им в определени зони от района.  

Районът се характеризира със сравнително ниска скорост на ветровете 

(средногодишна скорост 1.2 – 3.1 m/sec) и  под 50% от дните с „тихо време” (скорост 

на вятъра под 1,0 m/sec). Броят на дните със силни ветрове (над 14 m/sec) е средно 

10 до 12 в годината, които могат да доведат до вторично повърхностно изнасяне на 

прахове. 

По справочни данни, средната месечна и годишна скорост на вятъра в района 

(в m/sec) са показани в следващата таблица 2.1-11. В таблици 2.1-12 и фигура 2.1-2 

са представени съответно данни и графика за средната скорост на вятъра по посока (в 

m/sec). На таблица 2.1-13 са представени данни с честотата на вятъра по скорост в 

градация  (в % средно за год.) 

Таблица 2.1-11.Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m/sec) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.годишна 

1,9 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 

 

Таблица 2.1-12. Средна за годината скорост на вятъра по посока (в m/seс) 

N NE E SE S SW W NW 

2,1 2,1 2,2 2,1 1,9 3,5 4,2 3,0 
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Таблица 2.1-13. Честота на вятъра по скорост в градация (в % средно за 

до 5 

91,2 

 

От особена важност за оценка на емисионната ситуация на източниците на 

индустриално замърсяване в райони и разпространението на емисиите е 

преобладаващата посока на ветровете, която се дава с т. нар. „

(таблица 2.1-14). Средно-годишните стойности на ветровата посока по 8

скала е графично онагледена на 

ветровете”. Ветровата картина в района се представя с ясно изразена двупосочна 

"розата на ветровете" с преобладаващи източни и западни ветрове.

Таблица 2.1-14. Честота на вятъра по посока  

N NE E 

2,7 4,7 25,5 

 

Фиг.2.1-3. Средногодишна ”роза на ветровете”  (тихо време 46,5 %)

0

1

2

3

4

5
N

S

SW-3,5

W-4,2

NW-3,0

SW - 7,3

W - 45,1

NW - 4,6
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Перущица                                                                                               

. Честота на вятъра по скорост в градация (в % средно за 

Скорост на вятъра,  m/sec 

5 – 10 10 - 14 

6,9 1,5 

От особена важност за оценка на емисионната ситуация на източниците на 

индустриално замърсяване в райони и разпространението на емисиите е 

преобладаващата посока на ветровете, която се дава с т. нар. „роза на ветровете” 

годишните стойности на ветровата посока по 8

скала е графично онагледена на фигура 2.1-2, където е показана „розата на 

ветровете”. Ветровата картина в района се представя с ясно изразена двупосочна 

ата на ветровете" с преобладаващи източни и западни ветрове.

. Честота на вятъра по посока  и тихо време (в %) 

SE S SW W NW 

7,7 2,4 7,3 45,1 4,6 

Средногодишна ”роза на ветровете”  (тихо време 46,5 %)

N-2,1

NE-2,1

E-2,2

SE-2,1

S-1,9

средна скорост на 
вятъра по посоки, 
м/с

0

10

20

30

40

50
N -2,7

NE -4,7

E - 25,5

SE - 7,7

S - 2,4

7,3

4,6
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 фиг.2.1-2 

. Честота на вятъра по скорост в градация (в % средно за година)  

Над 14 

0,3 

От особена важност за оценка на емисионната ситуация на източниците на 

индустриално замърсяване в райони и разпространението на емисиите е 

роза на ветровете” 

годишните стойности на ветровата посока по 8-румбовата 

, където е показана „розата на 

ветровете”. Ветровата картина в района се представя с ясно изразена двупосочна 

ата на ветровете" с преобладаващи източни и западни ветрове. 

и тихо време (в %)  

 Тихо време 

 46,5 

 
Средногодишна ”роза на ветровете”  (тихо време 46,5 %) 

средна скорост на 
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Приземни температурни инверсии 

За климатичните условия на страната, температурни инверсии се наблюдават 

главно през зимните месеци и са характерни най-вече за райони с котловинен 

характер на релефа. Те могат да започват от земната повърхност (т.нар. приземни 

инверсии), или да се формират на значителна височина (т.нар. височинни инверсии). 

Ниските температурни инверсии (под 200 m) спомагат за задържане на вредностите в 

приземния атмосферен слой. Както е известно, състоянието на атмосферата при 

температурните инверсии се характеризира със слаба проветривост и 

продължително задържане на замърсяванията в ограничен периметър.  

Таблица 2.1-15 . Брой на дните с приземни температурни инверсии за района (по 
месеци и средно за година)  
Година І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ годишно 

2000 23 26 21 23 24 25 27 26 27 26 18 25 291 

2002 26 19 23 24 25 19 28 30 30 28 28 22 302 

2004 17 19 25 28 24 22 29 25 30 26 12 21 278 

2006 23 15 12 26 24 26 29 30 26 30 26 16 283 

2008 26 19 22 28 27 27 28 29 28 27 24 31 316 

Ср. дни 23 19,6 20,6 25,8 24.8 23,8 28,2 28,0 28,2 27,4 21,6 23,0 294 

% 74,2 70,0 66,5 86,0 80,0 79,3 90,9 90,3 94,0 88,4 72,0 74,2 80,5 

 

Броят на дните с температурни инверсии е една от основните характеристики 

за режима на инверсиите. За Пловдивското поле той е средно 294 дни в годината, 

което е твърде неблагоприятно обстоятелство по отношение на разсейването на 

емитираните замърсители. Неблагоприятното отражение на температурните 

инверсии в района върху възможностите за разсейване на прахо-газовите емисии е 

потвърдено с изследвания от минали периоди. Установена е корелация между 

повишената честота на инверсиите през студеното полугодие (ноември - март) и по-

високата концентрация на  замърсители в атмосферния въздух.  

 

Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на  

атмосферния въздух в района на Община Перущица 

Приведените по-горе данни за климатичните и метеорологични условия за 

района – температура и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци 

и сезони, ветровата характеристика и др., трябва да се имат предвид във връзка с 

разпространението на въздушните замърсявания в атмосферата и въздействието им 

върху останалите компоненти на околната среда. 
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За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на 

въздушния басейн най-често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- 

или седемстепенна скала), която се основава на две групи показатели – благоприятни 

климатични фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния 

въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за очистване на 

атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на 

въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и 

вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 

 

Към групата на благоприятните климатични фактори се причисляват: 

А). Брой дни в годината с вятър над 14 m/sec (изразен в %), като при повече от 

20% е благоприятно, от 5 до 2 % е средно благоприятно и под 2% е неблагоприятно; 

За района броят на дните с вятър над 14 m/sec е 10,2 дни, или 2,8% – т. е. този фактор 

може да се оцени като малко благоприятен.  

Б). Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е 

благоприятно, от 23 до 18 дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно; 

За Пловдивска област броят на дните с валежи над 10 mm е 15,8 дни така, че този 

фактор би могло да се приеме като малко благоприятен, като  в подкрепа на тази 

оценка е и високата стойност на валежите с интензитет над 5 mm –  съответно 33,3 

дни (виж по-горе таблица 2.1-7).  

В). Отношението на брой на дните с валежи през студеното полугодие към 

брой на дните с валежи през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е 

благоприятно, от 1,2 до 0,8 е средно благоприятно и при стойност под 0,8 е 

неблагоприятно. За района броят на дните с валежи през студеното  полугодия е 57 

дни, при съответния брой дни с валежи през топлото полугодие 55. Тяхното 

отношение има стойност 1,04, така че влиянието на този фактор се оценява като 

средно благоприятно. 

Г). Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 

800 до 600 мм е средно благоприятна и при сума на належите под 500 мм е 

неблагоприятна. За района сумата на валежите е около 540 мм – т. е. този фактор е 

малко благоприятен. 

 

Към групата на неблагоприятните фактори се причисляват: 

А). Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-

малко от 25% е благоприятно, от 25 до 45% е средно благоприятно и при повече от 

50% е неблагоприятно. За района “тихо време” средно за годината е 46,5%, т. е. този 

фактор може да се оцени като неблагоприятен. 
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Б). Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 

дни е неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е 

благоприятно. Съгласно приведените данни (таблица 2.1-15) районът се 

характеризира с много неблагоприятна ситуация по отношение на инверсионни 

явления – в 294 дни средно в годината (над 80%) се наблюдават температурни 

инверсии, при това с незначителна мощност на височината на приземната инверсия, 

достигащи максимално до 200 m. Поради това приемаме оценка на фактора 

температурни инверсии за района като неблагоприятен. 

Съгласно методиката, баловата оценка показва наличие или отсъствие на 

предпоставки за потенциалната опасност от антропогенното замърсяване на въздуха 

в разглеждания район при наличие на производствена дейност, свързана с емисии в 

атмосферата. Съпоставените по-горе данни за климатичните условия в района, 

позволяват да се направи формална качествена оценка, че комплексът от 

климатични и метеорологични характеристики за района  може да се оцени  като 

“малко благоприятен” или почти неблагоприятен по отношение на разсейването на 

вредни емисии.  

 

2.1.2. Качество на атмосфервия въздух 

Качеството на атмосферния въздух в района е резултат, в голяма степен от 

източниците с локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите 

вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията 

за задържането или разсейването им: 

- изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските 

характеристики на района; 

- площното разположение и мощността на източниците на емисии; 

- характера на урбанизация. 

Качеството на атмосферния въздух се определя от състоянието на приземния 

слой на атмосферата и представлява съотношението на естествените му съставки и 

добавените вещества от естествен или антропогенен произход. Контролът на 

основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на 

атмосферния въздух в региона се осъществява от РИОСВ – Пловдив.  

В община Перушица промишлените и други дейност не оказват 

неблагоприятно въздействие. В съответствие с изискванията на Наредба № 7 за 

оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Изпълнителната агенция по 

околната среда (ИАОС) съгласувано с РИОСВ – Пловдив е изготвила списък на 

районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на 

територията ѝ утвърден от МОСВ, като Общината попада в район по чл.30, ал.1, т.4 - 
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райони, в които нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове. 

Посоченият район не разполага със стационарни пунктове за контрол качеството на 

атмосферния въздух (СПККАВ). В него оценката на замърсяването се извършва чрез 

данни от инструментални измервания на емисиите на вредни вещества, изхвърляни 

от точкови източници в атмосферния въздух, както и от експертна оценка на база 

статистически и теоретични разчети. В годишните доклади за състоянието на 

околната среда на РИОСВ - Пловдив няма данни за конкретни промишлени 

източници, които да замърсяват атмосферния въздух. В рамките на Националната 

система за мониторинг на околната среда, АИС за комплексен фонов мониторинг – 

КФС “Рожен”, могат да се използват данните за определяне на вероятните фонови 

концентрации – замърсяване, което не е предизвикано от антропогенна дейност, 

като най-близко разположената до община Перущица. Данните от таблица 2.1-16 за 

фоновите концентрации на замърсителите са много под допустимите норми. 

       Таблица  2.1-16. Фонови нива на замърсителите - КФС „Рожен” 

Измерени нива 2010 г 2013 г 

    РМ 10 [µg/m3]  16.100 15,9 

SO2 [µg/m3]  2.160 1,99 

Pb [µg/m3]     0.002 0,001 

Cd  [ng/m3]    0.000 - 

As  [ng/m3]    0.046 - 

 

Увеличаване замърсяването и то най-вече на прах - РМ10 се наблюдава 

периодично през месеците април и май, което се дължи на пренос от Сахара, 

дължащо се в промяната на климатичните сезонни параметри на ветровете. 

Причинители на определено замърсяване на въздуха от антропогенната дейност в 

общината са от съответните сектори: 

-  битов и обществен сектор – използване на твърди горива; 

-  транспортен сектор - автомобилния трафик по основните  пътни артерии; 

-  лошото състояние на останалите пътища в общината; 

- производствен сектор – винопроизводство, консервиране и 

дървопреработване 

  - селскостопанските емитери са с незначително влияние върху  

замърсяването. Известно разпространяване на неприятни миризми се наблюдава 

при нерегламентираното депониране на оборски тор и отглеждането на животни в 

населеното място. 

В период на безветрие т.е на инверсионни състояния може да се очакват 

завишени концентрации на стойностите на серен диоксид, азотен оксид, прах и др. 
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През зимния сезон във вечерните часове може да се наблюдават завишени 

концентрации на серен диоксид поради вида отопление ползвано в битовия сектор – 

дърва и въглища. При изгарянето на масово употребяваните в домакинствата твърди 

горива, емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. При 

неблагоприятни метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите 

това може да допринесе за увеличаване на концентрации на вредни вещества в 

близост до източниците. Автомобилното движение обременява околната среда, а 

също така е източник и на шумово натоварване.  По-голямата част от пътищата не са в 

добро техническо състояние и в допълнение са източник на запрашаване. Поради 

липса на данни от евентуални замърсявания в приземния слой в Общината и най-

вече за гр.Перущица, в следващия раздел са анализирани и изчислени възможните 

емисии от съответните сектори. 

Съгласно информацията от Годишния доклад за състоянието на околната 

среда - 2013 г. на РИОСВ Пловдив в Община Перущица са  контролирани 3 бр. обекти. 

В района на общината не са констатирани превишения на ПДК на емитираните 

замърсители от обектите с точкови източници. От страна на операторите на 

топлоенергийните съоръжения са предприети действия и са преминали към 

използване на природен газ и нафта. 

 

2.1.3  Източници на замърсяване на атмосферния въздух. Характеристика на 

емисиите  

 Съгласно актуализираната “Методика за изчисляване по балансови методи на 

емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух 

(съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м.септември 2004г.)”, 

утвърдена със Заповед №РД-40/22.01.2008г. на МОСВ и Актуализираната методика за 

инвентаризация... /Заповед РД 165 от 20.02.2013 г./, очакваните емисии при 

използване на твърдо и течно гориво от битовия, обществения и транспортния сектор 

са дадени в табличен вид по долу. Методиката включва съответните процеси, 

съгласно т.н. „SNAP- 97 код“ номенклатура (Selected Nomenclature of Air Pollutants) от 

Ръководството за инвентаризация на емисии - EMEP/CORINAIR Emission Inventory 

Guidebook, 2006г. със задължително съответствие между категориите източници на 

замърсители и по IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) методикaта.  

Въведено е правилото – за парниковите газове се използват препоръките и 

методиките по РКОНИК, за останалите емисии на вредни вещества се използват 

методиките по КТЗВДР. И след актуализацията  Единната методика си остава отворен 

документ търпящ и изискващ непрекъснато допълване и осъвременяване (Заповед 

РД 165 от 20.02.2013 год.). По-малките или по-разпръснати източници (жилищни 
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сгради) на замърсяване се приемат като площни. Тяхната територия се определя или 

на принципа на административното деление - общини, области, или въз основа на 

създадена изчислителна мрежа (напр. 50km x 50km е мрежата за контрол на 

замърсяването по ЕМЕР).  

Емисии  на вредности,  методология 

Емисионните фактори са формулирани въз основа на изследвания извършени 

в рамките на програми  CORINAIR и IPCC. Другото условие за да се изчисли емисия от 

конкретна дейност на определен замърсител е да се знае стойността на ЕF – 

емисионния фактор за същия замърсител и дейност. За определяне на емисионните 

фактори съществуват най-общо две методики: опростена и детайлна. В изложеното 

дотук са разгледани всички използвани до момента източници на входна 

информация (натурални показатели), използувани за изчисляване емисиите на 

вредни вещества в атмосферата по двете конвенции – КТЗВДР и РКОНИК. Тези 

източници са единни (общи) и са предназначени за използване с новоприетата 

“Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха” 

утвърдена със заповед № РД 40/ 22.01.2008г. на Министъра на околната среда и 

водите, които са идентични и с Актуализираната методика. 

Емисии от битовия и обществения сектор 

За годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на 

населеното место е необходимо да се разполага с точни данни за годишния разход 

на горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.). С такава точна 

информация не разполага нито една община в България, тъй като няма изградена 

единна система за инвентаризация на горивата, ползвани от населението за 

отопление и други битови нужди. В тази връзка най-достоверна информация може 

да се получи от официалните бюлетини на НСИ, които отразяват средногодишното 

потребление на горива и енергия от 100 домакинства. Към списъка на тези горива са 

включени електроенергията, течни горива, газ, дърва и въглища. Графична 

илюстрация на изменението на този показател за периода 2004-2012г. е показана на 

фигурите 2.1-4, 2.1-5 и 2.1-6. Тя позволява да се проследи тенденцията при избора 

на различни видове горива от населението и от там косвено да се съди за емисиите 

на вредни вещества, които се генерират при изгарянето им в домашни условия. 

Имайки в предвид населението на Общината (около 5300 броя и съответно около 

2000 домакинства), възможното количество на използваните горива за отопление на 

печки е около 500 т. на сезон въглища, взето като по-голям замърсител и дърва около 

2000 т. 
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Таблица 2.1-17. Емисионни фактори  на замърсителите на база твърди горива 

Битово и 
обществено 
отопление 

NOx SO2 CO PM10 ЛOC Cd Pb ПАН DIOX 

EF –въглища 
 

116 
g/GJ 

625 
g/GJ 

2 
g/GJ 

54 
g/GJ 

0,08 
g/GJ 

0,002 
g/Мg 

0,039 
g/Мg 

0,123 
μg/Mg 

0,64 
μgTEQ/TJ 

EF-дърва 97 
g/GJ 

39 
g/GJ 

40 
g/GJ 

22 
g/GJ 

0,16 
g/GJ 

-  
g/Мg 

- 
g/Мg 

5,32 
μg/Mg 

1,49 
μgTEQ/TJ 

 

 

 
Фиг. 2.1-4 

    

    

 
Фиг. 2.1-5 
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Фиг. 2.1-6 

Трябва да се има предвид, че изчисляването на емисиите от битовото 

отопление винаги имат оценъчен характер и не могат да се възприемат като резултат 

с висока точност. Използваният емисионен фактор има характер на средна величина, 

отразяваща емисиите в периода на равномерно горене. Етапът на първоначално 

разпалване се характеризира с много високо ниво на емисии и това не е отразено. 

Догарянето на дървата обратно е съпроводено с много ниско ниво на емисии. Освен 

това стандартните домашни печки за дърва са много несъвършени горивни 

устройства. Поради това, че работят с естествена тяга, ефективността на горивния 

процес зависи от много случайни фактори (височина на комина, състояние на 

тръбите, вида и влажността на дървата и т.н.), ниската скорост на димните газове 

определя и малък подем на струята от комина, което намалява ефективната му 

височина (разсейването започва от по-ниска точка в сравнение с горивно устройство 

с принудена тяга). В отделна глава US EPA разглежда и въпросите с емисиите от 

домашни камини и отоплителни печки. Вероятните емисии съгласно методиката 

CORINAIR group – 01, 02, 03 xx /приложни таблици/, които биха се формирали през 

отоплителния сезон  от съответните видове твърди горива са дадени в Таблица 2.1-

18. 

Таблица 2.1-18. Емисии при отоплителния сезон 

                                   Годишни емисии от битов и обществен сектор                          

ЕМИСИИ мярка           От въглища           От дърва      Общо 

РМ10  т /год 0,43 0,41 0,84 

NOx т/год 0,93 1,82 2,75 

SO2  т/год 5,00 0,73 5,73 

СО т/год 0,016 0,75 0,766 

ЛОС т/год 0.0006 0,005 0,0056 

Pb  kg/год 0,0195 - 0,0195 

Cd  kg /год 0,0010 - 0,0010 

ПАВ  g/год 0,001 0,10 0,101 

ДИОКС  mgTEQ 0,005 0,028 0,033 
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 Емисии от транспорта  

От анализа на транспортната мрежа и предполагаемия трафик се предвижда, 

че се изхвърлят неравномерно прахо газови вредности, както в рамките на 

денонощието, така и през дните от седмицата и сезоните, като се отчитат върхови 

стойности / пикови / в началото и края на работния ден и през зимния сезон.  

За целите на анализа и моделирането са разгледани двете основни пътни 

отсечки, за които са използвани средно статистическите данни за България, тъй като 

няма проведени конкретни наблюдения и измервания от страна на АПИ за 

Общината. Моделирането е извършено на базата на линейни и площтни източници. 

Основните интензивни транспортни потоци се развиват по РПМ-републиканската 

пътна мрежа и по специално по трасетата на  третокласен път III-8602 „Пловдив – 

Перущица – Кричим” и четвъртокласен път IV-86212 „Чурен – Перущица – 

Стамболийски”, по които автомобилния трафик съгласно общата информация от АПИ 

за трафик по третокласни пътища (за четвъртокласни няма данни) в България, 

средния интензитет варира от 500 до 1500 бр. в денонощие, при което се водят като 

слабо до средно интензивни в зависимост от атрактивността на Общината и като 

необходими комуникационни трасета за транспортни връзки между населените 

места. Особеното внимание, което е отделено на интензивността на транспортните 

потоци се свързава с обстоятелството, че трасетата минават директно през 

населеното място гр.Перущица и създават градоустройствени и екологични 

проблеми.  

В проектното решение този транзитен и чужд за територията товарен трафик, 

както и поток от транзитно преминаващите леки автомобили, се предлага да бъдат 

изведени от територията на гр.Перущица с едно ново обходно трасе, което да излезе 

извън селищната територия. 

Транспортът има принос в замърсяването на въздуха с прахогазови вредности. 

Емисиите зависят най-вече от типа на превозните средства, които се използват (леки 

коли, тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво (дизел, бензин или 

газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа. Средно 

статистическата бройка и преблизителния вид на превозните средства за подобни 

пътни отсечки в България са дадени в Таблица 2.1-19, като се имат и прогнозните 

данни от съответните фигури 2.1-7 и 2.1-8 на ОП „Транспорт”, където със зелен цвят 

са фиксирани минималните часови натоварвания през пиковите часове – т. е. ≤ 40 бр. 

на час или ≤ 960 бр. в денонощие. 
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Таблица 2.1-19 

Средно-денонощна годишна интензивност на моторни ПС по видове – 2014 г. за страната, 
съответно за трето и четвъртокласни пътища общо 

Леки 
автомобили 

Земеделска 
техника 

/трактори/ 

Леко-
товарни 

автомобили 

Средно-
товарни 

автомобили 

Тежко-
товарни 

автомобили 
и TIR 

Автобуси Сума МПС 
р. бр. 

500       60 150 190 60 40 1000 

 

 
Фиг.2.1-7. Прогноза за натоварване на пътната прежа – 2020 г 

 

Прогнозата за 2030 год. предвижда увеличение до минимум ≤ 60 бр. на час, 

или  ≤ 1500 бр. в денонощие, фиксирано с жълт цвят на фигура 2.1-8. 

 
Фиг.2.1-8. Прогноза за натоварване на пътната прежа – 2030 г 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     28 
 

За определяне на емисиите от сектор транспорт на базата на линейни и 

площни източници е възприета следната последователност на действия при 

изчисленията: 

  1. Избрани са два основни транспортни пътя преминаващи през Общината, 

конкретно през гр.Перущица за които се използват данните от Таблица 2.1-19;  

  2. Получените данни за емисиите се използват за задаване на параметрите на 

линейните източници от транспорта при моделирането за проследяване на 

възможните максимално еднократни замърсявания, който могат да се получат в 

приземния слой на атмосферния въздух. 

Използвана е и „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗСЕЙВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА 

ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЯХНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ В 

ПРИЗЕМНИЯ АТМОСФЕРЕН СЛОЙ”. Методиката (програмният продукт „ТРАФИК 

ОРАКУЛ” с модули „Емисион” и „Дифузион”)  се използва  при извършване на оценки 

на въздействието върху околната среда (ОВОС и ЕО) и при преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО на инфраструктурни инвестиционни 

предложения по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и 

Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС. Приложена е опростената 

част от методиката за линеен източник. С помощта на модул „ЕMISION” чрез 

програмен продукт „ТРАФИК ОРАКУЛ” е определен масовия поток на отделните 

замърсители, показани в Таблица 2.1-20 и 2.1-21, както и Снимки 1 и 2, 3 и 4. 

Таблица 2.1-20. Емисии по видове замърсители – път ІІІ-8602 и ІV-86212 общо. 
                               Тип линеен замърсител [g/m.s]  / Средно денонощно /                      

NOx ЛОС CH4 CO СО2 Cd Pb   ПАН ДИОКС САЖДИ-РМ10 

0,00005 0,00004 8,61Е-07 0,00032 0,0046 1,44Е-11 1,07Е-08 1,15Е-08 4,86Е-15 2,92Е-06 

    

    

Таблица 2.1-21. Емисии по видове замърсители – път ІІІ-8602 и ІV-86212 общо. 

                                Тип площен замърсител [g/s]  / Средно годишно /                     

NOx ЛОС CH4 CO СО2 Cd Pb   ПАН ДИОКС САЖДИ-РМ10 

23,68 31,68 0,68 252,2 2428,5 7,64 Е-06 0,0085 0,0033 1,83Е-19 0,529 
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              Снимка 1                                                                Снимка 2 

                                            

 

                                Снимка 3                                               Снимка 4 
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Емисии от промишлеността 

Възможните емисии, коите могат да се формират от промишления сектор са от 

горивните процеси на енергиините съоръжения. Същите са газифицирани и не 

представляват проблем в екологично отношение. Технологичните процеси не са 

свързани с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. Газоснабдяването на 

гр.Перущица се осъществява от главен транспортен разпределителен газопровод с 

работно налягане 1.0 МРа от полиетиленови тръби (РЕ100, SDR11) до промишлените 

консуматори „Винпром–Перущица” АД с пропусквателна способност 10000 нм3/ч, 

консервна фабрика „Перущица”АД с пропуствателна способност 4150 нм3/ч и 

2985нм3/ч към урбанизираната територия кв.Пастуша. При изгарянето на природния 

газ в топлоенергийните съоръжения емисиите от вредности са главно - азотни оксиди 

/NOx/, при което се спазват емисионните норми. В годишен аспект емисиите на 

азотни оксиди се оценява на 2,9 тона. 

 

2.1.4 Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно 

действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържание, а при липса на 

такива – съобразно приетите  критерии 

Характерът на източниците – неорганизирани площни и линеини източници, 

не дават достатъчно пълна възможност за количественото им определяне и анализ 

поради липса на официални надеждни данни за района. То е в пряка зависимост от 

метеорологичните условия, влажност на въздуха, почвите и покритието на пътната 

мрежа и прилежащите територии на съответната инфраструктура. Анализът на 

пространственото разпространение и оценката за очакваното имисионно 

натоварване на атмосферния въздух, както и зоните за разпространение и обхват на 

това имисионно въздействие е направена по утвърдената от МОСВ компютърна 

програма за определяне на разсейването на емисиите от линейни и площни 

емисионни източници "ТРАФИК ОРАКУЛ" модул „DIFFUSION”- опростени  варианти. 

При изчисляване на възможните максимално еднократни стойности на вредностите, 

който магат да се получат в приземния слой на атмосферата от използването на 

твърди горива са дадени в Снимки 5, 6, 7 и 8. Приема се за един общ  площен емитер 

за размерите на населеното място – гр.Перущица, при което са извършени 

изчисленията. Изолиниите на приземните концентрации по прах - РМ10, дадени на 

Снимка 6 показват, че максимума на концентрациите /зелено/ не са повече от 

0,03mg/m3 като прогресивно намаляват в периферията на населеното место. 

Осреднено максималното възможно еднократно замърсяване ще бъде в границите 

на 0,0121 mg/m3, което е доста под нормите дадени в Таблица 2.1-23. Въпреки това, 

като се има в предвид, че процента на тихото време създаващо предпоставки за 
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инверсионни процеси е доста голямо – 46,5 %, се получава задържане и натрупване 

на замърсителите в приземния слой, при което е възможно достигане и дори 

превишаване на нормите за населени места. Максимално възможното еднократно 

замърсяване при линейно разпространение на вредностите от транспорта 

преминаващ през гр.Перущица е дадено на Снимки 9,10, 11 и 12. 

Таблица 2.1-22. Емисии по видове замърсители от съответните сектори, на база 

площно разпределение        

 

 

Фигура 2.1-9 

Източници на 
годишна 
емисия  

Мярка Сектор 
битово  и 

обществено 
отопление 

Сектор 
промишле
на дейност 

Сектор 
селско 

стопанска 
дейност 

Сектор 
транспорт 

 

 
Общо 

 

ПМ10    т/г 0,84 - -няма данни 0,35 1,19 

NOx       т/г 2,75 2,9 - 2,5 8,15 

SO2       т/г 5,73 - - 0,01 5,74 

CH4     т/г 0,11 - - 0,022 0,132 

CO      т/г 0,766 - - 1,38 2,15 

CO2      т/г 754,2 - - 312,3 1066,5 

Cd      кг/г 0,001 - - 1,00Е-06 0,00100 

Pb      кг/г 0,019   0,0002 0,0192 

ЛОС   т/г 0,0056 - - 0,41 0.4156 

ПАН   гр/г 0,101 - - 1,00Е-07 0,10100 

ДИОКС  mgTEQ 0,033 - - 2,00 2,033 
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Снимка 5 

 

Снимка 6 
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Снимка 7 

 

Снимка 8 
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Линейно замърсяване по отношение на прах (РМ 10) от двете пътни отсечки 

преминаващи през гр. Перущица. 

 
                             Снимка 9                                                                Снимка 10 

 

Линейно замърсяване по отношение на азотни оксиди (NOx) от двете пътни 

отсечки. 

 
Снимка 11                                                                          Снимка 12 
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Таблица 2.1-23 

 
Вредно 

вещество 
 

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА НОРМА НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

средногодишна                                                                                    
mg/Nm3 

средноденонощна 
ПДН   mg/Nm3 

средночасова ПДН 
mg/Nm3 

Нормативен документ 
 

NОx  0,04  -  0,200  Наредба № 12/2010 

SO2 0,02 0,125 0,350 Наредба № 12/2010 

CO  -  10 /макс.8 часа/ 60  Наредба № 12/2010 

NH3 - 0,1 0,25 Наредба № 14/2004 

Cd  5 ng/m3 - -  Наредба № 11/2007 

PAH  5 ng/m3  -  Наредба № 11/2007 

Общ прах 0,15 0,25  0,5  Наредба № 14/2004 

ПМ10 0,04 0,050  -  Наредба № 12/2010 

 

Изводи от анализа: 

1. Възможното еднократно максимално замърсяване от използването на твърди 

горива в битовия и обществен сектор като площен замърсител по фини прахови 

частици /РМ10/ за територията на Общината е дадено на Снимки 5, 6, 7 и 8 и е по-

ниско от нормираните нива - 40 µg/m3 (микрограма/нм3);    

2. Газовите емисии като Серен диоксид и Азотни оксиди също са в подобни граници  

и не нарушават утвърдените екологични норми съгласно Таблица 2.1-23; 

3. В развитие като прогноза съгласно ОПУ стойностите на тези параметри ще 

намаляват съгласно възприетите концепции за енергиина ефективност, 

газифициране и саниране на сградния фонд;     

4. Възможните еднократни максимални замърсявания от транспортния сектор като 

линиен тип по прахово (РМ10) и газово (NOx) замърсяване на територията на 

Общината (Снимки 9, 10, 11 и 12) също са по-ниски от нормираните нива,  

съгласно даните от Таблица  2.1-23; 

5. В прогнозен аспект с развитието и нарастването на автомобилния трафик  (фигури 

7 и 8) през 2020 и 2030 год. стойностите на излъчваните вредности в околната 

среда няма да превишават утвърдените норми. 

От направения анализ на моментното състояние на качеството на атмосферния 

въздух се вижда, че няма наднормено замърсяване на въздуха в района. Поради 

липса на големи източници на емисии, атмосферният въздух може да се окачестви 

като незамърсен и с добро качество, под пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества. Задържането на вредностите в съответните екологични норми за 

устойчиво развитие на Община Перущица до голяма степен ще зависи и от 

провежданите превантивни и контролни  мерки.  
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2.2.ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Районът на ОУП на община Перущица попада в обхвата на Басейнова 

дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, с център гр.Пловдив. 

Управлението на водите се извършва, съгласно действащата в страната 

законодателна и нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и 

дългосрочен аспект са на основата на разработен План за управление на водите в 

речния басейн. Последният обобщава националните изисквания и изискванията, 

поставени пред страната във връзка с членството й в Европейския съюз. Това 

означава възможно най-точно придържане към заложените в Рамковата директива 

за водите 2000/60/ЕС изисквания и концепция за поетапно постигане на определено 

ниво на състояние на водите. 

За разглеждания район, със Заповед № РД-292 /22.03.2010 г. на министъра на 

околната среда и водите е утвърден Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 

в Източнобеломорски район, който се явява и основен инструмент за управление на 

водите. 

Поради тази причина, при характеризирането на водните обекти – 

повърхностни и подземни, които могат да бъдат повлияни от реализацията на ОУПО 

или се намират в района на реализацията му, са взети предвид основно изложените 

в ПУРБ: том 1 – Обща част и том 4 – река Марица, информация и изисквания към 

управлението на водите.  

 

2.2.1.Повърхностни води 

В хидроложко отношение разглежданият район попада в област със 

Средиземноморско климатично влияние, с дъждовно-снежно подхранване и 

неустойчиво фазово разпределение на оттока и с частично пресъхващи реки. 

Гъстотата на речната мрежа е от 0,8 до 1,0 km/km2. Модулът на годишния отток 

е от 2,0 до 3,0 l/s/km2. Коефициентът на вариация на годишния отток е 0,5. 

Средногодишната температура на речните води е 10-12оС. 

Периодът на пълноводие за разглеждания район е неустойчив. През този 

период се оттича 70–80% от годишния отток. Средна дата на настъпване на 

пълноводието е през януари, а датата на завършването му – през май. 

Продължителността му е 5 месеца. 

Периодът на маловодие има продължителност 3 месеца. През този период се 

оттичат 1-3% от общия обем на оттока. Маловодието настъпва през август и завършва 

през октомври 
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Речната мрежа в пределите на община Перущица се формира от долината на 

р.Въча в долното ѝ поречие и р.Перущенска. Планинската част от територията попада 

в район с голяма водоносност при значителен отточен коефициент (63% от валежите) 

с априлско-майски максимум (60,1% от годишния отток) и с добре изразено вторично 

есенно-зимно пълноводие. Низинната част от територията показва преходни черти в 

режима на оттока и силно регулиран отток поради обилното подхранване с грунтови 

води. 

По-големите Повърхностни водни обекти, които са на територията на община 

Перущица са: 

- Река Въча - представлява граница на общината в северозападна посока. Тя е 

десен приток на р.Марица и е главната отводнителна артерия на общината. 

За начало на р.Въча се приема Буйновска река, извираща от Каинчалския дял 

на Западните Родопи от 1 558 м н.в. В най-горното си течение долината на Буйновска 

река е в посока северозапад и е широка, заета от ливади и малки обработваеми 

земи. След село Буйново реката завива на север и чак до излизането си от Родопите 

при град Кричим протича в дълбока каньоновидна долина, която се приема за 

граница между западната и източната част на Западните Родопи. При град Кричим 

р.Въча навлиза в Горнотракийската низина, където течението ѝ е бавно и спокойно в 

широко песъчливо корито, укрепено с водозащитни диги. Тук водите ѝ се използват 

основно за напояване и отчасти за промишлено водоснабдяване. 

Дължината на реката е 112 км, а площта на водосборният ѝ басейн е 1645kм2, 

което представлява 3,1% от водосборния басейн на река Марица.  

По нейното протежение е изградена каскада „Доспат-Въча”, включваща 

язовирите: Цанков камък, Въча (Антонивановци) и Кричим, чрез които се 

оползотворява хидроенергийния потенциал на реката.  

Поради изградените язовири, естественият отток на р.Въча е силно нарушен. 

Поради това, че язовирите почти никога не се допуска да преливат (с малки 

изключения), с цел използването на завирените водни обеми в тях за производство 

на ел.енергия (основно върхова), то оттокът в реката на територията на община 

Перущица се формира изцяло само от преработените води от ВЕЦ-те под яз.Кричим. 

Съгласно генералната схема за използване на водите на поречие р.Марица, 

средномногогодишното воднсо количество при гр.Кричим е Qср.мнг ≡ Qо = 18 м3/сек. 

Съгласно баланса на водите по схемата на Южна България, екологичното 

водно количество е в размер на Qек = 670 л/сек. То следва да се осигурява винаги 

след водохващането на Напоителни системи за изравнител „Кричим”. 

С отчитане работата на ВЕЦ-те под яз.Кричим, които преработват максимални 

водни количества 20+61 = 81 м3/сек и максималния отток от допълнителния 
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водосбор под него, максималните водни количества при различните нормативни 

обезпечености са както следва: 

Qср.макс ≈ QВЕЦ = 81 м3/сек 

Q5% = 81 + 47 = 128 м3/сек 

Q1% = 81 + 83 = 164 м3/сек 

От гр.Кричим до вливането ѝ в р.Марица р.Въча е корегирана (в т.ч. и през 

територията на община Перущица). Корекцията на реката е изградена през 60-те 

години на миналия век. Съгласно наличната архивна документация в „Напителни 

системи” ЕАД, клон Марица – гр.Пловдив, проектният напречен профил на 

корекцията е двоен трапец. Кюнето е с ширина на дъното 40м, откоси 1:2 и 

дълбочина 2 м. Двете заливаеми берми са с ширина по 40м, откосите на дигите са 

1:2, а ширината на короната им е 3 м. 

Към настоящия момент дъното на реката е продълбочено от 1-2 м под 

проектното, в следствие на извършен добив на инертни материали. Това е довело до 

компрометиране на надлъжните укрепителни съоръжения на кюнето на корекцията 

и до понижаване нивото на подземните води. Поради това е била нарушена 

нормалната работа на ПС”Перущица-2”, експлоатирана от „ВиК”ЕООД – гр.Пловдив 

за питейно-битово водоснабдяване на гр.Перущица. Това налага през 2010г в района 

на вододобивните съоръжения на помпената станция в коритото на р.Въча по 

възлагане на „ВиК”ЕООД - Пловдив да се проектира и изгради хидравличен праг от 

габиони с височина 1,0  м. Чрез него е възстановено проектното дъно на реката и 

нормализирана работата на помпената станция. 

По протежение на р.Въча няма значителни промишлени предприятия, които 

да заустват непречистени отпадъчни води, което обяснява запазената чистота на 

водите ѝ. 

- Река Устинска – малка планинска реса, с непостоянен отток, значителен след 

валежи и снеготопене и незначителен през сухия период. Протича през с.Устина и се 

влива в р.Въча (десен приток). 

- Река Перущенска е малка планинска река, с непостоянен отток, значителен 

след валежи и снеготопене и незначителен през сухия период. Протича през 

гр.Перущица и се влива в р.Устинска, десен приток на р.Въча. 

- Река Пастушко дере – малка река, десен приток на р.Въча, с непостоянен 

отток. 

Орохидрографските параметри на трите малки реки са представени в таблица 

2.2-1. Данните да средногодишните водни количества и водни маси са представени в 

таблица2.2-2, а процентното им вътрешногодишно разпределение в таблица 2.2-3. 
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Таблица 2.2-1 

Воден обект пункт F (км2) Нср (м) Jб (%) Lр (км) Jр (‰) 

р.Устинска края на селото 9,8 665 13,5 4,4 145,0 

р.Перущенска края на града 14,2 586 12,4 6,8 132,3 

р.Пастушко дере края на шосето 4,3 490 11,8 3,2 113,1 

 

Таблица 2.2-2 

Воден обект F(км2) Н(м) Мо 
(л/с/км2) 

Cv Cs=2Cv Qср 
(л/с) 

Q5% 
(л/с) 

Wср 
(106м3) 

W5% 
(106м3) 

р.Устинска 9,8 665 10,8 0,42 0,84 105,8 61,4 3,34 1,94 

р.Перушенска 14,2 586 9,5 0,43 0,86 134,9 77,2 4,25 2,44 

Пастушко дере 4,3 490 8,7 0,45 0,90 37,4 20,8 1,18 0,66 

 

Таблица 2.2-3 

месец XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Год 

средна 
година 

9,9 8,6 4,5 10,4 15,1 21,0 12,8 4,2 4,0 3,2 3,4 2,9 100 

мн.суха 
год.85% 

8,8 7,1 4,6 6,1 15,5 25,8 15,8 5,6 3,1 2,0 2,8 2,8 100 

 

В регулационните граници на гр.Перущица в р.Перущенска има значителен 

брой нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от битовия сектор, които 

замърсяват повърхностните води в нея. 

В по-малка степен това се отнася и за р.Устинска (от с.Устина) и р.Пастушко 

дере (от кв.Пастуша). 

Съгласно ПУРБ на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, 

всички описани по-горе водни обекти попадат в повърхностно водно тяло – Река 

Въча от гр.Кричим до устие и притоци, с код BG3МА600R130 (фиг.2.2-1 и таблица 

2.2-4): 

 

Таблица 2.2-4 

Поречие Повърхностно  водно тяло Код на ПВТ Код на тип Тип 

МАРИЦА Река Въча от гр.Кричим до 
устие и притоци 

BG3MA600R103 TP 011111 Чакълест 
полупланински 
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Фиг.2.2-1 

Съгласно Раздели 3 на ПУРБ на ИБР разглежданото водно тяло попада в зони 

по Натура 2000 обявени съгласно Директива 92/43/ ЕИО за запазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна и чл.119а (1), т.5 от ЗВ, и засяга защитени 

зони „Брестовица” с код BG0001033 и „Река Въча-Тракия” с код BG0000424. 

Пункт с код BG3MA00613MS0700 от мрежата за контролен мониторинг на 

повърхностните води има на р.Въча при с.Йоаким Груево. В пункта се извършва 

мониторинг на физико-химични елементи за определяне на екологично и химично 

състояние на повърхностните води. 

В Раздели 4, т.2.1 от ПУРБ на ИБР се оценява химическото състояние на 

повърхностните водни тела в две групи: добро и лошо. Тези водни тела, които 

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

които са над съответните определени стойности са в лошо състояние. Разглежданото 

водно тяло е в добро химическо състояние. 

В Раздели 4, т.2.2 от ПУРБ се оценява екологичното състояние (потенциал) на 

повърхностните водни тела в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много 

лошо, които се изобразяват с показаните цветове.  

Екологично състояние 

много добро добро умерено лошо много лошо 
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При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са 

приложени изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за 

стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители от 2010г.  

Оценката на екологичното състояние /потенциал на повърхностните водни 

тела се извършва по класификационна система за биологични и физико-химични 

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

елементи и специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води.  

В таблица 2.2-5 са дадени резултатите от оценката на екологичното 

състояние, потенциала на повърхностното водно тяло през 2013г („Доклад за 

състоянието на ОС през 2013г”, РИОСВ-Пловдив и „Доклад за състоянието на 

повърхностните води на територията на ИБР през 2013г”, БДИБР-Пловдив). 

Таблица 2.2-5 Резултати от оценкана на ПВТ през 2013г 

ПВТ код Биологични 
елементи 

ФХ 
елементи 

Екол. 
състояние 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Река Въча от 
гр.Кричим до 
устие и притоци 

BG3AR600R130 добро добро добро добро добро 

За разглежданото водно тяло целта за опазване на околната среда по 

отношение количеството и качеството на водите (съгласно разпоредбите на Глава Х, 

Раздел III на Закона за водите) е постигане на добър екологичeн потенциал до 2021г 

и запазване на доброто химично състояние. От горната таблица се вижда, че за 2013г 

химичното и екологично състояние на водното тяло е добро. Така целта е да се 

запази това състояние и през следващите години.  

Съгласно, утвърдения План за управление на речните басейни от БДУВ ИБР – 

Пловдив към раздели 7 „Програма от мерки за постигане на целите за опазване на 

околната среда” за разглежданото водно тяло има въведени редица ограничения и 

забрани, които се отнасят за инвестиционни намерения, попадащи в зони за защита 

на водите по чл.119а, ал.1, т.3 и т.5 от Закона за водите. Община Перущица попада в 

тези зони и трябва да се съобрази с предвидените мерки, ограничения и забрани на 

ПУРБ, а именно: 

- Доизграждане на канализационна мрежа 2000-10000еж 

- Изграждане на ПСОВ 2000-10000еж 

-Прогнозиране на нуждите от вода за напояване на база на реална 

необходимост от вода съобразно отглежданите култури 

- Забрана за изграждане на МВЕЦ 
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- Забрана за добив на инертни материали 

- Оптимизиране на хидрологичния режим след язовирите за управление на 

рибните ресурси 

- Съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на 

предмета на опазване на ЗЗ BG0000424 „Река Въча–Тракия” и BG0001033 

„Брестовица”. 

- За природни местообитания 91Е0*, 92А0, 91D0*, 92C0, 7140, 6430 и 6510 

смекчаващите мерки са редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ (вкл. и 

премахването на съществуващите), недопускане на нови такива, както и всякакви 

нови негативни промени във водните тела и осъществяването на мерки по 

поддържане на местообитанието в БПС. 

- Недопускане на всякакви нови негативни промени във водните тела и 

осигуряване на мерки по поддържане на природно местообитание 92А0 в БПС. 

- Недопускане на нови негативни промени в хидрологичните особености на 

водните тела (ВЕЦ, баластриери и др.) и мерки по поддържане на природни 

местообитания 91Е0* и 92А0 в БПС. 

- Залесяване на бреговете с дървесни видове (4бр на 15м) 

- Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и 

островите в реката 

 

Анализът на повърхностните води в района на общината показва, че най-

значим дял за състоянието на водното тяло имат: 

· точковите източници на замърсяване - замърсяване на водите главно от 

неизградени канализации и пречиствателна станция за гр.Перущица и кв.Пастуша 

· морофологични изменения – ерозия на речните корита, обезлесяване, добив 

на инертни материали, водещи до изменение в речното легло и в екосистемите и до 

несъответствие със стратегиите за развитие на екотуризъм. 

· дифузното замърсяване - замърсяване на речните корита с 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от населените места, строителни 

отпадъци и от горско–стопански дейности, от животновъдство, ерозия във 

водосбора. 

 

В община Перущица степента на изграденост на канализационната мрежа е 

добра. В гр.Перущица изграждането ѝ започва още през 60-те години, най-голямо 

развитие има през 70-те и 80-те години, като последните участъци са изградени в 

периода 2001-2005г с полиетиленови тръби. Към 2014г около 70% от територията на 

гр.Перущица е канализирана, което означава, че около 80% от населението се 
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обслужва от нея. Промишлените отпадъчни води в града, ако отговарят на 

изискванията за градска канализация също могат да се включат в нея, в противен 

случай трябва да си изградят собствени ЛПСОВ. 

В кв.Пастуша няма изградена канализация. Консервната фабрика и Винзавода 

в квартала имат собствени ЛПСОВ, като пречистените им отпадъчни води се включват 

в близкото Пастушко дере, респективно в р.Въча. 

Няма изградена и градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). 

Към момента има изготвен ПУП за отреждане на площадка за ПСОВ с площ 3,6 дка 

западно от гр.Перущица.  

Приоритет пред общината е изграждането на ПСОВ и главен колектор II на 

гр.Перущица и канализация на кв.Пастуша, с което ще се премахне големия брой на 

нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в р.Перущенска и р.Пастушко дере, 

и ще се подобри тяхното екологично състояние. 

На територията на община Перущица преминават множество напоителни 

канали, които се използват за напояване на земеделски земи. 

Под яз.Кричим е изградено речно водохващане, собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД. От него чрез тунел енергийно отработените от ВЕЦ-те под яз.Кричим 

води се подават в изравнител Кричим, с обем 800000 м3. От изравнителя започва 

магистралния напоителен канал ГНК М1, който преминава през територията на 

община Перущица и достига до с.Брестовица, община Родопи. Освен него, през 

границите на община Перущица преминават още два главни напоителни канала: 

Горнокричимски и Долнокричимски.  

Горнокричимския канал се отделя от ГНК М1, а Долнокричимския канал се 

захранва с вода от р.Въча и р.Устинска, чрез речно водохващане „Баталъка”. Всички 

главни напоителни канали (ГНК) се експлоатират от „Напоителни системи” ЕАД, клон 

Марица – гр.Пловдив. За разпределяне на водата от тези канали са отделят 

множество разпределителни канали от вътрешноканалната мрежа (ВКМ), които са 

общинска собственост. 

С цел напояване е бил изграден и яз.Баден с обем 90000 м3. 

В Доклада на РИОСВ-Пловдив за 2013г се посочва, че са извършени проверки 

за установяване на техническото състояние на потенциално – опасните 

хидротехниески съоръжения на територията на общ. Асеновград, общ. Родопи, общ. 

Перущица и общ.Кричим, през м.септември 2013г. В резултат на това е констатирано, 

че за територията на община Перущица яз.Баден се намира в „неизправно, 

неработоспособно техническо състояние”, констатирано е „свличане в централната 

част на каменната броня, наличие на филтрация с неустановен характер, наличие на 

значителна храстовидна растителност”. 
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Язовирът е собственост на община Перущица и може да бъде възстановен, да 

се поддържа и използва чрез отдаването му на концесия за период от 30-35 години. 

С договора за концесия на бъдещите концесионери следва да бъдат вменени 

задълженията да ги приведат и поддържат в добро техническо състояние, съгласно 

изискванията на Наредба № 13/ 2004г за условията и реда за осъществяване на 

техническа експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях. 

От извършената проверка от междуведомствена комисия през 2013г за 

корегиран участък от р.Перущинска в регулацията на гр.Перущица е установено: 

Участъкът е обрасъл с храстовидна и дървесна растителност. В тази връзка 

общинската комисия е определила речните участъци за почистване, изготвен е 

график за почистването, чиято реализация се извършва. 

Относно наводненията като природни бедствия е дефинирана потенциална 

опасност за единични стопански сгради, изградени на брега на р.Перущенска. По 

данни от извършени през 1999 г хидроложко проучване и хидравлична проверка на 

р.Перущенска в централната част на града е констатирано, че „Стогодишната вълна” 

не може да предизвика наводнение в центъра на града, обаче „Хилядагодишната 

вълна” не може да бъде поета от реката. 

В разработения План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР на 

територията на община Перущица, като район със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) съгласно данните в Приложение № 1 към Заповед № РД-03-152/ 

08.08.2013г е определен (табл.2.2-6 и фиг.2.2-2): 

Таблица 2.2-6 Данни за РЗПРН на територията на община Перущица 

код име дължина община степен на риска 

BG3_APSFR_MA_11 р.Въча-Кричим 7 км Кричим, Перущица среден 

 

Фиг.2.2-2 
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От фигурата се вижда, че долният (северен) край на участъка от река Въча, 

определен като рисков от наводнения с дължина около 1,1 км попада в границите на 

община Перущица. Той е разположен в участъка на ПС”Перущица-2”, до 

водохващане Баталъка.  

Предвижда се в този ПУРН да се изготвят карти на заплахата и карти на риска 

от наводнения, които ще се вземат предвид при провеждане на превантивни мерки 

за безпроблемното отвеждане на високите води при наводнения. 

 

2.2.2. Подземни води 

На територията на Община Перущица, в зависимост от литоложкия характер на 

колектора са формирани три типа подземни води: 

� Порови води  

� Карстови води  

� Пукнатинни води 

Подземни порови води в кватернера 

С голямо площно разпространение в северната половина от територията на 

Община Перущица са кватернерните отложения. Алувиалните наслаги са образувани 

от р.Въча и нейните десни притоци –Устинска и Перущенска река и са предимно от 

разнозърнести чакъли с пясъчен и гравиен запълнител и валунни късове. 

Пролувиалните отложения в подножието на оградната планинска верига са 

представени от груб кластичен материал с глинесто-песъчлив запълнител. Чакълесто-

песъчливите отложения на кватернера се разслояват от глинести и глинесто-

песъчливи прослойки. Дебелината на алувиалните отложения е от 10 до 20-30 m. В 

кватернерните отложения е формиран общ водоносен хоризонт, като неговите 

участъци в алувиалните терасни наслаги имат стопанско значение . По данни от 

специализираните изследвания за мониторинг на подземни води на регионално 

ниво, участъкът от кватернерния водоносен хоризонт, който попада в обхвата на 

границите на Община Перущица представлява част от зоната на неговото 

подхранване (фигура 2.2-3)  

Кватернерният водоносен хоризонт, развит в северната половина от 

територията, предмет на ОУП е част от подземното водно тяло (ПВТ) с наименование 

„Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013 (фигура 

2.2-4) 

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

Пловдивски район с код BG3G00000NQ018” не е развито на територията на Община 

Перущица, тъй като в геоложкия строеж не участват седименти на Ахматовската свита 

(т.2.3) и по данни на регионалния мониторинг, границата на разпространение на 
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напорни води е извън обхвата на ОУП - североизточно от гр. Стамболийски (фигура 

2.2-3).  

 

 
Фиг.2.2-3 

 
По данни от плана за управление, публикуван на сайта на Басейнова Дирекция 

за управление на водите, подземното водно тяло с наименование „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013 има площ на 

разпространение 2727 km2, която съвпада с площта на зоната на подхранване (фигура 

2.2-4). Естественият ресурс е 11180 dm3/s, а средният модул на оттока 4,1l/s.km2. 

Съгласно приложение 1-7 т.1 гл.3 от Плана за управление на водите в 

Източнобеломорски район, са установени идентифицирани водни или сухоземни 

екосистеми или повърхностни водни тела, с които разглежданото водно тяло е 

свързано, но те са извън обсега на проучваната територия (в землищата на 
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с.Чернозем - ЗМ „Дебелата кория”, с.Куртово Конаре – ЗМ „Кричим”, с.Виница- ЗМ 

„Виница”, гр.Садово – ЗМ „Мъртвицата” и с.Градина –натура 2000 „Градинска гора”. 

 
Фиг.2.2-4  

 

Литоложкият състав на колектора е представен от чакъли, пясъци, глини, 

гравелити, валуни. Той определя поровия тип на подземните води. 

Участъкът от ПВТ „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код 

BG3G000000Q013 в обхвата на територията на Община Перущица се характеризира 

със значителна водообилност и перспективност за водоснабдяване. Модулът на 

подземния отток е в границите 7-5 dm3/s.km2 (фигура 2.2-5). По данни от 

хидрогеоложките проучвания за легализиране на водовземните съоръжения на ПС 

„Перущица-2”, коефициентът на водопроводимост е средно T=1713 m2/d, което 

характеризира кватернерния водоносен хоризонт като силно водообилен по 

отношение на неговите филтрационни свойства (Тодоров, Т., 2004 г). 

Предвид разположението на участъка от кватернерния водоносен хоризонт, 

попадащ на територията на община Перущица в зоната на подхранване на 

подземните води и незначителната мощност на отложенията, хидравличният 

характер на подземните води е безнапорен (фигура 2.2-3). 
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Фиг.2.2-5 Карта на естествените ресурси на пресните подземни води 

 

Подземните води са в пряка хидравлична връзка с повърхностните речни 

води. Генералната посока на движение на подземните води в разглеждания район 

следва речното течение (от югозапад на североизток), като средният напорен 

градиент е 0,003-0,005 (фигура 2.2-3). Нивото на подземните води на кватернерния 

водоносен хоризонт в разглеждания район е на 2,50-3,50 m от терена. Сезонното 

колебание на нивото е около 1,0 m. Подхранването на водоносния хоризонт е главно 

от р.Въча и от нейните родопски притоци при високи водни стоежи; средно от 

инфилтрация на валежни води, сезонно от поливни води за напояване на 

селскостопанските площи; и от съседни водоносни хоризонти – в случая от 

карстовите води от южната оградна верига, които подземно се дренират в алувия. 

При ниски водни стоежи, водоносния хоризонт се дренира от р. Въча-десен приток 

на р.Марица, която е главната дренажна артерия в Горнотракийската низина (фигура 

2.2-3). 
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Подземните води, формирани в кватернерните отложения са хидрокарбонатно-

калциев и хидрокарбонатно-калциево-магнезиев тип. Основният тип вода има обща 

минерализация от 0.2 до 0.5 g/dm3 и обща твърдост от 2.56 до 6.59 mg/equ. 

Съгласно Заповед № РД-930/25.10.2010 г за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, и 

приложенията № 1, № 2 и № 3, ПВТ  „Порови води в Кватернер – Горнотракийска 

низина” с код BG3G000000Q013 на територията на Община Перущица не попада в 

уязвимите от нитратно замърсяване зони на подземни води. 

Съгласно ПУРБ, състоянието на ПВТ „Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013 се определя като: 

� лошо химическо състояние; 

� добро количествено състояние  

� лошо обобщено състояние 

Съгласно ПУРБ, целите за ПВТ  „Порови води в Кватернер – Горнотракийска 

низина” с код BG3G000000Q013  са : 

� постигане на добро химическо състояние до 2027 г (понижаване 

съдържанието на фосфати и амоний; установяване съдържанието на 

желязо и манган под ПС) 

� запазване на доброто количествено състояние -2015 г 

� постигане на добро обобщено състояние до 2027 г 

При конкретната характеристика на частта от ПВТ  „Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013, която е в обхвата на територията на 

ОУП, трябва да се отбележи, че химическото и обобщено състояние на ПВТ се 

дефинира като добро химическо и обобщено състояние. Това се потвърждава от 

многократните лабораторни изследвания на подземни води на водовземните 

съоръжения, каптиращи подземни води на ПС „Перущица-2”, стопанисвани от „ВиК” 

ЕООД - Пловдив, които доказват питейни качества на подземните води 

текст.приложение 1 (Тодоров, Т., 2004 г). 

Съгласно ПУРБ, мерките за запазване на доброто обобщено състояние на ПВТ  

„Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013, 

конкретно предвидени за Община Перущица са следните: 

1. приложение на добри земеделски практики за торене; 

2. привеждане на животновъдни ферми към изискванията на ДФП; 

3. обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на 

добри земеделски практики; 

4. събиране на информация и картиране на нерегламентирани сметища; 

5. закриване и рекултивация на депа за отпадъци; 
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6. контрол по спазване режим на СОЗ; 

7. мерки по приложен списък за забрани и ограничения в защитени и 

незащитени подземни водни тела; 

8. проектиране на СОЗ; 

9. учредяване и изграждане на СОЗ; 

10. проучване на обхвата на разпространение на нитрати в подземните води и 

актуализация на границите на уязвимите зони; 

11. проучвания на подземните води за манган и желязо. 

 

Карстови води в докамбрийските мрамори 

На територията на Община Перущица, колектор на карстовите води се явяват 

окарстените мрамори, участващи в строежа на Добростанската мраморна свита 

(фигура 2.2-5). Те са част от Перущица-Огняновски карстов басейн, формиран в 

северното бедро на Севернородопската антиклинала, което е блоково разломено. 

Някои от блоковете са потънали и запълнени с терциерни отложения, а други 

издигнати във вид на хорстове. 

Мраморите се силно окарстени. В тях е формиран подземен карстов воден 

обект, който в потъналите и погребани блокове е напорен, а над местния ерозионен 

базис е безнапорен. Генералната посока на движение на потока е от юг на север.  

Карстовият Перущица-Огняновски басейн се дренира от редица извори, от 

които най-голям е „Три водици”, където подземните води се изливат по разломна 

зона с дължина 800 m. Дебитът на извора се изменя от 600-660 до 1770 l/s (средно 

1116 l/s), с температура 13-19˚С. 

Перущица-Огняновският басейн се дренира и от други по-малко дебитни 

извори (Антонов, Хр. и др., 1981): 

� извор „Червената черква” между Перущица и кв.Пастуша с дебит 34 l/s и 

температурата на водата 13-15°С. 

� извор „Сивиник” в селскостопанския двор на кв.Пастуша с дебит от 8 до 

15l/s и температура на водата 15,2°С. 

� извор „Кайсиевия кайнак” на десния бряг на р.Въча с дебит от 30-60 l/s и 

температура на водата 14,2°С 

� подземно дрениращи се карстови води между с.Устина и гр.Перущица в 

делувиално-алувиални отложения, предизвикват заблатяване, като 

площите се отводняват с отток около 120 l/s 

От изброените по-горе извори за питейно-водоснабдяване на територията на 

Община Перущица се използва каптираният естествен извор „Червената черква”, 
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където е изградена ПС „Перущица -1”, а водите на извор „Сивиник” се добиват за 

промишлено водоснабдяване на консервна фабрика в кв.Пастуша. 

Средният минимален сумарен дебит на изворите в басейна е 1020 l/s, а 

модулът на подземния отток 8,6 dm3/s.km2. 

Карстовата вода е прясна с минерализация от 0.3 до 0.5 g/l, обща твърдост      

4-4,5 mg-eq/l, типично хидрокарбонатно-калциева. Преобладаващо подземните 

карстови води са с питейни качества (извори „Червената черква” и „Сивиник”) -

текс.приложения 1 и 2. В някои от водоизточниците с по-плитка циркулация на 

подземните води е установено замърсяване с нитратни, хлорни и сулфатни йони.  

Проучваната територия, предмет на ОУП е в обхвата на подземно водно тяло с 

наименование „Карстови води –Централно Родопски масив” с код BG3G00000Pt041 – 

фигура 2.2-6. По данни от ПУРБ, публикуван на сайта на БДУВИБР, площта на 

подземното водно тяло е 612 km2, а площта на зоната на подхранване е 522 km2. 

Естествените ресурси на подземното водно тяло възлизат на 3060 dm3/s при среден 

модул на подземния отток 5 dm3/s.km2. Типът на подземното водно тяло е 

преобладаващо напорен. Литоложкият състав на ПВТ е представен от мрамори, 

калкошисти, амфиболити и гнайси. Дебелината на ПВТ е от 1 до 270 m. Покриващите 

пластове в зоната на подхранване са от валуни, пясъци, конгломерати, 

брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, битуминозни шисти, моласови 

отложения, туфи и туфити. Няма идентифицирани водни или сухоземни екосистеми и 

повърхностни водни тела, с които ПВТ да е свързано. 

 
Фиг.2.2- 6 
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Съгласно Заповед № РД-930/25.10.2010 г за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, и 

приложенията № 1 ,№ 2 и № 3, ПВТ „Карстови води –Централно Родопски масив” с 

код BG3G00000Pt041 на територията на Община Перущица не попада в уязвимите от 

нитратно замърсяване зони на подземни води. 

Съгласно ПУРБ, състоянието на ПВТ„Карстови води –Централно Родопски 

масив” с код BG3G00000Pt041 се определя като: 

� добро химическо състояние; 

� добро количествено състояние  

� добро обобщено състояние 

Съгласно ПУРБ, целите за ПВТ „Карстови води –Централно Родопски масив” с 

код BG3G00000Pt041 са : 

� запазване на доброто химическо състояние до 2015 г 

� запазване на доброто количествено състояние -2015 г 

� запазване на добро обобщено състояние до 2015 г 

При конкретната характеристика на частта от ПВТ „Карстови води –Централно 

Родопски масив” с код BG3G00000Pt041, която е в обхвата на територията на ОУП, 

трябва да се отбележи, че химическото и обобщено състояние на ПВТ се дефинира 

също като добро химическо и обобщено състояние. Това се потвърждава, както от 

многократните лабораторни изследвания на подземни води на водовземните 

съоръжения, каптиращи подземни води на ПС „Перущица-1”, стопанисвани от 

„ВиК”ЕООД Пловдив, които доказват питейни качества на подземните води –

текст.приложение 1 (Тодоров, Т., 2004 г), така и от карстовите водоизточници, 

ползвани от частни инвеститори („Кали” ЕООД) за целите на хранително-вкусовата 

промишленост – текст.приложение 2 (Бакларова, Д., 2002 г). 

Съгласно ПУРБ, мерките за запазване на доброто обобщено състояние на ПВТ 

„Карстови води–Централно Родопски масив” с код BG3G00000Pt041, конкретно 

предвидени за Община Перущица са следните: 

1. приложение на добри земеделски практики за торене; 

2. привеждане на животновъдни ферми към изискванията на ДФП; 

3. обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на 

добри земеделски практики; 

4. събиране на информация и картиране на нерегламентирани сметища; 

5. закриване и рекултивация на депа за отпадъци; 

6. контрол по спазване режим на СОЗ; 

7. мерки по приложен списък за забрани и ограничения в защитени и 

незащитени подземни водни тела; 
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8. проектиране на СОЗ; 

9. учредяване и изграждане на СОЗ; 

10. проучване на обхвата на разпространение на нитрати в подземните води и 

актуализация на границите на уязвимите зони. 

 
Пукнатинни подземни води  

В южната част от територията на Община Перущица са формирани, пукнатинни 

подземни води. Техен колектор са палеоген-неогенските седиментни и вулкански 

скали, които участват в строежа на Бречкоконгломератната задруга, риодацитите и 

Брекчоконгломератово-пясъчниковата задруга.  

Пукнатинните води с плитка циркулация са разпространени в зоната на 

регионалната напуканост. С относително по-голяма водообилност са 

брекчоконгломератите, пясъчниците и риодацитите, а с малка туфозните пясъчници, 

туфи и туфити (фигура 2.2-5). Пукнатинните води с дълбока циркулация се 

подхранват от протерозойските метаморфити и по-млади скални формации, които 

имат значително площно разкритие в Родопския масив, а в грабеновите структури са 

покрити с терциерни седименти. Водопроявленията на пукнатинните води е във вид 

на извори, генетично свързани с разломите и тектонски контакти. 

Пукнатинната водоносна система, формирана в палеоген-неогенските 

седиментни и вулкански скали не формира самостоятелно ПВТ. Заедно с 

пукнатинните подземни води в метаморфните скали тя участва в строежа на 

подземно водно тяло с наименование „Пукнатинни води–Централно Родопски 

масив” с код BG3G00000Pt046 (фигура 2.2-6). По данни от ПУРБ, площта на 

подземното водно тяло е 4367 km2 и съвпада с площта на зоната на подхранване. 

Естествените ресурси на подземното водно тяло възлизат на 4370 dm3/s при среден 

модул на подземния отток 1 dm3/s.km2. Типът на подземното водно тяло е 

преобладаващо безнапорен. Литоложкият състав на ПВТ е представен от 

гнайсошисти, гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти. 

Покриващите пластове в зоната на подхранване няма. Съществува идентифицирана 

екосистема ЗМ „Хамбар дере” с.Казак, с която ПВТ е свързано, но тя е извън 

пределите на територията на Община Перущица. 

Съгласно Заповед № РД-930/25.10.2010 г за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, и 

приложенията № 1 ,№ 2 и № 3, ПВТ „Пукнатинни води –Централно Родопски масив” с 

код BG3G00000Pt046 на територията на Община Перущица не попада в уязвимите от 

нитратно замърсяване зони на подземни води. 
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Съгласно ПУРБ, състоянието на ПВТ „Пукнатинни води –Централно Родопски 

масив” с код BG3G00000Pt046 се определя като: 

� добро химическо състояние; 

� добро количествено състояние  

� добро обобщено състояние 

Съгласно ПУРБ, целите за ПВТ „Пукнатинни води –Централно Родопски масив” 

с код BG3G00000Pt046  са : 

� запазване на доброто химическо състояние до 2015 г 

� запазване на доброто количествено състояние -2015 г 

� запазване на добро обобщено състояние до 2015 г 

Съгласно ПУРБ, мерките за запазване на доброто обобщено състояние на ПВТ  

„Пукнатинни води–Централно Родопски масив” с код BG3G00000Pt046, конкретно 

предвидени за Община Перущица са следните: 

1. приложение на добри земеделски практики за торене; 

2. преобразуване на обработваеми площи във временни ливади; 

3. изграждане на алтернативен водоизточник; 

4. обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на 

добри земеделски практики; 

5. събиране на информация и картиране на нерегламентирани сметища; 

6. превенция и контрол на интегрираното замърсяване; 

7. закриване и рекултивация на депа за отпадъци; 

8. допълнително разкриване на мониторингови пунктове за нитрати; 

9. допълнително пречистване на питейна вода; 

10. контрол по спазване режим на СОЗ; 

11. мерки по приложен списък за забрани и ограничения в защитени и 

незащитени подземни водни тела; 

12. проектиране на СОЗ; 

13. учредяване и изграждане на СОЗ; 

14. проучване на обхвата на разпространение на нитрати в подземните води и 

актуализация на границите на уязвимите зони; 

15. изследване на съдържанието на нефтопродукти в подземните води и 

почви. 

 

Състояние на водоизточниците за питейно водоснабдяване 

Водоснабдяването на град Перущица се осъществява от каптиран карстов 

извор „Червената черква” и два шахтови кладенеца, разположени в кватернерните 

отложения, изграждащи терасата на р.Въча (граф.приложение 3). 
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Изворът „Червената черква” се намира на около 1300 m северно от Перущица, 

непосредствено западно от едноименната ранновизантийската базилика. 

Подземните води, експлоатирани с каптиран естествен извор „Червената черква” са 

акумулирани в протерозойските окарстени мрамори, изграждащи Добростанската 

мраморна свита. Те са част от подземно водно тяло „Карстови води -Централно 

Родопски масив, с код BG3G00000Pt041”  

Каптажната шахта е изградена от бетонови пръстени с диаметър Ø 4200 и 

дълбочина 4,70 m. Дебитът на кастовия извор варира в зависимост от количеството 

на падналите валежи, като средногодишният естествен дебит на извора е оценен на 

15 l/s (Чилингиров, Н., 2005 г). Каптажното съоръжение служи за черпателен 

резервоар на ПС „Перущица 1”. Водата от каптажа се отвежда до напорен резервоар 

с обем V=700 м3, от който по гравитачен водопровод се довежда до водопроводната 

мрежа на гр. Перущица. 

В ПС „Перущица 2” са изградени два броя шахтови кладенци, които 

експлоатират подземни води, формирани в алувиалните отложения в терасата на 

р.Въча. Подземните води, добивани от шахтовите кладенци са част от подземно 

водно тяло „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”, с код 

BG3G000000Q013.  

Шахтовите кладенци са с дълбочина по 7,50 m, с вътрешен диаметър 3,00 m и 

дебелина на стените 0,50 m. За водоприемна част служат 141 броя отвори от 

етернитови тръби Ø 60, разположени под 45о наклон спрямо стените в три 

хоризонтални реда в един пръстен. Каптажните съоръжения са 0,80 m над терена и 

са покрити с железобетонна плоча с дебелина 0,10 m. В единия край на плочата е 

изградена входна шахта с размемри 0,70/0,70 m, височина 0,50 m, покрита с метален 

капак и заключени със секретен ключ. 

Водоизточниците за питейно водоснабдяване на Община Перущица са 

легализирани по Закона за водите. От БДУВИБР Пловдив са издадени разрешителни 

за водовземане с титуляр „ВиК” ЕООД - Пловдив с параметри, посочени в табл. 2.2-7. 

 
Таблица 2.2-7. Параметри на разрешеното водовземане на водоизточниците за 
питейно-битово водоснабдяване на населението на Община Перущица 

ПС, вид на 
водоизточниците 

Дълбочина на 
кладенците [m] 

Средногодишен 
разрешен дебит за 

водовземане [dm3/s] 

Максимален дебит 
[dm3/s] 

ПС „Перущица 2” 
Шахтови кладенци ШК-1 и 
ШК-2 

 
ШК-1 -7,50 
ШК-2 – 7,50 

 
28,60 

 
35,00 

ПС „Перущица 1” 
Каптиран естествен извор 
„Червената черква” 

  
12,70 

 

 
32,00 
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Около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението от 

общината са проектирани, изградени и учредени санитарно-охранителни зони. 

Съгласно БДУВИБР писмо изх. № РД-11-11/10.02.2015 г : 

� около КЕИ „Червената черква” на ПС „Перущица 1” с Разрешително за 

водовземане № 300963/27.07.2005г (нов №31510277) е учредена СОЗ със 

Заповед № СОЗ-М-39/12.01.2006 г 

� около шахтовите кладенци №1 и № 2 на ПС „Перущица 2” с Разрешително 

за водовземане № 301125/11.11.2005г е учредена СОЗ със Заповед № СОЗ-

М-50.1/10.08.2006 г 

Съгласно Закона за водите около водоизточниците, които добиват подземни 

води за обекти с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обекти (с 

преобладаваща дейност в хранително-вкусовата промишленост), също се 

проектират, изграждат и учредяват СОЗ. В североизточната част на територията на 

Община Перущица попада част от пояс трети на учредената СОЗ около 

водоизточниците на „Цех за безалкохолни напитки” в с.Йоаким Груево на „АиД 

Комерсиал”ЕООД (граф.приложение 3). Съгласно БДУВИБР писмо изх. № РД-11-11/ 

10.02.2015 г, в процедура с вх. № СОЗ-5/13 е проект за СОЗ около шахтов кладенец за 

водоснабдяване на „Винарска изба Пълдин”АД. Означените на граф.приложение 3 

проектни граници на СОЗ около КЕИ„Сивиник” за водоснабдяване на консервна 

фабрика на „Кали” ЕООД ще отпаднат, поради решение на инвеститора да ползва 

необходимите питейни количества от ВиК мрежата. 

В териториите, заети от поясите на санитарно-охранителни зони се прилагат 

определени забрани и ограничения, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 

от 2000 г. на МОСВ, подробно изброени в ОУП. 

В прогнозното развитие на общината, в ОУП е предвидено допълнително 

водоснабдяване на гр.Перущица, при реализиране на проекта за „Водоснабдяване на 

гр.Пловдив от каскада „Въча”, което включва: 

-изграждане на нова ПС „Въча” за Q = 15 л/с; 

-изграждане на нов напорен водоем с обем 50 м3; 

-изграждане на нов външен водовод ф200 с дължина 4,3 км. 

 

2.2.3.Състояние на ВиК мрежите 

2.2.3.1.Състояние на водопроводната мрежа 

Състоянието на водопроводната мрежа е от значение относно ефективността 

при експлоатацията на водоизточниците и касае пряко запазването на количествения 

състав на подземните води. В ОУП подробно и адекватно е описано съществуващото 

положение на водоснабдителната система, техническото състояние на водовземните 
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съоръжения, помпените станции, помпеното оборудване, външните довеждащи 

водоводи, зонирането на града, водоемите, начина и контрола на качествения състав 

на питейните подземни води и тяхното бактерицидно обеззаразяване. 

За оценка техническото състояние на водопроводната мрежа в ОУП са 

формулирани следните по-важни констатации и са набелязани мерки за решаване на 

съществуващите проблеми: 

1. Техническото състоянието и експлоатацията на съществуващите 

водоизточници е добро. Около тях са уредени санитарно-охранителни зони. 

Необходимо е да се контролират стопанските дейности в пояси втори и трети. 

2. Състоянието на външните довеждащи водопроводи е добро, с изключение 

на морално остарелия водопровод до кв.Пастуша 

3. Състоянието на водоемите е добро и те осигуряват денонощното 

неравномерно водопотребление в гр.Перущица в достатъчна степен.  

Водопроводната схема на кв.Пастуша се нуждае от изграждане на водоем с обем 

100м3 или реализация на други технически решения. 

4. Градът е осигурен с питейна вода в количествен и качествен аспект. 

Понякога се създават затруднения в работата на ПС „Перущица 2“, когато 

регулирания отток в р.Въча намалее и нивото на подпочвените води в терасата на 

реката падне ниско. Необходима е постоянна връзка с управлението на водния 

ресурс на каскада „Въча“. В случай на намален дебит в р.Въча трябва да се вземат 

превантивни мерки за нормалното водоснабдяване на града. 

5. Разпределителната водопроводна мрежа на града е с дължина 23 618м. Тя 

обхваща цялата територия на града. Изпълнена е от различни видове тръби. 

Дяловото разпределение на различните видове тръби, техният диаметър и периода, 

през който са изградени са следните: 

- етернитови 11 115 м, диаметри 60-250, - 1979-1992 г; 

- манесманови 4643 м, диаметри 60-150, - 1945г 

- стоманени 963 м, диаметри 108-159, - 1992-1994 г 

- чугунени 300 м, диаметри 200, след 2000 г 

- PEHD тръби 200 м, диаметри 63-90, 2002 г 

- галванизирани 6397 м, диаметри 1/2-2“,  1978-1980г 

- сградни водопроводни отклонения 12 488 м, диаметри 1/2-2 цола 

От всички видове тръби, в добро състояние са 21% - манесмановите, 

чугунените и PEHD тръби. Останалите са амортизирани, с чести аварии и големи 

загуби на вода. Средният процент на неприходна вода за „ВК“ ЕООД Пловдив за 

гр.Перущица е 81,6-89% за 2011-2013 г. 

6. Съществуващата градска водопроводна мрежа осигурява необходимото 
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питейно-битово водоснабдяване на промишлените предприятия, а не задоволява 

напълно тяхното противопожарно водоснабдяване. 

7. Броят на работещите спирателни кранове е 61 (т.е. един брой на 390 м 

улична мрежа). Броят на спирателните кранове е недостатъчен и осъществяването 

на изолация по време на аварии е трудно. 

8. Броят на пожарните хидранти е 33 ( т.е. един брой на 715 м улична мрежа). 

Градът не е нормативно осигурен с вода за противопожарни нужди, поради липса на 

достатъчен брой пожарни хидранти 

Въз основа на комплексния анализ на водоснабдителната система са 

набелязани следните изводи и препоръки, относно бъдещите дейности в ОУП: 

- Водопроводната мрежа на Община Перущица е с изтекъл срок на 

годност. Необходима е поетапна подмяна с предварителен график, отчитащ 

целесъобразността на всяка отделна подмяна. 

- Целесъобразно е да се прилага т.нар. „интегриран подход“, при който се 

подменя старата водопроводна мрежа заедно с изграждането на новата канализация 

по съответната улица. 

- Подмяната на водопроводната мрежа включва подмяна на сградните 

водопроводни отклонения, нови и достатъчни на брой спирателни кранове и 

надземни пожарни хидранти. 

- Въвеждане на съвременни системи за контрол на течовете т.е. 

въвеждане на районни водомерни зони. 

- Монтиране на водомери при водоизточниците и при водоемите, за 

оценка на работата на външните водоводи и водоемите.  

- Организационни мерки за издирване и санкциониране на незаконното 

водопотребление. 

- Оборудване на ПС с помпи с честотни преобразуватели, там където е 

необходимо. 

- Дефиниране и реализация на елементите на водоснабдителната 

система за кв. Пастуша. 

- Учредяване сервитутите на външните водоводи. Въвеждане и 

поддържане на ГИС/МИС (мрежови информационни системи) и хидравлични 

модели. 

 

2.2.3.2.Състояние на канализационната система 

Състоянието на канализационната мрежа има важно значение за опазване на 

подземните води от замърсяване. В ОУП адекватно е отразено съществуващото 

състояние на канализационната система. Представено в обобщен вид, то е следното: 
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1. Техническата изграденост на канализационната мрежа към 2014 г възлиза 

на 18880 m. Около 70% от територията на гр.Перущица е канализирана, респ. около 

80% населението се обслужва от канализационната мрежа. В кв. Пастуша, който е 

отделен от компактния град, няма канализация. 

2. Водосборът на канализационната мрежа обслужва 95 ха от площта на 

урбанизираната територия. Неканализираните улици са предимно в южната и 

югоизточната планинска част на града, както и в неговата равнинната част: около 

стадиона и по левия бряг на р.Стара река /р.Перущенска/, в нейното долно течение. 

3. Канализационната система е смесен тип. Дължината на бетоновите 

канализационни тръби е 17 840 м, а на полиетиленовите тръби  - 1 040 м. 

4. Състояние на мрежата в конструктивно и хидравлично отношение като 

цяло се оценява като добро за до канализацията, изградена през 80-те години, когато 

бетоновите тръби са се полагали върху бетонов кожух. Канализацията, изградена 

през 60-те години има технически недостатъци като често срещани пропукани 

замазки между тръбите. 

5. Ревизионните шахти не са в добро техническо състояние, поради 

амортизация на стоманените стъпала на тези с бетонова конструкция и напреднала 

ерозия на стените на тези, изградени от тухли. 

6. Техническото състояние на дъждоприемните шахти е оценено като 

незадоволително. Част от тях са замонолитени в настилката и не подлежат на 

ревизия. Значителна част са без задържателни кофи за едрите твърди отпадъци. 

Утаечния обем на тези шахти отдавна е запълнен и твърдия отток влиза в 

канализацията. 

7. Полиетиленовите канализационни тръби са в добро техническо състояние. 

8. Хидравличното състояние на каналите е различно в зависимост от тяхното 

местоположение. Тези в планинския терен имат значителен надлъжен наклон и там 

затлачвания не се наблюдават. Каналите в равната част на града имат значителни 

наноси, респ. намален хидравличен капацитет. Причините за това са липсата на 

задържащи кофи и утаечен обем в по-старите дъждоприемни шахти, което 

благоприятства навлизането в канализацията на твърд отток и ниската култура на 

ползване на канализацията, главно от ромската махала и покрай стопанския двор. 

9. Община Перущица към настоящия момент има проектна готовност с 

работен проект за Главен колектор II на града, който е ситуиран покрай р.Перущенска 

и неговата реализация ще премахне голям брой нерегламентирани зауствания на 

отпадъчни води в реката. 

10. Дъждопреливници към настоящия момент на територията на общината 

няма. Съществуват заустени в реката облекчителни връзки. В новите проекти, 
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изготвени през последните десетина години е предвидено изграждане на 

дъждопреливници към главните колектори на града, които чакат своята 

реализация. 

11. Довеждащият колектор до ПСОВ, който е продължение на Главен колектор 

I на града, е изграден на около 200 м извън регулацията, в посока към ПСОВ. 

Изпълнен е от бетонови тръби Ф1000. Има изработен работен проект за неговото 

доизграждане до ПСОВ. Остават още около 900м за строителство. 

12. Довеждащият колектор до ПСОВ, който се явява Главен колектор на 

кв.Запад /ромската махала/ е изграден до района на бъдещата ПСОВ. В момента той 

е заустен в р.Перущинска, в непосредствена близост до бъдещата площадка на ПСОВ. 

Дължината му е около 1км, а диаметъра Б Ф600. 

13. Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Община 

Перущица понастоящем няма изградена. Изготвен е ПУП за отреждане на площадка 

за ПСОВ с необходимите помощни схеми (граф.приложение 2). В момента тече 

процедурата по преотреждане на земеделската земя за нуждите на ПСОВ. 

Големината на площадката е 3,6 дка. Към настоящия момент няма актуален проект за 

ПСОВ. Препоръчва се ПСОВ-Перущица да се изгради като Групова ПСОВ за 

гр.Перущица и селище извън територията на общината - с.Устина с капацитет 

7540ЕЖ. 

14. Отпадъчните битово-фекални води на промишлените предприятия са 

заустени в градската канализация. Промишлените отпадъчни води след пречистване 

в локални пречиствателни съоръжения се заустват в повърхностни водни обекти, 

което се регламентира с условията на притежаваните от тях разрешителни за 

ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води, контролирани от 

БДУВИБР - Пловдив и РИОСВ - Пловдив. 

В ОУП е направен комплексен анализ на състоянието на канализационната 

мрежа на града и са формулирани следните по-важни констатации, съпътствани от 

набелязани дейности и мерки за решаване на съществуващите проблеми: 

1. По отношение на техническата изграденост се предвижда доизграждане на 

канализацията В оставащите 20-30% за доизграждане се включва Главен 

колектор II на града. За този колектор е изготвен работен проект през 

2009г. Той е ситуиран по брега на р.Перущенска и когато бъде изграден, 

всички  вливащи се в реката канали ще бъдат превключени в него. По този 

начин рязко ще се подобри екологичното състояние на реката, респ. и на 

подземните води. При доизграждане на канализацията се предвижда 

улавянето и отвеждането на дъждовния отток. Строителството на 

канализацията на кв.Пастуша се предвижда да започне след 
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доизграждането на тази в гр.Перущица. 

2. По отношение на вида на канализационната мрежа се приема да се запази 

смесената система на града с дъждоприемници. В крайречните улици и 

квартали задължително се прилага разделна канализация /отделни канали 

за дъждовна и битова вода/. Проектирането и строителството на 

канализацията следва да бъде обвързано с проект за корекция на 

р.Перущинска, както в урбанизираната територия, така и във връзка със 

строителство на довеждащия колектор до ПСОВ и корегирането на реката 

извън регулацията. 

3. По отношение състоянието на канализационната мрежа е необходима 

проверка херметичността на бетоновите канали и да се извършат ремонти 

при констатирана техническа неизправност. Предвижда се рехабилитация 

на ревизионните и дъждоприемни шахти, защитени с решетки, осигурени 

против вандализъм. 

4. По отношение на дъждопреливници за Главен колектор I и II се предвижда 

изграждане на 5 броя дъждопреливници за заустване в реката на 

дъждовния отток. 

5. По отношение на Довеждащ колектор до ПСОВ и бъдещата ПСОВ налице е 

работен проект за изграждане на Довеждащия колектор от 1999 г, въз 

основа на който са изградени първите 200 м. от колектора, в посока от края 

на регулацията към площадката на ПСОВ. 

6. Относно изграждане на ПСОВ е необходимо бързо приключване с 

процедурите по преотреждане на земеделската земя за нуждите на ПСОВ и 

пълна проектна готовност през 2015-2016 г., за да има 3 години срок за 

реализацията на СМР. 

7. По отношение на промишлените отпадъчни води се предвижда 

мониторинг на изпусканите води от промишлените предприятия.   

Въз основа на комплексния анализ на канализационната система са 

набелязани следните изводи и препоръки, относно бъдещите дейности в ОУП: 

- Канализационната мрежа осигурява улавянето и отвеждането на 

битовите отпадъчни  води, но не и на дъждовните отпадъчни води в достатъчна 

степен. Необходим е пълен преглед на системата от дъждоприемни шахти, техния 

евентуален ремонт и двукратно почистване в една календарна година. 

- Налице са голям брой нерегламентирани зауствания на битови 

отпадъчни води в реката. Наложително е незабавното изпълнение на Главен 

колектор II покрай коритото на реката, в който да се превключат всички сегашни 

вливания на битови отпадъчни води в реката.   
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- Съществуват улици без изградена канализация. След реализацията на 

Главен колектор II е необходимо пълно изграждане на градската канализация. 

- Генералният план за ВК сектора предвижда пълно изграждане на 

канализационната система, вкл.ПСОВ, до 2020 г. Още от 2015 г трябва да се започне 

подготовка за проектно обезпечение на всички необходими строителни 

мероприятия. 

- Квартал Пастуша няма канализация. Необходимо е новите проектни 

разработки да включват канализирането и на този квартал. 

- Елиминирането на вредното действие на дъждовния отток от 

планинските склонове да стане чрез оптимизирана система от охранителни канали 

и канавки. 

- Общинската администрация да започне системен мониторинг на 

изпусканите водни количества от стопанските субекти. 

- Общинската администрация да предприеме организационни мерки за 

повишаване културата на ползване на канализационната мрежа от населението, в 

частност от ромското население на кв. Запад. 

- Общинската администрация да предприеме организационни и 

инвестиционни мерки за доизграждане на корекцията на р. Перущенска и опазване 

от замърсяване на нейното корито. 

- Общинската администрация да предприеме инвестиционни мерки за 

благоустрояване на всички градски улици с цел намаляване на твърдия отток, 

постъпващ в канализацията. 

 

 
2.3.ГЕОЛОЖКА ОСНОВА 

Характеристика на геоложката основа 

В геоложко отношение територията, обхваната от ОУП на община Перущица е 

добре изучена. Последното обобщение на геоложката информация е отразено на 

официалната геоложка карта на България в М 1: 100000 – картен лист Пловдив и 

обяснителната записка към нея (Кожухаров, Д., и др., 1992). В района се разкриват 

следните лито-и стратиграфски единици (Кожухаров, Д., и др., 1992) (фигура 2.3 – 1):  

Докамбрий  

Асеновградска група-Добростанска мраморна свита 

Палеоген 

Брекчо-конгломератна задруга 

Палеоген-неоген 

Риодацити 
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Неоген 

Брекчоконгломератово-пясъчникова задруга 

Кватернер 

Алувиални, делувиални, пролувиални, елувиални и смесени кватернерни 

отложения 

Докамбрий 

Докамбрият в района е представен от скалите на Асеновградската група, от 

която на територията на Община Перущица е развита само Добростанската 

мраморна свита (doPεF). Тя има площно разкритие главно в централната част на 

проучваната територия и ограничено нейните южни периферни части (фигура 2.3-1).  

 

 

Фиг.2.3-1  
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Скалите на Добростанската мраморна свита участват в строежа на Родопския 

масив, а също така и на някои от потъналите мраморни блокове северно от 

планината. 

В типовата област Добростанската свита се сьстои от три задруги, но в 

границите на Община Перущица са развити само средната и горната части на свитата.  

Скалите от средната задруга са представени от дребно- до среднозърнести, 

сивобели до бели мрамори с предимно масивна текстура. В тях са установени 

прослойки от доломитни мрамори, съдържащи слюда и графит. Дебелината на 

разкритите части от средната задруга достига 280-300 m. 

Горната задруга се разкрива с непълен профил и е изградена от 

дребнозърнести сивобели до сиви доломитни мрамори с масивна текстура и 

характерно изветряне. В горнището на задругата има пачка от среднозърнести бели 

мрамори. Дебелината на горната задруга достига до 500 m.  

Палеоген 

Брекчоконгломератната  задруга (5 Рg3
1) се разкрива ограничено във вид на 

петна и ивици в централната и североизточна част на проучваната територия (фигура 

2.3-1). Рзполага се трансгресивно върху метаморфитите от Родопската надгрупа и се 

покрива от кватернерни отложения. Тя е изградена от от полигенни 

брекчоконгломерати с различна по големина и заобленост на късовете, споени с 

песъчливо-глинеста и варовито-песъчлива спойка. Късовият състав е от гнайси, 

мрамори, амфиболити, гранодиорити и седиментни скали. Възрастта на задругата е 

приета като олигоценска с дебелина до 100 m. 

Палеоген - Неоген 

Палеогенските вулканити (μξPg3-N1) са представени предимно от риолити и 

риодацити, които изграждат неправилни тела, привързани към регионалните 

разломи. Имат значително площно разкритие южно от гр.Пурущица (фигура 2.3-1). 

Риолитите и риодацитите са сиворозови, розови, пъстри на цвят с масивна, 

неравномерно зърнеста текстура и порфирна структурата, хиалинна за основната 

маса. 

Неоген 

Брекчконгломератово-пясъчникова задруга (7N1-2) включва седиментите от 

вътрешноконтиненталните басейни с неогенска възраст, които се разкриват 

югоизточно от Перущица на надморска височина 700-800 m с площ около 3 km2 

(фигура 2.3-1). Седиментите залягат трансгресивно върху риолити, като запълват 

ерозионните понижения. Изградени са от конгломерати, брекчоконгломерати и 

слабоспоени пясъчници. Конгломератите и брекчоконгломератите изграждат 

основата на задругата. Късовете са от мрамори, гнайси, амфиболити, гранити, 
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риолити и др. с размери от 1-2 до 15-20 cm. Спойката е песъчливо-варовита, сива или 

жълтеникава. Прослоени са от слабоспоени пясъчници, чието количество се 

увеличава в горната част на разреза. Дебелината на задругата достига максимално до 

80 m. 

Кватернер  

Кватернерните наслаги заемат преобладаващо северната част от територията 

на Община Перущица (фигура 2.3-1). По морфоложка засебеност и характер се 

отделят алувий, пролувий и делувий, както и преходно-генетични типове: 

Елувиално-делувиалните образувания (el-dQeop) се разкриват като две 

изолирани петна в околностите на гр.Перущица (фигура 2.3-1). Изградени са от 

мраморни брекчи. Имат еоплейстоценска възраст и дебелина 50-70 m. 

Алувиалните образувания (aQh, aQp) изграждат заливната и незаливната 

тераси на р. Въча и нейните притоци. Плейстоценските алувиални отложения 

покриват пролувиалните конуси на родопските реки и дерета, а холоценските са 

вложени в алувиално-пролувиалните образувания (фигура 2.3-1). 

Изградени са от пясъци, чакъли и гравии. Пясъците са разнозърнести, рахли, 

сивожълтеникави до жълтеникави. Чакълите са изградени от добре заоблени, 

разнообразни по състав късове. 

Пролувиалните образувания (prQh, prQp) са привързани към северното 

подножие на Родопите.  Наносните конуси са развити в две генерации-плейстоценска 

и холоценска. Първите са образувани при излаза на по-големите реки, а вторите 

заемат междуконусните пространства, като образуват пролувиални шлейфове 

(фигура 2.3-1). 

Плейстоценските наносни конуси са изградени от несортирани добре 

заоблени валуни, чакъли, гравии и пясъци. Холоценските наносни конуси са 

изградени от полузаоблени до полуръбести чакъли с песъчлив запълнител. 

Делувиалните образувания (dQh) са с ограничено разпространение. 

Привързани са към северното подножие на Родопите, като запълват междуконусните 

пространства. Изградени са от ръбести до полузаоблени скални късчета със землеста 

и ли песъчливо-глинеста заплънка. Характерен цвят за делувиалните отложения е 

кафяво-червеният. 

Пролувиално-делувиалните образувания (pr-dQh-p) са разпространени 

ограничено северно от гр. Перущица като изграждат подножието на върховете 

Калето и Горката (фигура 2.3-1). Изградени са от ръбести и полузаоблени чакъли с 

песъчливо-глинест запълнител. 
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Характеристика на инженерно-геоложките условия. Сеизмичност. 

Инженерно-геоложките условия на територията на община Перущица, са 

обусловени от природните дадености – геоложки строеж, литоложки състав и 

физико-механични свойства на скалите, релеф на земната повърхност, условия на 

залягане, наличие на повърхностни и подземните води, физико-геоложките процеси 

и явления. 

Геоложката основа в района на община Перущица е изградена основно от 

докамбрийски метаморфни скали, палеогенски и неогенски седиментни скали, 

палеогенски вулкански скали и кватернерни отложения, подробно описани в 

характеристика на геоложката основа.. 

От Картата на геоложката опасност в България за територията на Община 

Перущица са характерни следните процеси с внезапно действие или с периодично 

активизиране с рисков характер: 

1) По сътресяемост за период от 10000 ,г районът на Община Перущица се 

класифицира по степен на сеизмичност в земетръсна зона със сеизмична 

интензивност - IX степен по скалата на МШК-64 и коефициент на сеизмичност        

Кс = 0,27.  

2) свлачищe от вида дълбоко, условно-стабилизирано е локализирано 

югозападно от гр. Перущица на пътя Перущица-Кричим (южно от кв.Запад на града) – 

граф.приложение 3.  

От процесите и явленията с непрекъснато действие за южната част на 

територията на община Перущица, където площно се разкриват седиментни и 

вулкански скали с неогенска и пелеогенска възраст е характерна слаба площна 

ерозия (фигура 2.3-1 и граф.приложение 3). 

От процесите и явленията с непрекъснато действие, водещи до внезапно 

(рисково) явление за територията на община Перущица, където площно се разкриват 

мраморите на Добростанската свита е характерен карст в мрамори. 

 

 

2.4.ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

Почвите са обект на все по-силен натиск, създаван или засилван от човешките 

дейности като: неподходящите селскостопански и горскостопански практики, 

промишлени дейности, депониране на отпадъци, туризъм или градоустройство. Тези 

дейности увреждат способността на почвите да продължават да изпълняват напълно 

многобройните си разнообразни и съществено важни функции. Освен това, 

влошаването на почвите оказва силно въздействие върху други компоненти от 

околната среда, като водите и биологичното разнообразие, както и върху 
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климатичните изменения, опазването на човешкото здраве и безопасността на 

храните. 

Комюникето на Европейската комисия „Към тематична стратегия за опазване 

на почвите” идентифицира осемте главни процеса на влошаване на качеството на 

почвите. Те са ерозия, намаляване на органичното вещество, замърсяване, 

засоляване, уплътняване, загуба на почвено биоразнообразие, запечатване и 

наводнения и свлачища. Като приоритетни заплахи за почвите в страната са изведени 

ерозията, дифузното и локално замърсяване, засоляването, вкисляването и 

свлачищата. 

Според почвено – географското райониране на България (Нинов, 1997г), 

разглеждания район попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт, 

Западнородопска планинска провинция. 

В резултат на комплексното действие на почвообразуващите фактори на 

територията на община Перущица са застъпени няколко почвени различия, които на 

базата на сходни генетични особености и близки химични, физични и водно-физични 

свойства са групирани в следните почвените типове и подтипове (по Нинов, с 

корелация по FAO) (фигура 2.4-1).  

 
13-15 – Плитки почви: 14-ранкери, 15-рендзини 

1-4 – Наносни почви: 1-богати, 2-бедни, 4-карбонатни 

22-25 – Метаморфни: 22 – наситени кафяви планинско-горски 

                                      Фиг.2.4-1 
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На територията на общината преобладават досега определяните като: 

плитките почви, представени от ранкери и рендзини (хумусно-карбонатни) и кафяви 

планинско-горски почви. По долината на река Въча са разпространени алувиални, 

алувиално-делувиални и алувиално-ливадни почви. 

Рендзините (хумусно-карбонатните почви) на територията на общината 

варират по механичен състав и степен на ерозия от слабо и средно ерозирани до 

силно ерозирани. Хумусния хоризонт е тъмно оцветен с мощност 45-55 см, а при 

плитките и ерозираните различия е значително намален (20-30 см). Общата мощност 

на почвения профил достига до 90 см. По механичен състав почвите са средно-

песъкливо-глинести до леко глинести. По съдържание на органично вещества са 

ниско до среднохумусни. Съдържанието на карбонати в орния хоризонт е 1, 8 – 9,8%, 

като в дълбочина достига до 22%. Почвената реакция е слабоалкална. Съдържанието 

на водоразтворими соли е нормално и няма опасност от засоляване. Поради 

благоприятните климатични условия на тези почви добре се отглеждат лозя и 

овощни градини, но само като се напояват. 

За ранкерите е характерна малката мощност на хумусния хоризонт (16-22см). 

Общата мощност на профила варира в зависимост от степента на напредналост на 

ерозионните процеси. По съдържание на хумус почвите са много ниско до ниско 

хумусни (0,7-1,17%). Имат твърде разнообразен механичен състав от средно 

песъчливо-глинести до глинесто-песъчливи. Поради това, че са разположени на 

наклонени терени почвите силно се ерозират и трябва да се води борба с водната 

ерозия. Тези почви трябва да се залесяват, но части от тях могат да се използват за 

отглеждане на овощни градини, лозя и технически култури. 

Наносните (ливадните) почви са разположени изключително в равнинната 

част на общината, в долината на р.Въча. Установени са голям брой различия на тези 

почви. Мощността на хумусния хоризонт и профила им силно варира. Най-често 

почвения профил има хумусен хоризонт с мощност 25-50см, под който следват ясно 

изразените пластове, получени от периодичното нанасяне на нови алувиални 

материали. Хумусния хоризонт е светлокафяв, слабо сбит и рохкав. По съдържанието 

на хумус тези почви са бедно до средно хумусни (1-3,3%). Почвената реакция е 

неутрална до слабоалкална. Механичния състав е много разнообразен, от глинесто-

песъчливи до леко глинести, като преобладават леко и средно песъчливо-глинестите. 

Филтрацията на тези почви е висока, поради което най-подходящо е дъждуване или 

капкуване при отглеждане на зеленчуци или овощни насаждения. 

Канелените горски почви заемат по-високите части на релефа. Неерозираните 

и слабоерозирани канелени горски почви се отличават със сравнително добре 

оформен профил с мощност 70 -130 см. Хумусния хоризонт (30-50см) е тъмнокафяв 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     69 
 

тежко-песъкливо глинест с разпрашена зърнеста структура и плътен строеж. При 

слабо и средно ерозираните излужени канелени горски почви мощността на профила 

е 60-100 см и 20-30 см на хумусния. По съдържание на хумус в орницата почвите са 

слабохумусни. Почвената реакция е от силно кисела до неутрална. По механичен 

състав са много разнообразни от леко песъкливо глинести до леко глинести. 

Обработката на тези почви е трудна, поради относително тежкия механичен състав, 

малката мощност на хумусния хоризонт и склонност на уплътняване на орницата. 

Препоръчително е отглеждането на селскостопански култури на такива почви да 

става чрез дъждуване или капкуване, за да се предпазят от ерозия. 

Териториите в южната части на общината са заети от кафяви планинско горски 

почви. Тези почви са разположени на значителна височина и са заети предимно от 

горски територии. Те са леки по механичен състав, като количеството на глина в 

почвения профил се увеличава отдолу нагоре. Реакцията им варира от слабокисела 

до кисела. Количеството на органично вещество варира в широки граници от 3 до 

25%. Те се характеризират с добри физични свойства. В подножието на склоновете 

често се наблюдават делувиални наслаги от кафяви горски почви, в които трудно се 

различават генетични хоризонти. Обработката на тези почви трябва да се извършва 

по посока на хоризонталите с цел да се намали водната ерозия. Те са добри за 

отглеждане на картофи и тютюн, или пък използвани за пасища и ливади. 

Като се имат предвид основните почвени типове на територията на общината, 

по методиката на ФАО определяме класа им на пригодност за земеделие, основният 

им начин на ползване и препоръките за опазване и подобряван на състоянието им 

(таблица 2.4-1). 

Таблица 2.4-1. Пригодност на почвите в общ.Перущица за земеделие 

Почвено различие Клас на 
пригодност (S) 

Водещ 
ограничител 

Използване Подобряване и 
опазване 

Плитки почви: ранкери, 
рендзини 

Несигурна или 
временно 

непригодна 

(S3 – N1) 

е – ерозия 

f - скелетност 

тютюн, овощни 
градини, лозя 

почистване от 
камъни, 
противоерозион
но опазване 

Наносни почви: бедни, 
богати, карбонатни 

Висока 

(S1) 

няма всички култури - 

Канелени горски почви Добри 

(S2) 

е – ерозия овощни градини, 
лозя 

противоерозион
но опазване 

Кафяви планинско-
горски 

Средна до 
несигурна 

(S2 – S3) 

г – бедни 

е - ерозия 

картофи 

тютюн 

противоерозион
но опазване 
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Почвената ерозия е основен деградационен процес за почвите в общината. За 

развитието на ерозия допринасят относително голямото вертикално разчленение на 

релефа, интензивността на валежите и начина на ползване на земите.  

Почвите на територията на община Перущица са добри за земеделие, което се 

вижда от изготвената карта на възстановената собственост (КВС) на общината.  

Схема на категориите на земеделските земи в общината е представена на 

фигура 2.4-2.  

От нея се вижда, че преобладават добрите земеделски земи, разположени в 

ниските части на общинската територия - земи от Пазарджишко-Пловдивското поле. 

По-ниско категорийните земи са разположени на по-високите части от територията 

на общината и около застроените територии. 

Обработваемите земи (ниви) заемат най-голяма площ - 26,6% от територията 

на общината, следвани от площите за отглеждане на трайни насаждения – 16,4%.  

През последните години (2012-2014) се забелязва тенденция на увеличение на 

площите за лозя (предимно винени сортове), овощни градини (череши, ябълки, 

орехи) и зеленчукопроизводство. Прави впечатление, че всички новосъздадени 

трайни насаждения се предвижда да бъдат с капково напояване. Това отговаря на 

изискванията както за пестене на водата, така и за предпазване на почвите от ерозия. 

Основните източници на замърсяване на почвите в общината са: 

• Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат в почвата под 

формата на киселинни дъждове; 

• Газовете изхвърляни от дизеловите и бензинови двигатели на транспортните 

средства замърсяват горния почвен слой; 

• Изхвърляне на отпадъци на места, които не са определени за това, при което се 

замърсяват почвите и подпочвените води; 

• Изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване; 

• Неправилна агротехническа обработка на почвите; 

• Недостатъчно прилагане ресурсите на хидромелиорациите. 

Почвите в района на общината са относително чисти. Няма данни за 

замърсяването им от промишлени дейности, с нефтопродукти и с пестициди. На 

територията на общината няма складове за съхранение на негодни и забранени за 

употреба продукти за растителна защита.  

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване 

замърсяването на почвите. Използват се добри земеделски практики. Повишава се 

информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и 

необходимостта от предприемане на мерки за опазването на този компонент на 

околната среда. 
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Фиг.2.4-2 
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Община Перущица попада в списъка на общините, чиито земи са застрашени 

от водна ерозия (Приложение 4 към чл.14, ал.1 от Наредба № 11/2009г) и 

собствениците, чиито парцели са одобрени, получават финансова помощ за 

подпомагане на агроекологични дейности, с цел контрол на почвената ерозия. Това 

дава възможност на земеделските производители да стопанисват такава земя и да 

подобряват качествата ѝ. 

Съгласно Заповед № РД 09-59/ 02.02.2010г на Министъра на МЗХ на 

територията на община Перущица са определени 1866 дка земеделски земи с висока 

природна стойност (ВПС) в местностите „Панов връх”, „Пастуша”, „Герена”, 

„Каменки”, което подпомага земеделските производители обработващи тези земи. 

Перспективите за развитие на района са в насока за продължаване на 

местните традиции в отглеждането на трайни насаждения (лозарство и овощарство) 

чрез окрупняване на земеделските земи и въвеждане на модерно земеделие, 

съобразено със стандартите на ЕС. 

 
 

2.5.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ – РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ. 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Община Перущица е разположена в подножието на северните склонове на 

Върховръшкия рид на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е 

еднообразен - равнинен и нископланински. Това определя принадлежността на 

територията към  Среднобългарския биогеографски район, подрайон Горнотракийска 

низина /Груев, Кузманов, 1994/, характеризиращ се с предимно равнинен характер, 

интензивно земеделие и значителна урбанизация.  Подрайонът до голяма степен се 

припокрива с Горнотракийски биогеографски район от Балканската биогеографска 

провинция по Асенов /2006/.  

Биогеографското райониране се различава незначително от 

физикогеографското, но при всички случаи предопределя до голяма степен бедно по 

състав и обилие биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на 

предпланиските възвишения и местата с екотонен ефект – равнинни гори и реки, 

какъвто е и разглеждания случай. Почвите са предимно канелени горски, чернозем-

смолници, алувиално-делувиални, хумусно-карбонатни и антропогенни. 

Средиземноморското влияние навлиза по долината на река Марица. Равнинният 

район е характерен с разпръснати малки комплекси гори сред работните земи.  

Характерните горски съобщества са сравнително малко и са съставени от цер 

(Quercus ceris), благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis). Срещат се 
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вторични съобщества от драка (Paliurus spina-christi), хрищел /храстовиден смин/ 

(Jasminum fruticans) и други преходносредиземноморски видове.  

На места растат мезофитни гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), 

полски бряст (Ulmus minor), виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa), както и халофитни формации /Тракийска горскорастителна област/.  

 От южноевксинските видове са характерни навлезлите от към Черноморския 

басейн битински синчец (Scilla bythynica), форскалева какула (Salvia forskahlei), златно 

секирче (Lathyrus), кримско зарасличе (Symphytum tauricum), полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa).  

От азиатските форми можем да споменем ресничест гарвански лук 

(Ornithogalum fimbriatum), скрипка (Smilax excelsa), теснолистно клинавче (Astragalus 

angustifolius), паче гнездо (Alkanna tinctori), прангос (Prangos ferulacea), прав звездан 

(Lotus strictus) и др. Ендемитите в подрайна са представени от няколко вида, най-

известни от които са блестящото (Tulipa splendens) и златисто лале (Tulipa aureolina), 

гръцката ведрица (Fritillaria graeca) и черноморската ведрица (Fritillaria pontica). 

Фауната е богата на южни топлолюбиви видове. Безгръбначните са 

представени от множество субмедитерански и източносредиземноморски, както и 

предноазиатски видове. Гръбначните включват комплекс от европейски, 

евросибирски и холопалеарктични видове.  

Наред с тях са разпространени и много топлолюбиви средиземноморски, 

преходно-средиземноморски, предноазиатски и степни форми. Характерни за 

подрайона са големият брой топлолюбиви и широко разпространени в Южна 

България земноводни, влечуги, птици и обитаващи откритите низини, ровещи и 

други бозайници. Между тях е гюнтеровата полевка (Microtus guentheri). 

Единственият ендемит от гръбначните животни е маришката бабушка (Rutilus rutilus 

mariza).  

Комплексът от поречието на река Марица и нейните притоци /в случая река 

Въча/ има особено консервационно значение поради наличието на макар и малки 

остатъци от заливни гори. То получава допълнителен консервационен бонус от 

биогеографското разположение на територията. Средното и долно течение на 

басейна на Марица е една от малкото територии в цяла Палеарктика, съхраняваща 

биота, повлияна от три биогеографски субрегиона – континентален, 

средиземноморски и иранотурански (прикаспийски). То е изключително важен 

биокоридор, свързващ защитените зони в почти цяла Южна България. 

Градът и част от землището му са ситуирани в Долния равнинно-хълмист и 

хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори, съответно от подпояса на равнинно-
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хълмистите дъбови гори, до подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела  

(Делков,1984). 

Релефът е разнообразен. В посока от север на юг той преминава от низинен в 

поречието на река Въча в хълмист на прехода към планинското подножие на 

Родопите, до ниско и среднопланински в пределите на родопския рид Чернатица  

(Върховръшки дял). Наклонът на топографската повърхнина е на север-северозапад. 

Наблюдава се голяма денивелация по територията - надморската височина се 

променя от 185,5 м в терасата на река Въча до 1212 м (вр.Момица) в близост до 

южната граница на общината. 

За северната част на общината са характерни много ниски стойности на 

морфометричните показатели – под 50 м/км2 вертикално разчленение, до 0,5-

1,0м/км2 хоризонтално разчленение и под 3о средни наклони. За южните сектори 

типични са дълбоко вкопаните речни долини (вертикално разчленение 400-

700м/км2) и стръмни склонове 15-20о, а в северната периферия и над 25о. 

Съществуващите дадености определят до известна степен разнообразна 

растителност, ярко различаваща се в равнинната и планинска част. 

Общината логично е със силно изразен антропогенен характер в северната си 

равнинна част, където коренната растителност е силно органичена. Терените между 

дигите на река Въча и регулационните граници на града са променили коренно 

влажностния си режим в продължение на няколко десетилетия поради осушаването 

им. В резултат са се развили значително по-сухоустойчиви дървесни, храстови и 

тревисти видове, сред които култивари и много рудерални тревни елементи. По-

голямата част от тях са обработваеми и се ползват като ниви, лозя и други трайни 

насаждения. В резултат на запустяването от последните години масово се развива 

бяла акация (Robinia pseudoacacia), а на места се забелязват петна от инвазивните 

айлант (Ailanthus altissima) и храстовидна аморфа (Amorpha fruticosa). Бившите ниви 

бързо се покриват с рудерална тревна растителност и храсти от шипка (Rosa canina), 

трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus monogyna), обикновено птиче грозде 

(Ligustrum vulgare), драка (Paliurus spina – Christi), къпина (Rubus  sр.)... 

Установените от нас тревисти видове в равнинната част на общинската 

територия представяме в следната таблица: 

 

СЕМЕЙСТВО 
 

ВИД INDEX  LATINUS ЗАЩИТ. 
СТАТУС 

 
 
 
 

зелена кощрява  Setaria viridis - 

троскот Cynodon dactylon - 

обикновена метлица Poa trivialis - 

балур Sorgum halepense - 
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СЕМЕЙСТВО 
 

ВИД INDEX  LATINUS ЗАЩИТ. 
СТАТУС 

Житни / Poaceae миши ечемик Hordeum murinum - 

безосилеста овсига Bromus inermis - 

заешки овес Trisetum flavescens - 

грудесто канарско семе Phalaris tuberosа - 

валезийска власатка Festuca valesiaca - 

овсигова вулпия Vulpia bromoides - 

луковична метлица  Poa bulbosa - 

сеноклас Cynosurus echinatus - 

ягло Tragus racemosus - 

белизма Dichantium ischaemum - 

 
 
 
 
 
Сложноцветни 
/Asteraceae 

смрадливо подрумче Anthemis cotula  

полско подрумче Anthemis arvensis  

обикновена свещица Filago vulgaris - 

четинеста дрипавка Crepis setosa - 

вълнести миши уши Hieracium pannosum - 

обикновенна синя жлъчка Cichorium inthybus - 

грудеста метличина Centaurea napulifera - 

пиренейска метличина Centaurea iberica - 

езиколистна паламида Cirsium ligulare - 

биберщайнова решетка Carlina bibersteinii - 

македонски спореж Senecio macedonicus  - 

бял равнец Achillea millefolium - 

разнолистен равнец Achillea critmifolia - 

казашки бодил Xanthium spinosum - 

космат оман Inula hirta - 

кучешка паламида Cirsium canum - 

 
Бобови / Fabaceae 
 

жлезист гръмотрън Ononis adenothricha - 

медицинска комунига Melilothus officinalis - 

азиатска глушина  Vicia peregrine - 

теснолистна глушина . Vicia angustifolia - 

шлемовидна еспарзета Onobrychis caput-gali - 

Щирови / Amaranthaceae бял щир Amaranthus albus - 

светъл щир Amaranthus lividus - 

 
Лукови / Alliaceae 

левурда Allium ursinum - 

тъмнопурпурен лук Allium atropurpureum - 

кръгъл лук Allium rotundum - 

Зимзеленови / Apocynaceae тревист зимзелен Vinca herbacea - 

Змиярникови / Araceae удължен змиярник Arum elongatum - 
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СЕМЕЙСТВО 
 

ВИД INDEX  LATINUS ЗАЩИТ. 
СТАТУС 

Вълчиябълкови / 
Aristolochiaceae 

поветова вълча ябълка 
 

Aristolochia clematitis - 

 
 
Грапаволистни / 
Boraginaceae  

високо паче гнездо Anchusa procera - 

италианско паче гнездо Anchusa italic - 

пълзящ острец Asperugo procumbens - 

лечебна наумка Cynoglossum officinalis - 

обикновено усойниче Echium vulgare - 

европейска подсунка Heliotropium europaeum - 

полско птиче просо Lithospermum arvense - 

изправена незабравка Myosotis stricta - 

полска незабравка Myosotis arvensis - 

 
 
 
 
Розоцветни/Rosaceae 

белезникав очеболец Potentilla neglecta - 

сребролист очеболец Potentilla argentea - 

камшик Agrimonia eupatoria - 

 суница Fragaria moschata - 

градско омайниче Geum urbanum - 

наделен очеболец Potentilla laciniosa - 

дребна динка Sanguisorba  minor - 

 
Брошови / Rubiaceae 

гръцка кръстатка Crucianella graeca - 

гол кръстец Cruciata glabra - 

 бяло еньовче Galium album - 

истинско еньовче Galium verum - 

лепка Galium aparine - 

Живеничеви / 
Scrophulariaceae 

белардия Belardia trixago - 

космата очанка Euphrasia hirtella - 

проста луличка Linaria simplex - 

Лободови / Chenopodiaceae клинолистна куча лобода Chenopodium 
opulifolium  

- 

Сенникоцветни /  Apiaceae кръглолистна урока  Bupleurum rotundifolium - 

голям морков Daucus maximus - 

Лаконосни/ Phytolacaceae  американски лаконос Phytolacca аmericana - 

Тученицови / Portulacaceae тученица Portulaca oleracea - 

Лападови / Polygonaceae козя брада Rumex acetosella - 

Kремови 
 Liliaceae 

 есенен синчец  Scilla autumnalis - 

голямокачулест гарвански 
лук 

Ornithogalum comosum - 

Картофови / Solanaceae черно куче грозде Solanum nigrum - 

Копривови / Urticaceae лечебна зидарка Parietaria officinalis - 

обикновена коприва Urtica dioica - 
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СЕМЕЙСТВО 
 

ВИД INDEX  LATINUS ЗАЩИТ. 
СТАТУС 

Дилянкови  / Valerianaceae ръбеста мотовилка Valerianella carinata - 

набраздена мотовилка Valerianella rimosa - 

Теменугови / Violaceae приятна теменуга Viola suaris - 

бяла теменуга Viola alba - 

полска теменуга Viola arvensis - 

Чифтолистникови  / 
Zygophylaceae 

бабини зъби Tribulus terrestris - 

 
Слезови / Malvaceae 

просфорник Abotilon theophrasti - 

градинска ружа Alcea rosea - 

горски слез Malva sylvestris - 

 обикновен слез Malva neglecta - 

Киселичеви / Oxalidaceae  обикновен зайчи киселец Oxalis acetosella - 

розово киселиче Oxalis purpurea - 

Макови / Papaveraceae змийско мляко Chelidonium majus - 

полски мак Papaver rhoeas - 

 

Всички растителни видове са широко и повсеместно разпространени в 

страната ни и няма включени в Приложения № 2 и 3 на ЗБР, както и такива от 

Червена книга на Република България, съвместно издание на Българска академия на 

науките и Министерство на Околната среда и водите (2001).  В равнинната част няма 

локализирани и известни находища на редки, защитени и ендемични растителни 

видове, характерни за биогеографската единица – като 7 вида балкански ендемити - 

плътен равнец (Achilea depressa), едроцветно червеноглавче (Knautia ambigua), 

критски ветрогон (Eryngium creticum), нисък лопен (Verbascum humile), теснолистно 

подрумиче (Anthemis tenuiloba), тракийско подрумиче (Anthemis thracica) и 

стрибърниева ведрица (Fritillaria strybrny).  

Части от някои видове се използват като билки и са сред най-

широкоразпространените и използвани лечебни растения - шипка (Rosa canina), синя 

жлъчка (Cichorium inthybus), бял равнец (Achillea millefolium), медицинска комунига 

(Melilothus officinalis)... 

В района няма находища на лечебни растения, поставени под специален 

режим на опазване и ползване, със стопанско значение. 

Естествена дървесна, храстова и тревна растителност в тази част е съхранена в 

тясна ивица в близост и непосредствено до река Въча. Състои се от автохтонни 

видове, остатъци от характерните и съществували в миналото крайречни горски 

комплекси. На места са се съхранили  във вид, отговарящ на Крайречни галерии от 
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Salix alba и Populus alba (92A0). Тази крайречна ивица се устройства като елемент на 

зелената система – зони за озеленяване /Оз/ и се обособява парк „Въча”. Проектът 

включва паркова зона, зона за спорт и атракции, водни спортове, спортен риболов. 

Теренът се ситуира югоизточно от коритото на река Въча, включващо изоставени 

рибарници и баластриери. 

Близо 35% от територията на общината са горски територии - 1683.134  ха или 

34.548 %. Земите от Горския фонд в общината се стопанисват от Южноцентрално 

държавно предприятие град Смолян–Държавно горско стопанство Кричим. 

Оновни дървесни видове са бял бор (Pinus sylvestris), черен бор (Pinus nigra), 

обикновен смърч (Picea abies), обикновен бук (Fagus sylvatica), зимен дъб (Quercus 

petrea), космат дъб (Quercus pubescens ), ела  (Abies alba)... 

Храстовата растителност включва дрян (Cornus mas), смрадлика (Cotinus 

coggygria), червен глог (Crataegus monogina), обикновена леска (Corylus avellana), 

люляк (Syringa vulgaris)... 

Има съобщения за наличие на находища на родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis) и други  защитени растителни видове, както и на две местообитания от 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие - 

Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества (62А0) и Източни гори от 

космат дъб (91AA*). 

Някои растителни видове  като червен /обикновен/ глог (Crataegus monogyna), 

дрян (Cornus mas), смрадлика (Cotinus coggygria), повет (Clematis vitalba), козя брада 

(Rumex acetosella), киселец (Rumex acetosa), черно куче грозде (Solanum nigrum), 

лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale), тревист зим зелен (Vinca herbacea) и др. са 

включени в приложението на Закона за лечебните растения, но нито един от тях не в 

списъка на видовете, поставени под режим на опазване и регулирано ползване - 

Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Ценен биологичен ресурс са гъбите – основно базидиевите обикновена  

манатарка (Boletus edulis) и пачи крак (Cantharellus cibarius)... Срещат се и други 

ядливи и отровни гъби Boletus pinophilus, Boletus appendiculatus, Boletus satanas, 

Boletus luridus, Agaricus sylvaticus, Lactarius deliciosus ... 

Характерът на зооценозите е различен в равнинната и планинска част.  

Безгръбначната фауна е най-богата. Установени са  37 вида от разред Odonata 

(По  Фауна на България, 1994).  По А. Асенов, 2006  се срещат 44 вида еднодневки  от 

разред Ephemeroptera, 17 вида полутвърдокрили (Hemiptera), 37 вида двукрили 

(Diptera), 14 вида ручейници (Trichoptera). Сухоземната безгръбначна фауна е 

изключително разнообразна, но не напълно проучена. От досегашните изследвания 
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(Хубенов,2002) е установено значително участие на средиземноморски видове. 

Характерни видове са житен бегач (Zabrus tenebrioides), бръмбърът Хenicopus рilosus, 

петточков хоботник (Tychius quinquepunctatus), житна стъблена оса (Cephus 

pygmaeus.), грахова пъстрянка \Zygaena viciae), ширококрила огневка (Магgaritiа 

sticticalis), бяла овощна пеперуда (Aporia crataegi). 

От ненасекомните видове характерни за района са някои охлюви (клас 

Gastropoda, тип Mollusca), червеи от клас Oligochaeta, дафнии и циклопси от клас 

Crustacea,  множество кърлежи и паяци от клас Arachnida.  

Долината на река Въча южно от град Кричим, до рида Чернатица е един от 

основни райони за пеперуди в България. Надморската височина е средно 195 m, а 

общата му площ 550 хa.  

Срещат се 8 целеви вида с висок консервационен статус - Zerynthia polyxena, 

Pieris ergane, Scolitantides orion, Glaucopsyche alexis, Apatura metis, Neptis rivularis, 

Nymphalis xanthomelas, Melitaea trivia. 

Река Въча и нейният водосбор са в Егейската водосборна област. Според 

Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие в България 

ихтиофауната на Егейския басейн включва 50 вида и подвида.  

Най-богато във видово отношение е сем. Cyprinidae – 24 вида, следван от 

Cobitidae - 6 вида, Salmonidae - 3 вида. Останалите семейства, които са установени 

тук, са представени с по един вид.  Тази водосборна област се отличава с най-много 

ендемични видове и подвидове (7): Vimba melanops, Cobitis peshevi, Rutilus rutilus 

mariza, Barbus cyclolepis cyclolepis, Chondrostoma nasus vardarenses, Sabanejwia aurata 

balcanica и Noemacheilus angorae bureshi...С висока численост в малките водоеми е 

гамбузията (Gambusia affinis holbrook)i), а напоследък масово се разпространиха 

слънчевката (Lepomis gibbosus) и псевдоразбората. С по-ограничено разпространение 

са триигла бодливка (Gasterosteus aculeatus), главоч (Cottus gobio), бяла риба 

(Stizostedion lucioperca) и др. Към тази категория могат да бъдат отнесени Coregonus 

lavaretus и видовете от семействата Catastomatidae и Ictaluridae, които са в процес на 

аклиматизация.  

По А. Асенов /2006/ характерни видове риби, обитаващи река Марица и 

нейните притоци, са речен кефал (Leuciscus cephalus), лешанка (Phoxinus phoxinus), 

червеноперка (Scardinius erytrophtahlmus), обикновена кротушка (Gobio gobio), 

скобар (Chondrostoma nasus), горчивка (Rhodeus sericeus amarus), уклей (Alburnus 

alburnus), гамбузия (Gambusia affinis holbrooki) и щипок (Cobittis teaenia). По рядко 

срещани, но специфични видове за водосбора на река Марица, са маришка мряна 

(Barbus tauricus cyclolepis), маришки морунаш /карабалък/ (Vimba vimba melanops), 
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мраморно попче (Proterorhinus marmoratus), сом (Silurus glanis) и щука (Esox lucius). 

Сравнително рядък вид е платиката (Abгamis brama). 

По сведения на местни риболовци в прилежащия участък се срещат 

червеноперка (Scardinius erytrophtahlmus), щука (Esox lucius), речен костур (Perca 

fluviatilis), бяла риба (Stizostedion lucioperca), слънчева рибка (Lepomis gibbosus)... 

Земноводните са представени от горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), 

голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo). зелена крастава жаба (Bufo viridis), 

дървесница (Hyla arborea), голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus), жълтокоремна 

бумка (Bombina variegate), голям гребенест тритон (Triturus karelinii)...  

От влечугите се срещат или са вероятни балкански гекон (Mediodactylus 

kotschyi, кримски гущер (Podarcis taurica), ивичест гущер (Lacerta viridis), зелен гущер 

(Lacerta viridis), сива водна змия (Natrix tessellate), обикновена /жълтоуха/ водна змия 

(Natrix natrix), обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis). Има съобщения за 

смок-стрелец (синурник) (Coluber caspius), тънък стрелец (Coluber najadum), медянка 

(Coronella austriaca), смок мишкар (Elaphe longissima) ... 

Ортифауната въпреки ограничеността на територията е разнообразна и е 

свързана с откритите храстово тревни комплекси, лесистните площи, водното 

течение и урбанизираната градска зона. Установени са - южен славей (Luscinia 

megarhynchos), лиска (Fulica atra), сива чапла (Ardea cinerea), крещалец (Rallus 

aquaticus), червеногръдка  (Erithacus rubecul), обикновен пчелояд (Merops apiaste), 

син синигер (Parus caeruleus), орко (Falco subbute), зеленоножка (Gallinula chloropu), 

обикновена калугерица (Vanellus vanellus), малък ястреб (Accipiter nisus), жълтокрака 

чайка (Larus cachinnans), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), полска чучулига 

(Alauda arvensis), селска лястовица (Hirundo rustica), речна чайка (Larus ridibundus), 

голям горски водобегач (Tringa ochropus), кос (Turdus merula), обикновен мишелов 

(Buteo buteo) и много други.  

Според районирането на територията на България по отношение миграцията 

на реещите се птици (Michev et al., 2012) разглежданият район попада в 

миграционния регион Via Balkanica, характеризиращ се с относително малки 

миграционни потоци.  

По време на сезонните миграции на реещите се и водолюбиви птици в района 

не са установени значителни миграционни потоци. 

На терена не са известни и не са регистрирани значителни концентрации на 

водолюбиви, пойни, дневни и нощни грабливи птици през зимния период. 

В участъка от река Въча при среднозимните преброявания на водолюбивите 

птици е регистрирано присъствието на малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), сива 

чапла (Ardea cinerea), ням лебед  (Cygnus olor), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма 
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белочела гъска (Anser albifrons), фиш (Anas penelope), зимно бърне (Anas crecca), 

зеленоглава патица (Anas platyrhynchos, Gavia spp.), тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus), белочела водна кокошка (Fulica atra), земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

речна чайка (Larus ridibundus), голям горски водобегач (Tringa ochropus)... 

Територията се обитава от благороден елен (Capreolus capreolus), сърна (Cervus 

elaphus), заек (Lepus europeus), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), 

лисица (Vulpes vulpes), черен пор (Mustela putorius), язовец (Meles meles)... 

Установени са или са вероятни и други видове бозайници, повечето от които 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие - малка 

белозъбка (Crocidura suaveolens), сив хомяк (Cricetulus migratorius), голяма 

/белокоремна/ белозъбка (Crocidura leucodon), лешников сънливец (Muscardinus 

avellanarius), етруска земеровка (Suncus etruscus), кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus), ръждив /обикновен/ вечерник (Nyctalus noctula), малка водна земеровка 

(Neomys anomalus), белка (Martes foina), невестулка (Mustela nivalis), горски сънливец 

(Dryomys nitedula), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), оризищна мишка 

(Micromys minutus), дива котка (Felis silvestris), белозъбо сляпо куче (Nannospalax 

leucodon), източноевропейски /белогръд/ таралеж (Erinaceus concolor), обикновен 

/голям/ сънливец (Glis glis)... 

Установени са или са вероятни много видове прилепи - остроух нощник 

(Myotis blythii), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus), ръждив вечерник (Nyctalus noctula), голям вечерник (Nyctalus lasiopterus), 

широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), мaлък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям нощник (Myotis myotis), 

натереров нощник (Myotis nattereri), трицветен нощник (Myotis emarginatus), 

мустакат нощник (Myotis mystacinus), южен мустакат нощник (Myotis aurascens), 

дългопръст нощник (Myotis capaccinii), двуцветен кожовиден прилеп (Vespertilio 

murinus), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), савиево прилепче (Hypsugo savii), 

кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), натрузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), 

ръждив вечерник (Nyctalus noctula), кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus), сив  

дългоух прилеп (Plecotus austriacus),  дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) и 

булдогов прилеп (Tadarida teniotis) 

В границите на община Перущица по Закона за защитените територии е 

обявена единствено Защитена местност „ПЕРЕСТИЦА”. Записана е с код в Държавния 

регистър 234. Обявена е за „Историческо място” със Заповед № 173 от 09.03.1983 г. 

на КОПС /Държавен вестник бр. 26/1983 г./. Прекатегоризирана е в „Защитена 

местност” по ЗЗТ със Заповед № РД-331 от 31.03.2003 г. на МОСВ  /Държавен вестник, 

бр.42/2003 г/. Промяна в режима на дейностите е въведена със Заповед № РД-935 от 
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28.12.2007 г. на МОСВ /Държавен вестник бр.11/2008 г./, а площта е актуализирана 

със Заповед № РД-935 от 28.12.2007г., Държавен вестник, бр.11/2008г. Опазва 

гнездово местообитание на черен щъркел и характеран ландшафт на площ от        

6.05 хектара. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни; 

2. Забранява се осъществяване на горско- и ловностопански дейности в 

периода от 1.III до 15.VII; 

3. Забранява се използване на скалния комплекс за скално катерене и 

практикуване на екстремни спортове; 

4.  Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни; 

5.  Забранява се палене на огън; 

6. Забранява се замърсяване с отпадъци; 

7.  Забранява се строителство; 

8. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

9. Забранява се разрушаване на скалните образувания. 

В защитената местност е открит и неизвестния досега за Родопите много рядък 

български растителен ендемит манагетова метличина (Centaurea mannagettae Podp.), 

както и два също много редки и неизвестни досега за флората на Средни Родопи 

видове като Stachys angustifolia и Sedum stefco Stef. 

Комплексът от своеобразните скалните феномени, сравними единствено с 

Белограчишките и видни от пътя между Перущица и Чурен, не е включен в нейните 

граници.  

Части от територията, предмет на Предварителният проект за Общ устройствен 

план на община Перущица, влизат в две защитени зони по Директива  92/43/ЕЕС /за 

местообитанията/ от национална екологичната мрежа в частта й за защитените зони 

по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие.  

Защитена зона „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ ” е записана с идентификационен код 

BG0000424. Общата й площ е 154 845.53 ха.  

Вносител на предложението е Сдружение "Зелени Балкани". Документацията 

е внесена в МОСВ и е одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие и 

впоследствие с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03. 2007 г. Одобреният от 

Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. Документацията 

е внесена в Европейската Комисия.  

Целите на опазване са следните: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Минималната надморска височина в зоната е 170 м, максималната – 225 м, а 

средната - 198 м. 

В Защитена зона „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ ” са установени 3 типа местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC :  

КОД                  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКР
ИТИЕ 
  /%/ 

ПРЕДСТА  
ВИТЕЛ 
НОСТ 

ОТНО 
СИТ. 
ПЛОЩ 

ПРИРОД 
НА  С-СТ 

ЦЯЛОСТ 
НА О-КА 

6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

     

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 

     

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и 
Populus alba 

2.241 С С В В 

•••• - приоритетни местообитания 

При описанието на всички местообитания от Приложение І към Директива 

92/43/EEC, които се срещат в зоната са ползвани: 

� Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC. 

� Приоритетност – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към 

Директива 92/43/EEC. 

� Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за 

биологичното разнообразие. 

� % Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

� Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, 

доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за 

класифициране: A - отлична представителност, B – добра представителност, C - 

значима представителност, D - незначително наличие. 

� Относителна площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от 

дадения тип хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита 

от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p 

>15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0 
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� Природна стойност – Степен на опазване на структурата и функциите на 

дадения тип природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий 

включва три под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на 

опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или 

слабо опазване. 

� Цялостна оценка. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването 

на дадения тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на 

предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглеждания 

хабитат. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: 

добра стойност, C: значима стойност 

Предмет за опазване в Защитена зона „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ ” са и 4 вида 

безгръбначни, два вида риби, 3 вида земноводни, 3 вида влечуги и 4 вида бозайници 

с висок природозащитен статус: 

ВИД SPECIES Мест
на 
попул 

Миграционна 
популация 

Оценка 

Размн Зимув Премин Попул Опазв Изолир Цял. 
оценка 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

бисерна 
мида  

Unio 
crassus 

R    С А С А 

бръмбар 
рогач 

Lucanus 
cervus 

R    С А А А 

ценагрион Coenagrion 
ornatum 

R    С В А А 

офигомфус  Ophiogomp
hus сecilia 

R    С В С В 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

европейска 
горчивка  

Rhodeus 
sericeus 
amarus 

С    С А С В 

обикновен 
щипок 

Сobitis 
taenia 

        

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

жълтокорем
на бумка 

Bombina 
variegata 

Р    D    

червенокоре
мна бумка 

 Bombina 
bombina 

Р    С А В А 

голям греб. 
тритон 

Triturus 
karelinii 

Р    С А С В 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
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шипоопаш. 
костенурка 

Testudo 
hermanni 

Р    D    

шипобедр. 
костенурка 

Testudo 
graeca 

Р    D    

обикновена 
блатна 
костенурка 

Emys 
orbicularis 

С    С А С В 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

дългопръст 
нощник  

Myotis 
capaccinii 

Р    D    

лалугер Spermophil
us citellus 

V    С В С С 

пъстър пор Vormela 
peregusna 

Р    С В С В 

видра  Lutra lutra 2-3i    С В С В 

Легенда:  

•••• SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно Приложение II 

към Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.  

•••• Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и 

други източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове 

птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на 

живота на тези видове. Използвана е следната класификация: 

•••• Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат 

намерени в обекта целогодишно. 

•••• Миграционна  попул. - миграционна популация от: 

•••• Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и 

отглеждане на малките. 

•••• Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

•••• Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране 

или за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

•••• Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният 

брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс 

е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). 

За някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно 

мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (т). В случаите, когато няма 

никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е 

посочено дали видът е типичен (С), рядък (Я) или много рядък (V). Когато липсват 

всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (Р). 
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•••• Популация - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в 

обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се 

използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в 

обекта, в сравнение с тези па националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка:  

А) 100% >= р > 15%; 

В) 15% >= р > 2%;  

С) 2% > р > 0%.  

Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна 

степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна 

популация. 

•••• Опазване - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са 

от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на 

този критерий е използвана "най-добра експертна преценка":  

А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване);  

В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 

деградирало състояние и лесно възстановяване); 

С) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

•••• Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, 

съотнесена с естествената степен за вида. Използвана с следната класификация:  

А) (почти) изолирана популация; 

В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; 

С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

•••• Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на 

дадения вид. Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната 

класификационна система:  

А) отлична стойност; 

В) добра стойност;  

С) значима стойност. 

 

При полевите изследвания са установени много видове птици с висок 

консервационен статус: 
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ВИД SPECIES Местна 
попула
ц. 

Миграционна 
популация 

Оценка 

Разм
н. 

Зим
ув. 

Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в 

Изо
лир 

Цял. 
оценка 

Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: 

орел  
рибар  

Pandion 
haliaetus 

  1i D     

късопръст 
ястреб  

Accipiter 
brevipes 

 1p   D    

синявица Coracias 
garrulus 

 3p   D    

земеродно 
рибарче 

Alcedo atthis 2-3p    D    

сирийски 
пъстър 
кълвач 

Dendrocopo
s syriacus 

4-5p    D    

Червеногър 
ба сврачка 

 Lanius 
collurio 

 R(7 
10p 

  D    

Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от  Закона за биологичното разнообразие: 

късокрил 
кюкавец  

Actitis 
hypoleucos 

 1р   D    

зеленоглав
а патица 

Anas 
platyrhynchos

3-5р    D    

малък 
ястреб  

Accipiter 
nisus 

2р    D    

черношипа 
ветрушка  

Falco 
tinnunculus 

1-2р    D    

чухал  3-5р        

пчелояд  Merops 
apiaster 

 100p    D    

зелен 
кълвач  

Picus viridis C    D    

качулата 
чучулига  

Galerida 
cristata 

C    D    

брегова 
лястовица 

Riparia 
riparia 

 350-
450р 

  D    

южен 
славей 

Luscinia 
megarhynchos

 C   D    

сива 
овесарка 

Miliaria 
calandra 

C    D    

голямо 
черноглаво 
коприварче  

Sylvia 
atricapilla 

C    D    

кос Turdus 
merula 

C    D    
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Местна популуция - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в 

обекта целогодишно.  

Миграционна популация - миграционна популация от:  

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане 

на малките. Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата.  

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или 

за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.  

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой 

е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (т) или (f).  

В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/ 

плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (С), рядък (R) или 

много рядък (У). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 

налична (Р).  

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната.  

Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност 

на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е 

следния модел за приблизителна оценка: А) 100% ≥ Р > 15%; В) 15% ≥ Р > 2%; С) 2% ≥ 

Р>0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна 

степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна 

популация.  

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на 

този критерий е използвана "най-добра експертна преценка": А) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 

деградирало състояние и лесно възстановяване); С) средно или слабо опазване 

(всички други комбинации).  

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, 

съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: А) 

(почти) изолирана популация; В) не изолирана популация, но на границата на района 

на разпространение; С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.  
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Цял.Оц. - цялостна оценка на стойноспа на обекта за опазването на дадения 

вид. Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната 

класификационна система: А) отлична стойност; В) добра стойност; С) значима 

стойност.  

Срещат се още редица видове с висок природозащитен статус, болшинството 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие: 

ВИД SPECIES МЕСТНА 
ПОПУЛАЦИЯ  

МОТИВАЦИЯ 

 Cordulegaster bidentatus Р С 

 Helix lucorum Р А 

 Somatochlora flavomaculata Р C 

зелена крастава жаба Bufo viridis С С 

дървесница Hyla arborea С С 

сирийска чесновница Pelobates syriacus Р С 

горска дългокрака жаба Rana dalmatina С С 

степен гущер Podarcis muralis V С 

ивичест гущер Lacerta trilineata R С 

зелен гущер Lacerta viridis С С 

кримски гушер Podarcis taurica С С 

сива водна змия Natrix tessellata С С 

смок-стрелец (Синурник) Coluber caspius Р С 

смок мишкар Elaphe longissima Р С 

щиглец Carduelis carduelis С А 

обикновена кукувица Cuculus canorus С А 

малък маслинов 
присмехулник 

Нippolais pallida С А 

жълта стърчиопашка Motacilla flava С А 

авлига Oriolus oriolus С А 

голям синигер  Parus major С А 

папуняк  Upupa epops С А 

дива котка Felis silvestris R А 

източноевропейски 
/белогръд/ таралеж 

Erinaceus concolor С А 

лешников сънливец Muscardinus avellanarius R А 

невестулка  Mustela nivalis С А 

 

•••• SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно Приложение 

II към Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.  
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•••• Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и 

други източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове 

птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на 

живота на тези видове. Използвана е следната класификация: 

•••• Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат 

намерени в обекта целогодишно. Посочени са данни за типичния максимален 

размер на популацията, числеността е описана съгласно обяснителните бележки по - 

горе. 

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са 

използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) 

международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното 

разнообразие); D) други причини 

Общата  характеристика на Защитена зона  „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ” по класове 

земно покритие е следната: 

класове земно покритие % покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 100 

 

Зоната не се припокрива с други елементи на националната екологична мрежа 

или с обекти, включени в Европейската програма Корине биотопи. 

Част от общинската територия в източната част попада в защитена зона 

„БРЕСТОВИЦА”, записана с идентификационен код BG0001033 и с обща площ от 

26,705.8 дка. Тя също е част от националната екологичната мрежа в частта й за 

защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие /по 

ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС за хабитатите/. 

Вносител на предложението е Сдружение за дива природа "Балкани". 

Документацията е внесена в МОСВ и е одобрена от Националния съвет по 

биологично разнообразие и впоследствие с решение на Министерски съвет № 122 от 

02.03. 2007 г. Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21 от 

09.03.2007 г. Документацията е внесена в Европейската Комисия.  

Целите на опазване са следните: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 
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• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

В защитена зона „БРЕСТОВИЦА”, са установени 13 типа  местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC :  

КОД                  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРИТ
ИЕ 
  
 /%/ 

ПРЕД 
СТАВ 
ИТЕЛ 
НОСТ 

ОТНО 
СИТ. 
ПЛОЩ 

ПРИ 
РОД 
НА 
 С-СТ 

ЦЯЛО 
СТНА 
О-КА 

5210 Храсталаци с Juniperus spp.      

6110* Отворени калцифилни или базифилни 
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

     

6210* Полуестествени сухи тревни и 
храсталачни съобщества върху варовик  

2 А С А А 

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни 
растения от клас Thero-Brachypodietea 

0.1 А С А А 

62АО Източно субсредиземноморски   сухи 
тревни  съобщества 

0.01 А С А А 

8210  Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 

0.01 А С А А 

9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion)  

     

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum 

0.1052 D    

91AA* Източни гори от космат дъб 23.339 В С В В 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 

0.00389 С С С С 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори 

21.27 В С А А 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа      

92C0 Гори от Platanus orientalis  2 А А А А 

Предмет за опазване в Защитена зона „БРЕСТОВИЦА” са 9 вида безгръбначни, 

два вида риби, два вида земноводни, 4 вида влечуги и 7 вида бозайници:   

ВИД SPECIES Мест
на 
попул 

Миграционна 
популация 

Оценка 

Раз
мн. 

Зим
ув. 

Пре
мин. 

Попу
л. 

Опа
зв 

Изо
лир 

Цял. 
оценка 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

ручеен рак   Austropotamo
bius torrentium 

С    С А С В 

обикновен 
сечко 

Cerambyx 
cerdo 
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ВИД SPECIES Мест
на 
попул 

Миграционна 
популация 

Оценка 

Раз
мн. 

Зим
ув. 

Пре
мин. 

Попу
л. 

Опа
зв 

Изо
лир 

Цял. 
оценка 

бръмбар 
рогач 

Lucanus cervus         

буков 
сечко 

Morimus 
funereus 

R    С В С А 

алпийска 
розалиа   

Rosalia alpina R    С В С А 

бисерна 
мида  

Unio crassus R    С В С С 

 Probaticus 
subrugosus 

R    С В С А 

лицена Lycaena dispar V    С В В В 

 Callimorpha 
quadripunctaria 

R    С А В В 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

обикновен 
щипок  

Cobitis taenia         

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

жълтокорем
на бумка 

Bombina 
variegata 

С    С А С А 

голям 
гребенест 
тритон 

Triturus 
karelinii 

Р    С А С В 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

шипоопаш. 
костенурка 

Testudo 
hermanni 

V    С А С А 

шипобедр. 
костенурка 

Testudo 
graeca 

V    С А С А 

обикновена 
блатна 
костенурка 

Emys 
orbicularis 

С    С А С В 

пъстър смок Elaphe 
sauromates 

Р    С А В В 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

малък 
подковонос 

Rhinolophus 
hipposideros 

        

дългоух 
нощник   

Myotis 
bechsteini 

Р    D    

широкоух 
прилеп  

Barbastella 
barbastellus 

Р    D    

голям Rhinolophus         
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ВИД SPECIES Мест
на 
попул 

Миграционна 
популация 

Оценка 

Раз
мн. 

Зим
ув. 

Пре
мин. 

Попу
л. 

Опа
зв 

Изо
лир 

Цял. 
оценка 

подковонос  ferrumequinum

дългопръст 
нощник  

Myotis 
capaccinii 

Р    D    

лалугер Spermophilus 
citellus 

V    С В С В 

видра  Lutra lutra Р    С С С С 

Легенда:  

•••• SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно Приложение 

II към Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.  

•••• Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и 

други източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове 

птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на 

живота на тези видове. Използвана е следната класификация: 

•••• Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат 

намерени в обекта целогодишно. 

•••• Миграционна  попул. - миграционна популация от: 

•••• Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и 

отглеждане на малките. 

•••• Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

•••• Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на 

мигриране или за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

•••• Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният 

брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс 

е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). 

За някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно 

мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (т). В случаите, когато няма 

никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е 

посочено дали видът е типичен (С), рядък (Я) или много рядък (V). Когато липсват 

всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (Р). 

•••• Популация - размер и плътност на популацията на вида, който се среща 

в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната.  

Във всички случаи, този критерий се използва за оценяване на относителния 

размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната 
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популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: А) 100% >= р > 15%;  

В) 15% >= р > 2%; С) 2% > р > 0%.  

Когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да 

бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

•••• Опазване - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които 

са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране 

на този критерий е използвана "най-добра експертна преценка":  

А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 

на възможностите за възстановяване);  

В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 

деградирало състояние и лесно възстановяване); 

 С) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

•••• Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, 

съотнесена с естествената степен за вида. Използвана с следната класификация:  

А) (почти) изолирана популация; 

В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; 

С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 

•••• Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на 

дадения вид. Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната 

класификационна система:  

А) отлична стойност;  В) добра стойност; С) значима стойност. 

Срещат се още редица значими растителни и животински видове:  

ВИД SPECIES МЕСТНА 
ПОПУЛАЦИЯ  

МОТИВАЦИЯ 

 Zerynthia polyxen С C 

 Parnassius mnemosyne С C 

зелена крастава жаба Bufo viridis Р С 

дървесница Hyla arborea Р С 

сирийска чесновница Pelobates syriacus Р С 

горска дългокрака жаба Rana dalmatina Р С 

степен гущер Podarcis muralis Р С 

ивичест гущер Lacerta trilineata Р С 

зелен гущер Lacerta viridis Р С 

сива водна змия Natrix tessellata Р С 

смок-стрелец (Синурник) Coluber caspius Р С 

тънък стрелец Coluber najadum Р С 

медянка Coronella austriaca Р С 
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смок мишкар Elaphe longissima Р С 

пепелянка Vipera ammodytes   

 
Общата  характеристика на Защитена зона „БРЕСТОВИЦА” по класове 

земно покритие е следната: 

класове земно покритие % покритие 

Друга орна земя 1 

Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, инд.  обекти) 1 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност                                         

Иглолистни гори 6 

Сухи тревни съобщества, степи 2 

Храстови съобщества 41 

Смесени гори 1 

Широколистни листопадни гори 44 

Екстензивни зърнени култури 4 
 

Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на 

популацията, числеността е описана съгласно обяснителните бележки в раздел 3.2. 

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са 

използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) 

международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното 

разнообразие); D) други причини. 

Минималната надморска височина в зоната е 257 м, максималната - 695 м, а 

средната - 479 м. 

Защитена зона „Брестовица” не се припокрива с обекти, включени в 

Европейската програма Корине биотопи:  

Територията не притежава друг природозащитен статут. 

Характеристиката на зоните е представена по данните от Информационна 

система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. 

http://natura2000.moew.government.bg 

От представените данни от Общинският план за развитие на община Перущица 

за периода 2014-2020 г. и опорния план е видно, че „зелената система” в 

устройваната територия, разглеждана като съвкупност от обемно пространствени 

свързани паркови урбанистични единици в обхвата на града и крайселищните 

територии не е в добро състояние. Обезпечени качествени зелени площи са 

изградени в общинския център, но уличното и крайпътно озеленяване не е на висота. 

От там тя губи и своята биокоридорна стойност за описаното биологично 

разнообразие в района. 
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2.6.ЛАНДШАФТ 

Ландшафтната оценка изразява резултата от взаимодействието на природните 

и антропогенни компоненти на разглежданата територия. 

Според последното ландшафтно райониране на България /П. Петров, 1997 г./, 

територията на община Перущица попада в Южнобългарска планинско-котловинна 

ландшафтна област, в Западнородопска ландшафтна подобласт и в частност в 

Переликско-Чернатишки район. 

Територията обединява части от южната периферия на Пазарджишко-

Пловдивското поле със северозападните склонове на Западнородопския рид 

Чернатица и неговите нахълмени подножия. Отводнява се от река Въча, както и от 

река Перущенска в десния водосбор на река Въча, която пък е приток на река 

Марица. Северната част на територията традиционно се усвоява в обработваеми 

земи и трайни насаждения. Родопските склонове са заети от широколистни гори и 

пасища. 

Ландшафтния облик на територията на Общината е определен от 

разнообразен релеф. В посока от север на юг той  преминава от низинен в поречието 

на река Въча в хълмист на прехода към планинското подножие на Родопите, до ниско 

и среднопланински в пределите на Родопския рид Чернатица. 

Съвременно формиралият се ландшафт е под влияние на преходно-

континенталния климат. Характерна особеност на климата в района е топлото лято, 

по-меката зима и по-малките годишни температурни амплитуди. Валежите са по-

ниски от средните за страната, което се обяснява преди всичко с факта, че 

територията попада във „валежна сянка”. В ниските части от територията съществуват 

условия за изразени засушавания, проявявани в края на лятото и на зимата. Снежната 

покривка е ежегодна, но неустойчива. 

Областта разполага със значителен агроклиматичен потенциал като 

технически и зеленчукови култури, фуражни и трайни насаждения, въпреки че 

общината е определяна като територия с висок риск от засушаване и е зависима от 

ефективното използване на водните ресурси (напояване). Условията благоприятстват 

отглеждането на топлолюбиви, късни култури (царевица, тютюн, лозя), средно 

топлолюбиви (царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло, тютюн) и ранни малко 

топлолюбиви (овес, лен, картофи). 

Речната мрежа в пределите на община Перущица се формира от долината на 

река Въча (част от долното й течение) и от река Перущенска, която северозападно от 

гр.Перущица се влива в река Устинска, десен приток на река Въча. В алувиалните 

речни наслаги и в пролувиалните наноси се разкрива изобилие на акумулирани 

грунтови води. Окарстените мраморни тела в района са основен колектор на 
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карстови води. През землището на общината преминават напоителни канали, които 

се използват за напояване на земеделските земи. Прекратено е използването за 

напояване от микроязовира, разположен югоизточно от гр.Перущица (яз.Баден). 

Земеделските земи са едно от богатствата на общината. Тук са разпространени 

кафяви планинско-горски, канелени горски, рендзини, делувиални и наносни почви. 

С най-голямо значение за стопанството на общината са алувиалните, алувиално-

ливадните, алувиално-делувиалните и делувиално-ливадни почви. Много 

подходящи са за отглеждане на зеленчуци, тютюн, овощни и лозови насаждения, 

ливади. Алувиално-ливадните почви се отличават с добре изразен хумусен хоризонт. 

Делувиално-ливадните се нуждаят от предпазване от ерозия и поливане. 

В среднопланински условия, под букова растителност, широко представени са 

кафявите горски почви. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени 

пространства) имат значение за земеделието (картофи, малини) или използването им 

за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на 

несъобразено антропогенно натоварване. 

Площта на ерозиралите земи в община Перущица възлиза на 230 дка. 

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния 

слой, което води до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. Борбата с 

проявата на ерозия следва да се води, чрез залесяване на нови гори и провеждане на 

противоерозионни технически мероприятия. 

На територията на общината има земеделски земи и земи със смесено 

земеползване, утвърдени със Заповед на министъра на МЗХ № РД 09-59/02.02.2010 

г., като земи с висока природна стойност. 

Наличието на голям брой природни забележителности, исторически и 

архитектурни паметници, разкриват богати възможности за екологичен туризъм. 

В краткия анализ на едни от най-важните преки и косвени фактори за 

формиране на ландшафтния облик на всяка една територия, дават основание да се 

определи, че по своя произход съвременният ландшафт на територията на община 

Перущица е с антропогенен характер. 

Видове антропогенни ландшафти на територията на общината. 

� Урбогенен ландшафт. Освен град Перущица няма други населени 

места. Той е разположен на около 23 км югозападно от областния център – град 

Пловдив. Застрояването е главно ниско етажно, за фамилно жилищно обитаване. 

Върху разглежданата територия, има и зони с производствени и складови дейности. 

Сам по себе си урбогенният ландшафт на територията на община Перущица не 

създава сериозни екологични проблеми с изключение на проблема за пречистването 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     98 
 

на отпадъчните води от тях, които влияят върху чистотата на подземните и 

повърхностните води.  

� Техногенен инфраструктурен ландшафт. 

Тази разновидност на антропогенния ландшафт също така присъства на 

територия на общината и активно влияе върху съвременния облик на ландшафта, 

като образува една инфраструктурна мрежа. 

През центъра на общинския град преминава Републикански път ІІІ-8602 

„Пловдив - Злати трап - Брестовица - Перущица - Устина – Кричим”. Също така 

Общински път 86212 „с. Чурен – с. Скобелево – гр. Перущица - гр. Стамболийски”. 

Съществуващата пътна мрежа обезпечава в достатъчна степен транспортната 

достъпност до и от Община Перущица, но оптималният вариант не е достигнат.  

За подобряване ландшафта на главната пътна мрежа в района, особено в 

участъците на неурбанизираните територии, е необходимо да се изготвят 

ландшафтно устройствени проекти. Задачата им е да повишат и подобрят 

природните качества на ландшафта в тези участъци и да създадат екологични 

коридори между населените места и околните екологични мрежи. Използваната 

растителност трябва да бъде съобразена с околния ландшафт, да не бъде в 

противоречие с него, а да подчертае създадения ландшафтен облик на дадената 

зона. Това не изключва възможността да се използват и трайни насаждения. 

Културното и историческо наследство представлява един от най-ценните 

ресурси на община Перущица, предпоставка за развитие на интензивен местен и 

международен туризъм. Да се осигури необходимата инфраструктура за 

превръщането на паметниците в обекти на масово посещение – приемна и 

информационна инфраструктури, благоустрояване, условия за транспортен и 

пешеходен достъп и др. 

Не по-малко влияние върху антропогенния облик на ландшафта оказват и 

електропроводите за високо напрежение, които също формират надземни 

инфраструктурни коридори. Тук попада и намиращото се на територията на 

общината бивше селскостопанско летище, което се предвижда да се използва за 

въздушни спортове. 

� Агрогенен ландшафт 

Селскостопанските /агрогенни/ ландшафти имат главно присъствие. Основната 

част от тях са: обработваеми земи (зърнени, лозови и овощни насаждения, зеленчуци 

и др.) и необработваеми земи (мери, пасища, ливади, и пустеещи земи). Обликът на 

селскостопанския ландшафт се допълва и от естествените водни течения (реки и 

дерета) и изкуствени водни течения (напоителни канали и микроязовир). 
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Селското стопанство в общината се развива благодарение на отличните 

природни условия и ресурси. Земеделските земи заемат 55% от площта на общината. 

Въпреки това отрасълът е далеч от оптималния си капацитет. Отглеждат се трайни 

насаждения, главно лозарство и овощарство. Потенциалните възможности за 

реорганизация, особено в областта на производството на екологични чисти продукти 

са високи. Понастоящем стопанствата са много дребни, силно разпокъсани, 

технологично изостанали и с много собственици, което обяснява наличието на 

неизползваеми и пустеещи земеделски земи и силно затруднява развитието на 

модерен агробизнес, съобразен със стандартите на ЕС. Производството е предимно 

за собствена консумация. Обръща се внимание на модернизацията на селското 

стопанство, чрез въвеждане на капково напояване и ново земеделско оборудване. 

Независимо от антропогенна намеса при преобразуване облика на ландшафта 

на територията на община Перущица, все още в рамките на териториите с агрогенен 

ландшафт съществуват ландшафтни комплекси, които имат както ландшафто-

оформяща, така и консервационна значимост. Те представляват потенциал за 

бъдещо разнообразяване на сравнително монотонния агрогенен ландшафт и за 

създаване на възможности за опазване и обогатяване на биологичното 

разнообразие. 

Конкретно към тези ландшафтни комплекси с консервационно значение могат 

да се посочат следните разновидности: 

� Ливади и пасища. Тяхната площ е сравнително малка на територията на 

общината, но на фона на пустеещи обработваеми земи визуалното им присъствие в 

облика на ландшафта е забележимо и внася разнообразие в аграрния ландшафт. 

� Реки и канали. Като елементи на селскостопанския поминък на територията на 

община Перущица, тези водни течения и площи имат съществено значение за облика 

на ландшафта, но през последните години са доста изоставени и не се поддържат. 

Реките и каналите със своето присъствие, обогатяват визуалния ландшафт и могат да 

се използват за нуждите на напояването и за отдих. 

� Дендрогенен ландшафт 

Благоприятния преходно-континентален климат и теренните условия 

определят наличието на разнообразна флора и фауна. В общината сравнително 

голяма площ (34,55%) е заемана от Горския фонд и за него се прецизират мерките за 

опазване и ползване на горите. Те имат водещо значение за подобряване на 

ландшафта в общината. За тяхното състояние основна роля има лесоустройствения 

проект. Освен предвидените сечи по горскостопански план е предвидено и 

подпомагане на естественото възобновяване в трудновъзобновими насаждения. 
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Необходимо е насочване на инвеститорски интерес към развитие на горското 

стопанство, съобразено с горскостопанските планове, изготвени съгласно 

изискванията на Закона за горите. 

Община Перущица се намира в зона с висока концентрация на недвижими 

културни ценности. Състоянието на недвижимото културно наследство като цяло е 

неудовлетворително, като част от обектите са застрашени от разрушение, а други не 

са добре проучени. 

Необходимо е недвижимите културни ценности и съществуващите 

туристически пътеки да се привържат към цялостни културни маршрути и предвид 

принадлежността на Червената черква към Източно европейския културен коридор 

„Виа Диагоналис“, да се свържат и с този културен коридор. 

Особено внимание се обръща върху укрепване на елементите на 

Националната екологична мрежа – защитени природни територии и зони от Натура 

2000. В община Перущица е обявена една защитена природна територия - Защитена 

местност „ПЕРЕСТИЦА”, записана с код в Държавния регистър 234.  

На територията на общината попадат и части от други два елемента на 

националната екологична мрежа: защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС /за 

местообитанията/ - защитена зона „БРЕСТОВИЦА” (BG0001033) и защитена зона 

„РЕКА ВЪЧА - ТРАКИЯ” (BG0000424). И в двете защитени зони се срещат множество 

растителни и животински видове, с висок природозащитен статус. 

Защитените местности и зони на територията на община Перущица обхващат 

сравнително малка територия и това определя изискването за максимално опазване 

на природните ландшафти. 

Визуално възприемане, устойчивост и динамика на ландшафта 

Урбанизационното присъствие със складови и производствени терени и сгради 

и прилежащата им инфраструктура на територията на общината, постепенно 

превръщат агрогенния ландшафт в урбогенен и техногенен инфраструктурен. В този 

смисъл, в тази част от общинската територия обликът на ландшафта се отличава с 

нестабилност и динамика на изменчивост. В останалата част от територията на 

общината, агрогенният ландшафт е устойчив и не е застрашен от урбанизационни 

промени. 

В резултат на комплексната оценка на естетическите качества на отделните 

компоненти и елементи, формиращи ландшафта на разглежданата територия, тя се 

определя като такава с висока комплексна оценка и територия със средна оценка на 

ландшафта. 

Териториите с висока оценка включват предимно горския фонд, реките, 

микроязовира и защитените територии и природни забележителности. 
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Със средна оценка на ландшафта е територията, обхващаща селскостопанските 

площи. Една част от тях са необработваеми, като: мери, пасища, ливади и пустеещи 

земи. Визуално, присъствието на изоставената обработваема земя е забележимо. 

Тази оценка изключва териториите, където горският фонд има значително 

присъствие. За повишаване на оценката допринасят с присъствието си микроязовира, 

поречията на р. Въча и  р. Перущенска, множеството напоителни канали. 

Елементи на антропогенния ландшафт са паметниците на културно-

историческото наследство. На територията на община Перущица те са значителни и 

съчетани с природната среда, са добър потенциал за развитието на туризма. 

Специфични изводи и препоръки за бъдещият облик на ландшафта 

Анализът на съвременната ландшафтна структура в общината показва ясна 

пространствена диференциация - съсредоточаване на антропогенни ландшафти в 

северната й част и съхраняване на природни в южната (планинска) част. Най-високо 

процентно участие в структурата имат агроландшафтите с трайни насаждения (около 

33%), следвани от тези на обработваеми земи (28%). Около 18% от територията е 

представена от естествени горски ландшафти. Във връзка с нуждата от внасяне на 

динамика в облика на ландшафта, Общият устройствен план на общината залага 

бъдещи предпоставки за опазване и развитие на споменатите по-горе ландшафтни 

комплекси, които ще имат съществено значение за разнообразяване на ландшафта. 

Територията се отличава с изразителна денивелация и производен на нея 

ефект на контрастност в природните характеристики на северната и на южната част 

на общината. Налице е повишена динамика на естествените природни процеси на 

границата планина/низина, което следва да се вземе предвид при изграждането и 

поддържането на стопанска и селищна инфраструктура. 

Характерни за района са склонови срутища и свлачища. Специално внимание 

изисква поддържането на подножните участъци в общината, податливи на 

свлачищни деформации. 

Единственото населено място в общината – град Перущица, е разположен в 

подножието, което от гледна точка на комплексните природно-географски и 

ландшафтно-екологични анализи е най-уязвимата част от територията. На това 

основание, се счита за необходимо прецизиране на антропогенното натоварване в 

селищна среда във високите подножни сектори на прехода към склона. В 

допълнение, е необходимо разработването на устойчива във времето стратегия за 

адаптивно вписване на селището сред оградните му ландшафти, (напр. чрез 

увеличаване на процента на дървесна растителност в тази буферна зона). 

Климатичните режими по територията като цяло благоприятстват комфорта на 

населението. В същото време следва да се отбележи наличието на условия за проява 
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на редица неблагоприятни за стопанската практика явления – изразителни 

засушавания, дефицит на атмосферна и почвена влажност, мъгли, температурни 

инверсии, екстремни температури, задържане на замърсители във въздуха. Основна 

роля за омекотяване на негативните ефекти има естествената растителност. 

Поддържането ѝ би имало и превантивна роля по отношение на зачестилата проява 

на обилни денонощни валежи в страната, с висок риск от провокиране на 

наводнения и деструкция на земите. 

Анализите показват, че районът се характеризира с добри водни ресурси, но в 

условията на високо изпарение и висок потенциален риск от наводнения. На това 

основание важно значение за стопанската практика имат хидромелиоративните 

защитни средства и завиряванията. 

Пресните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в общината, се 

формират от подземните порови и карстови води, което изисква повишено внимание 

към опазването на водите поради опасността от замърсявания в земеделието. 

Анализът показва, че районът се отличава с наличието на продуктивни почви, 

благоприятни за отглеждането на широка гама земеделски култури. Низинните 

участъци създават добра среда за организирането на обработваеми земи. 

Хълмистите терени предполагат условия за отглеждането на лозя и овощни култури, 

а нископланинските - развитие на пасищно животновъдство. 

Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в обхвата на 

общината са уязвими на засушаване (северна низинна част) и ерозия (южна 

планинска част), което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на 

почвените ресурси. 

Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането 

на водните и почвените ресурси в общината, за предотвратяване на наводненията и 

смекчаване на негативните ефекти от ерозията и гравитационната денудация. На това 

основание е необходимо нейното поддържане и опазване в близки до естествените 

ѝ характеристики, както и ограничаване на антропогенизацията в горски условия за 

недопускане на процеси на фрагментация и деструкция. 

За по-доброто включване на общината, като населено място, в ландшафта, е 

необходимо по-активно навлизане на растителността в селището.  

С подчертано присъствие в облика на ландшафта на общината, на територия ѝ 

се намират редица паметници на културно-историческото наследство. С помощта на 

предвижданията в ОУП, бъдещото социализиране и опазване на всички тях, ще 

внесат нови акценти в палитрата от антропогенни ландшафти в района. 

Всичко това е едно огромно богатство на територията, с качества на културен 

пейзаж, представляващ особен интерес от Родопския културен ареал. 
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В контактните територии на тези културно-исторически ценности, ОУП запазва 

териториални възможности за създаване на зелена инфраструктура в близост до тях, 

което ще създаде среда за краткотраен отдих на посетителите. 

Конкретните мерки включват по-нататъшно развитие на еко-пътеките и 

изграждане на предвидените нови, риболовен туризъм и дооборудване на летището 

за въздушни спортове. С оглед близостта на град Пловдив, да се предвидят еко-вело-

пътеки със съответната инфраструктура, би трябвало да бъде една от задачите на 

природолюбителите в района. 

Културното и историческо наследство представлява един от най-ценните 

ресурси на община Перущица, предпоставка за развитие на интензивен местен и 

международен туризъм. Да се осигури необходимата инфраструктура за 

превръщането на паметниците в обекти на масово посещение – приемна и 

информационна инфраструктури, благоустрояване, условия за транспортен и 

пешеходен достъп и др. 

Освен постигане на чисто визуално-естетически ефекти, опазването и 

развитието на ландшафтните комплекси ще има и голямо екологическо значение. То 

ще удовлетвори изискванията в планирането на Националната екологична мрежа по 

„НАТУРА 2000“ и ще осигури опазването и обогатяването на биологичното 

разнообразие. 

Опазването на споменатите ландшафтни комплекси ще балансира 

засилващото се присъствие на разновидностите на антропогенния ландшафт. 

Общия устройствен план с устройствените си предвиждания, правила и 

нормативи осигурява в максимална степен едновременно социализацията и 

опазването на всички ценни природни и антропогенни дадености – природо-

защитени обекти и културно-историческо наследство. 

 

 

2.7.КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Територията на община Перущица има хилядолетна и богата история. 

Множеството разкрити археологически ценности в района показват богато културно 

наследство, което са оставили траки, римляни, византийци, славяни и българи.  

Културно-историческите обекти са изследвани и документирани в архива на 

Историческия музей в гр.Перущица. 

 В изготвения ОУПО е направено пълно описание на недвижимото културно 

наследство на общината, изготвена е подробна карта с проблемните зони и 

потенциал за развитие на културно-историческото наследство (граф.приложение 8). 

Вижда се, че голяма част от територията на община Перущица е с извършени теренни 
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археологически проучвания и с установени селищни и надгробни могили с 

национално значение, като: Селищна могила 1 – северно от Перущица, кв.Пастуша; 

Селищна могила 2 – северозападно от Перущица, до Кричимски канал; Селище с 

площ 5 дка в кв.Козбен; Надгробни могили – 6 броя. На територията на общината има 

още множество могили, които трябва да бъдат проучени и да се определи тяхната 

археологическа ценност. 

На територията на общината има извършени множество археологически 

разкрития, за които трябва да бъдат направени пълни археологически проучвания, 

като: Плосък некропол – кв.Пастуша; Средновековни крепости в м.Калето, м.Горките, 

Перестица. 

На 2 км североизточно от гр.Перущица се намира раннохристиянска базилика 

„Червената черква”. Тя е реставрирана и е изградена информационна сграда с 

битови помещения, което ще позволи включването ѝ в различни културно-

исторически маршрути. Все още не е осигурен асфалтов път и няма паркинг за МПС. 

Според данните на Асоциацията за културен туризам през територията на 

България преминават 6 културни коридора, един от които е Виа Диагоналис, 

преминаващ през Червената черква. Тя е включена като обект на културен маршрут в 

приетия от МС Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. 

На територията на общината са разработени 5 маршрута на туристически 

пътеки, които преминават през исторически, археологически и природни 

забележителности и дават възможност за развиване на спортен туризам и отдих на 

посетителите. 

Към настоящия момент не са изготвени планове за опазване и управление на 

недвижимите културни ценности. С изключение на Червената черква за други обекти 

не са определени режимите за опазване на НКЦ. Не е изградена необходимата 

туристическа инфраструктура и други мероприятия по социализация на 

археологическите обекти.  

  Проекта на ОУП осигурява цялостна и ефективна изява на културно-

историческите ценности в съчетание с природните дадености, като ресурс за 

устойчивото развитие на туризма и отдиха на населението. 

Съчетаването на богатото културно-историческо наследство с природната 

среда представляват добър потенциал за бъдещото развитие на общината. 

 
 

2.8.ОТПАДЪЦИ 

Съгласно националното законодателство кметът на общината е отговорен за 

разработването и изпълнението на Програми за управление на дейностите по 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     105 
 

отпадъците за територията на общината. Програмата е неразделна част от 

общинската програма за околна среда и се разработва, приема и отчита по реда на 

Глава четвърта от Закона за опазване на околната среда. Основните цели, които 

трябва да бъдат предвидени в общинската програма, са: подобряване на 

организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на 

отпадъците; третиране на образуваните количества битови отпадъци; 

предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; увеличаване на 

количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и др. Програмата се приема от 

общинския съвет, който контролира изпълнението й. Кметът на общината информира 

ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през 

предходната календарна година. 

Общината има разработена Програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците (2013-2018г), приета с Решение № 27, протокол № 

3/04.03.2013г. 

На територията на община Перущица, основно в населените места се 

генерират следните видове отпадъци: 

• смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението 

• производствени отпадъци – от дейността на производствените предприятия 

• строителни отпадъци – от извършваните строително-ремонтни дейности 

Основните източници на отпадъци на територията са домакинствата, 

производствените предприятия, строителството, животинските ферми, търговските 

обекти и др. 

Най- голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат 

на жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към 

тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, 

предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в 

същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им 

съвместно с битовите. 

В община Перущица е организирана система за събиране и извозване на 

битовите отпадъци до депото за битови отпадъци в землището на с.Цалапица, което 

се стопанисва от община Пловдив. За целта има сключен договор с община Пловдив 

за приемане и депониране на 3000 м3 битови отпадъци, равняващи се на 1500 т 

отпадъци годишно.  

Обхванато в системата на организирано сметосъбиране е 100% от населението 

на общината. 
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На територията на общината е въведена и система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, обслужвана от „Папир БГ транс” ЕООД, подизпълнител на 

„Екопак България” АД, която обхваща 100% от населението на общината. 

На територията на община Перущица в имоти № 000617 и № 003656, местност 

Манолеви ниви” на площ 23 дка са натрупани 98000 м3 отпадъци. Това е било 

бившето „Депо за битови и производствени неопасни отпадъци”. Част от площта на 

депото попада в СОЗ пояс III на ПС”Перущица 1”. Експлоатацията на депото е 

прекратена със Заповед № РД-149/ 16.07.2009г на Директора на РИОСВ – Пловдив. 

Към момента е изготвен Проект за закриване и рекултивация на депото, който е 

внесен в ПУДООС – МОСВ през 2013г. 
 

Приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, регламентират налагането на нови изисквания за: 

- предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите 

и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в 

резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци; 

- създаване на екологосъобразна система за управление на СО; 

- влагане на рециклирани строителни материали в строителството; 

- управление на образуваните СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи. 

В тази наредба се изисква изготвяне на План за управление на строителните 

отпадъци за всеки строеж. Одобрението на плана, за които се изисква одобрен 

инвестиционен проект - като част от процедурата за съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти по реда на Глава осма, раздел II от Закона за устройство на 

територията става от органа, отговорен за тяхното одобряване. Одобрението включва 

проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци. 

В Плановете за управление на строителните отпадъци за строежите ще се 

посочват: начина на събирането им, необходимост от сортиране и фирми, на които 

ще се предават отпадъците за последващо третиране, притежаващи разрешително 

по чл.35 на ЗУО. По този начин се очаква, че няма да има нерегламентирани 

изхвърляния на строителни отпадъци и ще се оказва по-голям контрол на дейностите 

с отпадъците. 

Всички генерирани строителни отпадъци на територията на общината се 

депонират на регионално Депо за строителни отпадъци, разположено на територията 

на бивша баластриера в землището на с.Първенец, общ. Родопи. На него се 

депонират строителни отпадъци и изкопни земни маси.   
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Съгласно ЗУО всички производствени обекти, които генерират/ третират 

отпадъци подлежат на лицензионен режим и периодично се контролират от РИОСВ. 

При производствените предприятия на територията на общината се забелязва 

увеличение на броя на отпадъците, които се предават за рециклиране и 

оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и 

стъклени опаковки. Предприятията имат изградени схеми за събиране на 

производствените отпадъци и предаване на същите за преработка на лицензирани 

фирми. Значително е подобрена отчетността на дейностите с отпадъците в тях (водят 

се отчетни книги и транспортни карти за предадените опасни отпадъци за 

последващо третиране, изготвят са годишни отчети, които се представят в ИАОС). 

На територията на общината има няколко фирми, които формират опасни 

отпадъци, за което имат Разрешително за извършване на събиране, оползотворяване 

и временно съхранение. Всички фирми трябва да имат сключени договори с 

лицензирани фирми, на които да предават тези отпадъци за последващо 

обезвреждане. 

На територията на общината няма складове за съхранение на негодни за 

употреба препарати за растителна защита. 

Рискове за замърсяване на компонентите на околната среда от дейността с 

отпадъците 

При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането, 

извозването и третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни 

и строителни отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на 

околната среда и влошаване на екологичното състояние на територията на община 

Перущица. Най-голям риск за околната среда и здравословното състояние на 

населението от общината представляват нерегламентираните сметища, които се 

формират покрай населените места, пътищата и реките. На тези сметища се 

изхвърлят всякакви отпадъци, предимно от физически лица.  

При депонирането на отпадъци на нерегламентирани сметища съществува 

риск от замърсяване на въздуха около сметищата, поява на неприятни миризми, 

развъждане на насекоми и гризачи. Освен това полученият инфилтрат от 

нерегламентираните сметища се оттича или попива в земята, като се предизвиква 

замърсяване на повърхностните и подземните води, които на територията на 

общината са единствен източник за задоволяването на питейно-битовите нужди на 

населението от района.  

От направените проверки през изминалата година е констатирано, че 

нерегламентираните замърсявания с отпадъци на територията на общината са 

инцидентни. 
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Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на 

територията на община Перущица може да се постигне при спазване стриктно на 

нормативните разпоредби и изисквания при събирането, извозването и третирането 

на всички видове отпадъци, генерирани от населението и промишлените 

предприятия в общината. За постигане на тази основна цел е необходимо: 

� създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на 

всички видове отпадъци на територията на общината; 

� повишаване екологичната култура на населението от общината, като за целта 

се издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата 

от неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните 

отпадъци; 

� засилване на контрола на общинската администрация за събирането и 

третирането на отпадъците; 

 

2.9.ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

2.9.1.Шум 

Община Перущица включва едно населено място - гр.Перущица и кв.Пастуша. 

Връзката между застроените територии, както и тази с другите общини и населени 

места се осъществява единствено чрез изградената пътна мрежа, която минава през 

населените места и създава допълнително шумово натоварване там. 

Основните източници на шум на територията на общината са 

вътрешноселищния и транзитен автомобилен транспорт, както и различни дейности 

на населението с промишлен характер, работилници, търговски и строителни обекти, 

паркинги и др. 

В община Перущица понастоящем няма въведена мониторингова система за 

измерване нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в 

местата на въздействие. 

Републиканския път III-8602 „Пловдив-Златитрап-Брестовица-Перущица-

Устина-Кричим”, който е значително натоварен, преминава през центъра на 

гр.Перущица. 

Другият също натоварен път, осигуряващ връзката на града с АМ”Тракия” е 

общински път 86212 „с.Чурен-с.Скобелево-гр.Перущица-гр.Стамболийски”. 

Така най-натоварения участък се оказва този на територията на град 

Перущица, което оказва влияние върху шумовото натоварване на населеното място и 

на живеещите там. 
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Факта, че на територията на града няма работещи шумни предприятия и 

обекти, спомага нивото на шума в различните устройствени зони да бъде в границите 

на допустимите норми. 

Граничните стойности на нивото на шум за различните територии и 

устройствени зони са регламентирани в Наредба № 6 и са: 

Устройствена зона Еквивалентно ниво на шум dBA 

ден вечер нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Територии подложени на въздействие на 
интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

 

По-голямата част от преминаващия транспортен поток по двата основни пътя 

през града е транзитен. С ОУПО се предвижда нов околовръстен път, който в 

максимална степен ще освободи центъра на града от транспортния поток, 

респективно ще намали в голяма степен и шумовото натоварване в града.  

Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт зависи и от вида на 

преминаващите автомобили (леки, товарни), състоянието им, скоростта, пътните и 

климатични условия.  

За намаляване на шума от транспортните средства трябва да се подобри 

пътната инфраструктура. С тази цел се предвижда реконструкция и рехабилитация на 

съществуващата улично-пътна мрежа в града и общината. 

Отрасловата структура на промишлеността засяга предимно леката 

промишленост: хранително-вкусова (консервна и винопроизводство), шивашка, но 

има предприятия за дърво- и метало обработване. Повечето предприятия са 

съсредоточени в обособената индустриална зона на Перущица (бивши стопански 

двор № 1 и № 2). 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пловдив 

организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на 

шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, 

включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, 

ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е 

превантивен, текущ и последващ. 

За територията на община Перущица няма данни за превишения нивата на 

шума на производствените предприятия, намиращи се в обособените 

производствени зони. 
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На територията на гр.Перущица и кв.Пастуша има различни локални източници 

на шум (работилници, търговски обекти, заведения и др.) с ограничен обхват на 

шумово въздействие. Няма данни за превишения на шума в жилищните зони. 

 
2.9.2. Нейонизиращи лъчения 

През последните години все по-бързо навлизат нови технологии, свързани с 

излъчване на електромагнитно поле (ЕМП) от различни честотни диапазони, както в 

работна среда, така и в населените територии. Почти всяка дейност на съвременния 

човек е свързана с използването на източници на нейонизиращи лъчения: 

електрически ток, уреди за бита, транспорт, медицина, козметика, комуникационни 

технологии.  

Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и 

магнитни полета с различна сила. Те се генерират от природни явления, както и от 

човешки дейности, главно при употребата на електричество.  

По – голямата  част от електромагнитните полета, създадени от човека са със 

специфична честота, варираща от високи радиочестоти, като тези  използвани от 

мобилните телефони, през средни честоти, генерирани от компютърните екрани и  

ниски честоти, генерирани от електрическите проводници. 

Въздействието върху околната среда от високочестотните източници на ЕМП 

използвани за пренос на информация в повечето случаи е определено на фаза 

проектиране, включително и с формулиране на хигиенно-защитни зони (ХЗЗ), но не 

се контролира ефикасно, поради неспазване изискванията на Наредба № 9 / 1991г. 

за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и 

определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти, най вече в частта 

касаеща общините. Тази наредба за сега е единствения нормативен документ за 

ограничаване на въздействието върху околната среда. Неспазването на наредбата в 

някои случаи е довело до нерегламентирани стойности за напрегнатостите на 

електромагнитните полета и съответно до по-голям риск за населението и другите 

живи организми във и вън от определените хигиенно-защитни зони, което е 

характерно за по-големите населени места. Мониторингът и контролът, които не са 

добре регламентирани, най - често са инцидентни и се свеждат до източници, за 

които са депозирани жалби. Няма коректни систематизирани данни за всички 

съществени действащи източници в страната и за измервания на електромагнитния 

фон в населените места и околната среда. Констатирана е голяма гъстота на 

източници на ЕМП в райони на населени места с по-висока надморска височина, 

където са измерени по-големи стойности на електромагнитен фон. 

Излъчвателите на енергия на ЕМП (радио- и телевизионни предаватели и 

ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и др.) се разполагат така, че 
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напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП в района на населените територии 

да не превишават пределно допустимите нива, посочени в следващата таблица. 

Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на  
енергийния поток на ЕМП в населена територия  

№ по ред Честотния обхват, в който работи излъчвателят Пределно допустимо ниво 

1. от 30 до 300 kHz 25 V/m 

2. от 0,3 до 3 MHz 15 V/m 

3. от 3 до 30 MHz 10 V/m 

4. от 30 до 300 MHz 3 V/m 

5. от 0,3 до 30 GHz 10 µW/cm2 

 

Въздействието от нискочестотните източници на ЕМП с честота до и с 50Hz, 

характерно за промишлеността, енергетиката, и др., каквито са откритите 

разпределителни устройства (ОРУ), електропроводите от електрогенераторите до 

ОРУ, далекопроводите, трансформаторите, мрежата за електроразпределение, е 

намалено и се намалява регламентирано, и се ограничава с определени защитни 

зони. 

Няма систематични данни от извършени измервания за стойностите на 

електромагнитните полета от тези източници и въздействието им върху околната 

среда. Поради това не може да се даде и съответна оценка за състоянието на ЕМП в 

околната среда. Част от електроенергията, която се трансформира, разпределя и 

пренася до потребителите се превръща в други видове. 

Въздействието на нейонизиращите лъчения от разположените на територията 

източници на ЕМП върху някои компоненти на околната среда, може да се определи 

като: първично и непрекъснато, върху атмосферния въздух и живите организми;  

некумулативно; неограничено в пространството; променливо по интензивност във 

времето; с възможности за отрицателни последици при определени условия. 

Източниците на електромагнитни лъчения на територията на общината могат 

да се класифицират както следва: радиопредаватели на къси, средни и дълги вълни;  

частни радиостанции на УКВ; телевизионни предаватели и ретланслатори;  

подстанции за високо напрежение – открити и закрити; електропроводи;  

трафопостове; базови централи за мобилни комуникации – Мтел, Виваком, Теленор; 

късовълнови и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, 

бърза помощ и др.; радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни 

връзки; лични системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     112 
 

Съгласно твърденията на мибилните оператори – Мтел, Виваком и Теленор, 

всичките им базови станции се приемат от Държавен санитарен контрол при МЗ, чрез 

измерване и доказване на ХЗЗ, вкл. и при проектирането им. По техни данни 

интензивността на РЧ полетата на ниво терен в зависимост от разстоянието е от 1/40 

до 1/250 пъти по-ниска от ПДН, определени от международните директиви. За 

сравнение телевизионните станции, които работят на аналогични честоти (500-800 

MHz), при несравнимо по-голяма мощност създават РЧ полета със стойности 1/2 до 

1/500 по-ниски от международните приети норми. 

Основното електрозахранване на общината става от ВЛ 20kV ”ЕЛПРОМ”чрез 

въздушни отклонения от него. Друга част (по-малка) от трафопостовете се 

електрозахранва от ВЛ 20kV „Оранжерии”. И двете въздушни линии са изпълнени на 

самостоятелни стълбови линии.  

Разпределението на електрическата енергия става посредством 

трансформаторни подстанции – общо 25 броя за общината, като по-голямата част са 

монолитни с въздушни входове, но има и нови – тип БКТП. 

Съществуващата мрежа НН е основно въздушна, малка част от центъра на 

гр.Перущица е кабелирана (въздушните кабели са вкалани под земята). 

Установено е, че електрическите полета с интензитет до 10 kV/m са напълно 

безвредни за околната среда и за хората. Електрическото поле под действащите у нас 

електропроводи с напрежение 400 kV не надвишава 10 kV/m. Следователно 

електрическото поле не представлява опасност за обслужващия персонал, 

населението, извършващо селскостопанска и други дейности в близост до 

електропроводите. 

В приложение 1 към Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти са 

посочени минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за 

пренос и разпределение на електрическата енергия: 

-Въздушни електропроводни линии за 110 kV и 400 kV в земеделски земи – 

хоризонтално разстояние между крайните проводници при максимално отклонение 

плюс 6 м, по 3 м от двете страни; 

- Въздушни електропроводи за средно напрежение в земеделски земи – 

общо 7,5 м, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5м от обслужващата страна и 2,5 

м от другата страна 

В случай на установени нарушения се препоръчва поставяне на заграждения и 

предупредителни табели за ограничаване на достъпа на населението до местата с 

превишени хигиенни норми на електромагнитни лъчения. 
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2.10.ЗДРАВНО – ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 

Демографско състояние на населението на община Перущица 

Населението на община Перущица е най-важният социално-икономически 

ресурс, който заема важно място в процеса на регионалното развитие. Човешките 

ресурси, освен производител са и потребител на материални и духовни блага, което 

ги прави определящ и лимитиращ фактор за развитие на всяка територия. По тази 

причина броят и съставът, характерът на възпроизводството и географското 

разположение на населението играят първостепенна роля в развитието на общината 

и областта.  

Демографската ситуация в община Перущица е резултат от действието на 

фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга са 

специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-културно, 

социално-икономическо и демографско развитие. През 2013 г. населението на 

общината наброява 4960 души, което представлява 0.73 % от населението на област 

Пловдив.  

Демографското състояние е посочено в таблица 2.10-1 

Таблица 2.10-1. По данни на НСИ за 2009 и 2013г имаме: 

Показатели Население към Живородени през Умрели през 

31.12.2009 31.12.2013 2009 2013 2009 2013 

За страната 7563710 7245677 80956 66578 108068 104345 

За обл. Пловдив 701684 678197 7674 6484 9385 9251 

За общ.Перущица 5194 4960 68 59 83 81 

 

Непрекъснатият темп на намаляване на населението в страната, в областта и в 

общината през последните години потвърждават неблагоприятният ход на 

демографските показатели у нас. Това се дължи не само на отрицателния естествен 

прираст и застаряването, но и на повишено ниво на изходяща миграция.  

Демографските процеси се характеризират основно със застаряване на 

населението в общината, като се увеличава делът на възрастните хора в резултат на 

снижаване на раждаемостта. 

Данните от горната таблица, изразени чрез коефициенти на раждаемост и 

смъртност, графично са представени на фигура 2.10-1. 
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Фиг.2.10-1 

 
Ясно се вижда, че смъртността е по-голяма от раждаемостта за всички 

разглеждани места. Но коефициентът на смъртност за общината е съществено по-

висок от този за страната и областта, което е свързано с факта, че тук преобладава 

възрастното население. По-високият коефициент на раждаемост за общината се 

обяснява с високият процент на ромско население. 

Резултатът от разликата между коефициентите за раждаемост и смъртност на 

населението в общината се изразява чрез коефициента на естествения прираст. Това 

е най-важния дългосрочен фактор, който определя броя на населението и както се 

вижда е отрицателен за страната, областта и общината.  Налице е продължаващо 

влошаване на показателите на естественото възпроизводство на населението.  

През последните години - от 2007 г, в общината се забелязва увеличение на 

броя на изселените, т.е. механичният прираст е станал отрицателен, което е нова 

неблагоприятна тенденция за община Перущица. 

Възрастовата структура на населението на общината има основно значение за 

ОУПО, тъй като всяка група има изисквания към отделните функционални 

подсистеми. За общината се очертава тенденция на постоянно намаляване на броя 

на населението под трудоспособна възраст и съответно нарастване на дела на 

населението в над трудоспособна възраст. 

Основните възрастови групи са показани на следващата фигура 2.10-2: 
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От графиката се вижда, че за общината делът на населението под

трудоспособна възраст е по

на трудоспособното население е

местни трудови ресурси, които да осигуряват развитието на общинската икономика.

Процесът на застаряване на населението е

икономически активното население и води до промени в неговата

възрастова структура. Коефициентът за възрастова зависимост за 201

представен в таблица 2.10

Таблица 2.10-2 

Район,  

област,  

община 

Отношение на населението на 
възраст под 15 и на 65 и повече 
години към 
възраст от 15 до 64 години

За страната 

Южен централен район 

Област Пловдив 

Община Перущица 

 

По-високите коефициентите 

възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда, 

икономическия растеж и др.

Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма степен 

ще определят и бъдещото развитие 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

страната

14.40%

61.70%

24.00%

под трудоспособна възраст
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Фиг.2.10-2 

От графиката се вижда, че за общината делът на населението под

трудоспособна възраст е по-голям от този за страната и областта. Но е факт, че делът 

на трудоспособното население е по-малък, което може да доведе до недостиг на 

местни трудови ресурси, които да осигуряват развитието на общинската икономика.

Процесът на застаряване на населението е и в пряка връзка с броя на 

икономически активното население и води до промени в неговата

Коефициентът за възрастова зависимост за 201

2.10-2 и потвърждава казаното до тук. 

Отношение на населението на 
възраст под 15 и на 65 и повече 
години към населението на 
възраст от 15 до 64 години 

Отношение на населението 
на възраст 65 и повече 
години към населението на 
възраст от 15 до 64 години

47,5% 

47,8% 

48,2% 

53,3% 

оефициентите за общината показват, че там 

възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда, 

икономическия растеж и др. 

Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма степен 

ще определят и бъдещото развитие – населението ще продължи да намалява

страната област Пловдив общ.Перущица

14.40% 14.30% 16.20%

61.70% 61.80% 59.00%

24.00% 23.90% 24.80%

под трудоспособна възраст в трудоспособна възраст над трудоспособна възраст

ПЛОВДИВ 
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От графиката се вижда, че за общината делът на населението под- и над 

голям от този за страната и областта. Но е факт, че делът 

малък, което може да доведе до недостиг на 

местни трудови ресурси, които да осигуряват развитието на общинската икономика. 

в пряка връзка с броя на 

икономически активното население и води до промени в неговата основна 

Коефициентът за възрастова зависимост за 2011г (НСИ) е 

Отношение на населението 
на възраст 65 и повече 
години към населението на 
възраст от 15 до 64 години 

27,8% 

27,8% 

26,7% 

30,0% 

 има влошаване на 

възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда, 

Отчетените тенденции в демографските процеси в общината до голяма степен 

населението ще продължи да намалява и да 

общ.Перущица

16.20%

59.00%

24.80%

над трудоспособна възраст
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застарява в краткосрочен и средносрочен план, с по

страната, което води до промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите 

от социални грижи. 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 

показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота 

на населението и качеството на развитие на човешкия капитал.

Заболеваемостта на населението в област 

Основната причина за умиранията през 2012 г. в

органите на кръвообращението, чийто интензитет е 935.8 на

населението, който показател не се различава съществено от този за 

на сто хиляди). Относителният дял

(клас IX) от всички причини за умирания

предходната година. На второ място са умиранията от новообразувания 

интензитет 291.8 на сто хиляди от населението и относителен дял 20.5% при 20.3% за 

предишната година. За страната този

относителния дял е 16.7%. 

храносмилателната система

др.външни причини за заболеваемост и смъртност

признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде

система (клас X) и други (фигура 2.10

Здравеопазването в община 

обслужване, а болнична помощ се 

се осъществява в сградата на бившата поликлиника, която има нужда от ремонт.

За подобряване на здравното състояние на населението в областта са 

необходими усилия, насочени към превенция на здравето на населението.

Клас
3.

Клас ХIX
3.4%

Клас XVIII
2.4%

Клас Х
2.3%

други
2.40%
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в краткосрочен и средносрочен план, с по-ниски нива от средните за 

, което води до промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 

икономическото развитие на страната, качеството на живота 

на населението и качеството на развитие на човешкия капитал. 

Заболеваемостта на населението в област Пловдив като цяло нараства.

а за умиранията през 2012 г. в областта са 

органите на кръвообращението, чийто интензитет е 935.8 на сто хиляди души от 

населението, който показател не се различава съществено от този за 

Относителният дял на болестите на органите за кръвообращение

от всички причини за умирания в Пловдивска област е 65.6% при 65.3% за 

предходната година. На второ място са умиранията от новообразувания 

291.8 на сто хиляди от населението и относителен дял 20.5% при 20.3% за 

предишната година. За страната този показател е 250.5 на 100000 население, а 

 В структурата на причините за смърт следват: болестите на 

ема (клас XI) с относителен 3.4%; травми, отравяния и 

външни причини за заболеваемост и смъртност (клас XIX) – 

признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде (клас XVIII); болестите на дихателната 

фигура 2.10-3): 

Здравеопазването в община Перущица се осигурява само

болнична помощ се осъществява в гр.Пловдив. Доболничната помощ 

сградата на бившата поликлиника, която има нужда от ремонт.

За подобряване на здравното състояние на населението в областта са 

необходими усилия, насочени към превенция на здравето на населението.

клас IX 
65.6%

Клас II
20.5%

Клас ХI
.4%

Област Пловдив
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ниски нива от средните за 

, което води до промени в разпределението на трудовите ресурси и нуждите 

Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален 

икономическото развитие на страната, качеството на живота 

като цяло нараства.  

са били болестите на 

сто хиляди души от 

населението, който показател не се различава съществено от този за страната (980.8 

на болестите на органите за кръвообращението 

е 65.6% при 65.3% за 

предходната година. На второ място са умиранията от новообразувания (клас II) с 

291.8 на сто хиляди от населението и относителен дял 20.5% при 20.3% за 

показател е 250.5 на 100000 население, а 

за смърт следват: болестите на 

травми, отравяния и 

 3.4%; симптомите, 

признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни 

болестите на дихателната 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Фиг.2.10-3 

 

само от доболнично 

. Доболничната помощ 

сградата на бившата поликлиника, която има нужда от ремонт. 

За подобряване на здравното състояние на населението в областта са 

необходими усилия, насочени към превенция на здравето на населението. 
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Очевидно управлението на човешките ресурси и реализирането на конкретни 

мерки в демографското развитие през следващите години трябва да бъде свързано с 

промяна на пропорциите между отделните възрастови групи. Застаряването на 

населението, съпроводено с депопулационни процеси ще оказва негативно влияние 

върху структурата и динамиката на общинската икономика. Един от основните 

приоритети, насочени към преодоляване на кризисната демографска ситуация в 

общината, е промяната на структурата и специализацията на икономическите 

дейности, привличането на по-високотехнологични производства, които да променят 

качеството на живота и демографското поведение на населението. Затова целта е да 

се привлекат млади и образовани хора за развитие на туризма, земеделието, 

животновъдството и свързаните с тях преработващи дейности, като се разработват 

програми подпомагани с финансиране от ЕС. 

За прогнозния период до 2030 г за община Перущица може да се очаква 

следното изменение на населението: по оптимистичен вариант населението ще 

достигне 8200 души; по реалистичен вариант населението на общината ще запази 

съществвуащото положение 4960 души, а по песимистичен вариант се очаква 

население – 4460 души. В прогнозата за социално-икономическото и пространствено 

развитие на територията в ОУПО са достигнати показатели за оптимистичен вариант. 

 

Рискови фактори и рискови зони влияещи върху здравето на населението в 

общината 

• Замърсяване на атмосферния въздух 

Стопанските дейности в общината са предимно селскостопански, както и 

такива, свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не 

са значими източници за замърсяване на въздушния басейн. 

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е 

автомобилният транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. 

Основните пътни артерии преминават през гр.Перущица. Тези пътни артерии са 

линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден диоксид, 

въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди, серен диоксид, прах от пътното 

плътно и други. В комбинация с шума от автомобилния трафик, вредните фактори 

имат комбинирано въздействие върху човешкия организъм. Тези зони, където има 

комбинация от два или повече фактори, следва да бъдат разгледани по-детайлно, с 

оглед минимизиране нивата на факторите и оттук минимизиране на здравния риск за 

населението, живущо в непосредствена близост до по-натоварените пътни артерии. 
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Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, 

както и направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните 

артерии не надвишава нормативно определените стойности. 

• Физични фактори (шум, лъчения) 

Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. 

Най-голямо натоварване има в регулацията на гр.Перущица, поради което е 

предложен вариант с обходен маршрут на транзитния пътен поток. 

Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху 

живущото население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са 

разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, 

подлежащи на здравна защита. 

• Социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт и др.) 

Социалните и социално-битовите фактори са важни и в много случаи водещи 

при сформиране на здравния статус на населението в общината. 

Коефициента на безработица в общината към 2012г е 14,1% и е почти колкото 

този за ЦЮР (13,8%), но е по-висок от средния за страната (12,3%) и от коефициента 

за Пловдивска област (11,2%). Ниските доходи и икономическата несигурност са 

значими стресови фактори от много години, които в голяма степен са повлияли за 

развитието на хронични заболявания, ниска раждаемост и други неблагоприятни 

здравни и демографски показатели. Може да се очаква, че социалните и битови 

фактори ще имат все по-значима роля през следващите години за повишаване на 

здравния риск на населението в общината.  

Администрацията на общината ще има една първостепенна по важност задача 

за създаване на условия за стимулиране на предприемачеството, стабилизиране на 

малкия и среден бизнес, пренасочване и преквалификация на безработните, 

разработване на мерки и програми за финансиране на социалните дейности на 

базата на европейски програми по тяхното финансиране. Сериозни потенциални 

възможности за разкриване на нови работни места са целевите финансирания на 

Европейския съюз за изграждане на инфраструктурата в общината като пътища, 

водопроводи, канализация, изграждане на алтернативни източници на енергия и 

други. 

• Наводнения 

Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват 

възможните наводнения по поречието на р.Въча и р.Перущенска. Причини за 

възникване на наводнения основно са интензивните валежи, при което се изваляват 

големи количества дъждовни води за кратко време, неоразмерените хидравлически 

корекции и непочистените речни корита, обрасли с дървесна растителност. Освен 
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катастрофални последици за сградния фонд, съществен елемент е поражението и 

загубата на човешки ресурси; значително влошаване качествата на почвата и водите, 

които могат сериозно да застрашат живота и здравето на хората. 

• Важни зони в здравно-хигиенен аспект са санитарно-охранителните зони 

на водоизточниците за питейна вода. Важно е стриктно да се спазва 

регламентираното от законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и 

охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването на питейна вода към 

населението, която да отговаря на нормите за качеството на питейната вода.  

С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация 

трябва да има добра връзка, от една страна с контролните органи като РЗИ, РИОСВ и 

от друга с „ВиК”ЕООД – Пловдив, поддържащо водопроводната мрежа. 

 

2.11.Развитие на компонентите на околната среда без прилагане на ОУПО 

Състоянието на компонентите на околната среда и тяхното развитие без 

реализиране на ОУП на община Перущица са представени в таблица 2.11. 

Таблица 2.11. 

Компоненти Текущо състояние  Развитие на компонентите без 
прилагане на ОУП 

Атмосферен 
въздух 

Атмосферният въздух в района 
може да се окачестви като 
незамърсен с добро качество, 
под пределно допустимите 
концентрации на вредни 
вещества. 

Запазване на повишените емисии 
на серен диоксид през 
отоплителния сезон и на прах в 
приземния слой през летния сезон. 
Амортизирана пътна инфраструк-
тура, липса на обходен път. 

Повърхностни 
и подземни 
води 

Нарастване на загубите на 
питейна вода, в резултат на 
амортизацията на водопро-
водната мрежа;  
Частично изградена канализа-
ционна мрежа в гр.Перущица и 
липса на такава в кв.Пастуша. 
Липса на ПСОВ; 
Опазването на чистотата на 
водите в протичащите през 
общината реки е един от 
основните екологични 
проблеми на общината; 
 Възможните наводнения ще 
продължат да въздействат 
негативно чрез, предизвикване 
на екологични и социално-
икономически щети. 

Продължаване на тенденцията на 
замърсяване на повърхностните и 
подземни води и влошаване на 
екологичното състояние на водните 
тела в резултат на заустването на 
непречистени отпадъчни води. 
Запазване и задълбочаване риска 
от наводнения. 
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Компоненти Текущо състояние  Развитие на компонентите без 
прилагане на ОУП 

Земни недра и 
минерално 
разнообразие 

Няма действащи обекти за 
експлоатация на полезни 
изкопаеми  

Не се очаква развитие 

Земи и почви Наличие на нарушени ерозирали 
терени. Добър потенциал за 
развитие на лозарство и 
овощарство при извършване на 
дъждуване и капкуване.  
 
 

При недобро устройство на 
територията и липса на адекватно 
управление - опасност от 
продължаване на процеса на 
увеличаване на пустеещите земи, 
засилване на ерозията и 
неконтролируема промяна 
предназначението на земята  

Ландшафт Наличие на естествени форми на 
релефа с богати морфоложки 
форми и образования, с висока 
естетическа стойност на 
ландшафтните системи. 

Основният тип ландшафт остава 
непроменен, с опасност от 
увеличаване на пустеещи земи и 
нарушени терени. 

БР: 
растителен и  
животински 
свят 

Голямо разнообразие на 
растителни и животински 
видове, наличие на защитена 
местност „Перестица“ и две 
защитени зони по Натура 2000. 

Не се очаква развитие. 
 

КИН Запазени паметници и останки 
от античността с местно и 
национално значение. 

Отсъствие на организиран 
културно-исторически туризъм 

Отпадъци Предстои закриване и 
рекултивация на бившето 
общинско сметище съгласно 
плана за привеждането му в 
съответствие с нормативните 
изисквания. 

Привеждане на сметището в 
съответствие с изискванията. 
Не се очаква друго развитие. 
 

Шум и 
лъчения 

Налични източници на шум -  
интензивен транспортен поток 
минаващ по натоварените 
пътища.  
Нейонизиращите лъчения са в 
нормите за ОС и здравето на 
хората. 

Ще продължи развитието на 
транспортната инфраструктура без 
прилагане на пространствените 
вариантни решения.  
Не се очаква развитие. 

Здравен 
статус и риск 
за 
населението 

Липсата на канализация и на 
пречиствателни съоръжения на 
отпадъчните води, води до 
замърсяване на водите и почвите, 
и оказва  влияние на качеството на 
живот и здравето на населението 
в общината. 

Възможност за повишен здравен 
риск за населението поради липса 
на изградени канализационни 
системи, ПСОВ. 
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Без реализиране на ОУП на община Перущица ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху отделните компоненти на околната среда, 

ще бъдат засегнати интересите на общината, собствениците на имоти, гражданските 

сдружения, неправителствените организации, обществеността и съседните общини. 

Развитието на общината ще бъде безпланово и стихийно. Ще се забави 

икономическото развитие на общината, ще се пропуснат ползи от финансиране и 

допълнителни инвестиции и усвояване на целеви средства от ЕС, което ще забави 

подобряването на условията на труд, качеството на живот, респективно осигуряване 

на околна среда, в която може да бъде запазена богатата природа в района. 

 

 

           3.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ, КАТО СЕ ОТЧИТАТ 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ 

ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

 

ОУП на община Перущица определя визията и стратегията на развитие, както и 

преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни 

части на територията която обхваща, за следногодишен период от 20 години. 

Териториите, които могат значително да бъдат засегнати, са такива, в които се 

предвижда да се извършват разширения на регулационните граници на населените 

места, да се изгражда инфраструктура, промишлени и рекреационни зони, зони за 

отдих и др. 

Териториите на разширение на жилищните зони включват нови 192,15 дка, от 

които 173,12 дка са усвоени вече като такива терени, но са извън границите на 

урбанизираната територия и едва 19,03 дка са напълно нови, неусвоени земи. 

Терените са необработваеми земи, но с осигурен транспортен достъп и възможност 

за водоснабдяване и електрификация. 

Терените за производствени дейности включват 155,72 дка, част от които 

представляват бивш стопански двор 1 (изцяло), бивш стопански двор 2 (частично) и 

терени северно и югоизточно от кв.Пастуша и друга част нови територии (около 

предвидения обходен път, разширение на стопанските дворове 1 и 2).  Предвидените 

територии са върху необработваеми земеделски земи или такива с ниска категория 

на земеделската земя, със застаряващи трайни насаждения. С тази устройствена 

намеса в изграждането на производствено устройствени зони, производствено – 

складови зони и зони със смесени функции ще се спре хаотичната урбанизация на 

земеделските земи. С мерките в ОУПО процесът ще бъде регулиран и ще има 
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положително въздействие върху околната среда. От друга страна тази мярка ще има 

значително и дълготрайно негативно въздействие върху почвения ресурс, тъй като 

почвите в урбанизираните територии ще преминат в голяма степен към 

антропогенизираните почви и ще бъдат окончателно унищожени. 

Територия на ново трасе на пътната инфраструктура се предлага като 

околовръстно трасе на републиканския път III-8602, минаващо северно от 

гр.Перущица. Предвижда се да е с дължина около 5 км, ширина 9 м, със защитен 

зелен пояс и осветление в зоната на кръстовищата. 

Изграждането на ново обходно трасе, предвидените реконструкции и 

рехабилитация на инфраструктурни обекти ще засегне само земеделски земи, на 

базата на технико-икономическа обосновка. Не се засягат защитените зони и 

територии. По-голямо и негативно ще бъде въздействието върху компонентите на 

околната среда по време на строителството на тези обекти. Това въздействие се 

определя като временно, със средна степен на въздействие. По време на 

експлоатацията при спазване на всички нормативни изисквания ще бъде 

незначително, а ефекта от тях ще бъде подобряване на качеството на атмосферния 

въздух и намаляване на шумовото натоварване. 

Зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут. Към тази 

категория се отнасят зони, които по силата на съответни наредби, следва да бъдат 

взети под внимание в процеса на планиране. Това са: 

� Санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване на гр.Перущица и кв.Пастуша и на промишлените 

предпирятия 

Пояси II и III на СОЗ на водоизточниците попадат основно на територии за 

земеделско ползване. Единствено при каптаж „Червената черква” в поясите на СОЗ 

попадат и територии за смесена многофункционална производствена зона, терен за 

гробищен парк и терен за озеленяване (представляващ старото сметище на 

общината). Предлага се корекция в площта на гробищния парк до границата на СОЗ 

пояс III, при което предвижданията на новите урбанизирани територии няма да бъдат 

в конфликт със забраните и ограниченията на СОЗ. 

� Защитени територии по Закона за защитените територии 

Съгласно този закон в границите на общината е обявена защитена местност 

„ПЕРЕСТИЦА”. Предвижданията на ОУПО не засягат нейната територия и в границите 

ѝ не се предвиждат никакви дейности. 

� Защитени зони по Натура 2000 

Много малка част от територията на общината е обхваната от защитени зони 

„Река Въча-Тракия” и „Брестовица”, описани в т.2.5. на доклада. В плана се 
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предвиждат мерки за тяхното опазване. Очаква се въздействието да е положително и 

постоянно. 

� Зони за спорт и атракции и рекреационни дейности 

В ОУПО се предвижда изграждане на парк „Въча”, част от който попада в 

защитена зона „Река Въча - Тракия” и обхваща бивши рибарници и стари кариери за 

баластра. Предвидената в него зона за спорт и атракция е извън границите на 

защитената зона. Предвидените устройствени показатели за териториите за 

рекреационни дейности са под долния праг за плътност на застрояване и Кинт, а 

зелените площи са над горния праг. Това гарантира създаване на комфорт на зоните 

на рекреация и създава подходящи условия за съответстващо управление и контрол 

на параметрите на средата. 

За така посочените територии задължително се налага съобразяването на 

проектните предложения с условията на средата, с минималната намеса и 

моделиране на релефа за прокарването на трасетата на пътища и мрежи на 

техническата инфраструктура, с пестеливото изразходване на земеделските земи, с 

опазването на речните корита, със съхраняването на растителната покривка и на 

местообитанията при бъдещото реализиране на предложенията за развитие на 

териториите в обхвата на ОУПО. 

 

 

            4.СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП 

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

 

На базата на прегледа на съществуващото състояние на околната среда, са 

идентифицирани основните екологични проблеми по отношение на някои 

компоненти и фактори на околната среда, имащи отношение към ОУП на община 

Перущица. 

� Атмосферен въздух 

Текущите емисии на вредни вещества и влиянието им върху качеството на 

атмосферния въздух са анализирани в т.2.1. на настоящия доклад. В нея се 

констатира, че замърсяването на атмосферния въздух в района се дължи на: 

- използването на твърди горива в битовия и обществен сектор, но 

замърсителите (фини прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди) не 

превишават нормите за опазване на човешкото здраве. Като прогноза съгласно ОУПО 

стойностите на тези замърсители ще намаляват, съгласно възприетите концепции за 

енергиина ефективност и използването на природен газ в бита и производствените 

предприятия;     
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- емисите от транспортния поток, които за общината са многократно по-ниски 

от нормираните нива на замърсяване. С развитието на сектора се очаква увеличение 

на трафика с превозни средства, но стойностите на излъчваните вредности в 

околната среда няма да превишават утвърдените норми. Положително решение в 

това отношение е предвиденият с ОУП околовръстен път, който ще изведе 

транзитния поток извън регулацията на града 

� Повърхностни води 

Проблемът произтича от обстоятелството, че повърхностните води в района не 

са защитени от антропогенно въздействие. Липсата на изградени канализационни 

мрежи и пречиствателна станция за отпадъчни води, създават предпоставка за 

замърсяване на водите в реките, чрез заустване на непречистени отпадъчни води в 

тях. За решаването на този проблем се предвижда изграждане на канализации, 

главни колектори и ПСОВ.  

Друг проблем е участъка от р.Перушенска в регулацията на града с риск от 

наводнения при висока вълна. В ОУП се предвижда актуализация на хидрологията на 

реката и привеждане на корекцията ѝ в съответствие с нея, до границата с ПСОВ. 

Също така се предвижда изграждане на охранителни скатови канали и канавки в 

южната и източна част на града, които да улавят дъждовния и твърд отток и да го 

извеждат извън регулацията на града. 

� Подземни води 

Водоизточниците за общината са изцяло от подземни води – каптиран извор 

„Червената черква”, на който е изградена ПС ”Перущица 1” и два ШК в терасата на 

р.Въча, на които е изградена ПС ”Перущица 2”. Съществува проблем с 

амортизираната водопроводна мрежа, която трябва да бъде подменена, за да се 

намалят загубите на вода.  

Друг проблем е неизградената изцяло канализация и липса на ПСОВ, както и 

разполагането на част от съществуващото сметище в СОЗ пояс III на ПС „Перущица 1”. 

� Земи и почви 

Най големият екологичен проблем в общината е ерозията на почвите, която 

унищожава хумусния слой и води до намаляване на почвеното плодородие 

ежегодно. В тази връзка планът предвижда извършване на залесяване, озеленяване 

и други противоерозионни технически мероприятия.  

� Биологичното разнообразие 

Съществуващото състояние на зелената система в общината не е добро. 

Уличното и крайпътно озеленяване не е на висота, което води до загуба на 

биокоридорна стойност на описаното биологично разнообразие в района. В ОУП са 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

Възложител: Община Перущица                                                                                                                     125 
 

заложени мероприятия за развитие на зелената система и опазване на биологичното 

разнообразие в защитените зони. 

 

 

          5. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУПО И НАЧИНЪТ, ПО 

КОЙТО ТЕ СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

 

5.1.Цели на опазване на околната среда на национално и международно 

ниво, имащи отношение към плана 

Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и 

действия на международно, национално, регионално и местно ниво.  

Основните стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи 

отношение към устойчивата околна среда са: Лисабонската стратегия за развитие на 

Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, 

Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз, 

най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и устойчивото 

развитие – законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление 

и производство”, Целите на хилядолетието за развитие (ООН) и др. 

Като членка на ЕС България е изправена пред предизвикателството да 

постигне европейските стандарти и изисквания за околна среда и устойчиво 

развитие, да се справи с предизвикателствата, които решават повечето страни за 

реформиране на икономиките си в посока на по-ефективно използване на всички 

ресурси и по-малко замърсяване на околната среда.  

Страната успешно хармонизира законодателството си в сектор „Околна среда” 

със законодателството на Европейския съюз, което включва около 130 директиви и 

регламенти и е едно от най-трудните за прилагане, тъй като изисква значително 

финансиране.  

Националната стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г. очертава цели и 

действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на 

естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, 

разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на 

устойчивото развитие. Стратегията е водеща за осъществяването на ефективна политика 

за устойчива околна среда от компетентните институции, организации, включително на 

областно и общинско ниво. 

В НСОС са определени шест стратегически цели, като всяка от тях съдържа и 

специфични цели: 
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1) Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на 

климата и чиста енергия 

- Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове, отнесени към растежа 

на БВП на страната  

- Адаптиране към промените на климата  

- Постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната 

2) Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода 

- Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на 

добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни 

тела 

- Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, 

водните екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от 

наводнения и засушавания в условията на глобални промени в климата 

- Възприемането на водите като елемент от националната сигурност, с цел 

устойчиво развитие на страната 

- Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в 

Черноморския басейнов район на основата на екосистемния подход 

3)По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 

- Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда 

- Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) 

върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и 

подобряване на качеството на течните горива 

- Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и 

намаляване емисиите на флуорирани парникови газове 

- Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите 

- Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях 

- Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали  

- Повишаване информираността на населението, вкл. в детска и училищна възраст 

за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от 

употребата на определени опасни химикали   

- Предотвратяване и намаляване на шума в населените места 

- Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна 

на компетентните органи 

- Устойчиво управление на почвите 

- Възстановяване на увредени почви  

4)Насърчаване на устойчивото потребление и производство 
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- Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във 

всички сектори на икономиката. 

- Устойчиво управление и рационално ползване на земните недра и на 

подземните богатства 

- Ограничаване на натоварването  върху околната среда от дейностите по търсене 

и/или проучване, добив и преработка на подземни богатства  

- Интегриране на превантивните инструменти по околната среда с икономическите 

политики 

- Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички 

сектори на икономиката 

- Устойчиво управление на отпадъците 

- Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на 

натиска на транспорта върху околната среда 

- Устойчиво управление на районите в страната 

- Развитие на устойчива градска среда и агломерации 

- Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на 

натиска на сектора върху околната среда 

- Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход 

- Намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие 

на устойчив туризъм 

- Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство 

5)Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 

- Устойчиво управление на биологичното разнообразие 

- Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от 

Националната екологична мрежа и извън нея 

6)Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи 

околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на 

по-качествена информация и мониторинг за околната среда 

- Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса 

на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на 

използването на електронните средства за достъп до информация и участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения  

- Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране 

на нови модели на поведение на обществото щадящи околната среда и 

съдействащи за устойчивото развитие 

- Подобряване и развитие на системите за наблюдение и  програмите за 

мониторинг 
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- Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за 

състоянието на околната среда 

- Разработване на методологии и въвеждане пакет от индикатори, включително и 

индикатори за устойчиво развитие, като инструменти за оценка на състоянието 

на околната среда и ефективността на екологичната политика 

 

5.2.Начини на отразяване при изготвянето на ОУПО 

Изготвеният предварителен проект на ОУПО е съобразен с поставените цели в 

НСОС. В таблица 5-1 са разгледани тези цели от Националната стратегия, които имат 

отношение към разглеждания ОУП на община Перущица, като са посочени 

конкретните мероприятия предвидени в изготвения проект, водещи до 

изпълняването на тези цели. 

Таблица 5.2 

Свързани цели на НСОС Мероприятия предвидени в ОУПО 

Осигуряване на достатъчно 
по количество и с добро 
качество вода  

Предвидено е подновяване на водопроводната мрежа. 
Предвидено е пълно изграждане на канална мрежа, главни 
колектори и ПСОВ и преустановяване заустването на 
непречистени отпадъчни води в реките. 
Ликвидация и рекултивация на съществуващото сметище част 
от което попада в СОЗ пояс III на ПС”Перущица 1”. 

По-здравословна околна 
среда за по-добро качество 
на живот 

Предвижданията на ОУПО са за подобряване на пътната 
мрежа, благоустрояване на уличната мрежа, увеличаване на 
зелените площи в населените места и благоустрояване на 
съществуващите.  
Изнасяне на транзитното движение чрез обходен път на 
гр.Перущица, създаване на благоприятна акустична среда за 
обитаване и труд чрез предлагане на функционално-
пространствена структура за населените места. 

Насърчаване на 
устойчивото потребление и 
производство 

В Плана е търсен баланс между развитие на урбанизацията и 
съхраняване във възможно максимална степен на цялостта на 
природната среда. Предвидените производствени зони са 
обединили досега съществуващите такива и разширението им 
с нови територии в съседство, върху необработваеми земи. 

Ограничаване и спиране на 
загубата на биологично 
разнообразие 

ОУПО предвижда максимално опазване на биологичното 
разнообразие в двете защитени зони и изграждане на парк 
„Въча”.  

Формиране на нови 
модели на поведение на 
обществото  

Всички процедури по изготвяне на ОУПО, както и настоящия 
ДЕО се подлагат на законоустановените и отговарящи на 
съвременните изисквания форми на обществен достъп и 
контрол. Постъпилите мнения, съображения, жалби и сигнали 
се вземат предвид при окончателните устройствени решения. 
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Проектът на ОУП на община Перущица е съобразен и е в съответствие с целите 

на други стратегии и програми на национално и регионално ниво, разгледани 

подробно в т.1.3 от настоящия Доклад за ЕО. 

От направения анализ на целите на опазване на околната среда и устойчивото 

развитие на национално и регионално ниво и залегналите проектни решения в ОУПО 

се вижда, че той напълно отговаря на поставената визия за развитие на общината 

„Община Перущица – привлекателно място за бизнес, инвестиции и живот, със съхранена 

природа, културни ценности и развит туризъм” . В тази връзка можем да подчертаем, 

че предвижданията на разглеждания ОУПО осигуряват точно реализирането на тези 

цели.  

 

 

            6.ПРОГНОЗА ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМОТО ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА 

Предвижданията на ОУП за пространствено развитие на община Перущица, за 

усъвършенстване и доизграждане на инженерната и пътна инфраструктура ще имат 

комплексно въздействие върху околната среда.  

Като цяло общата концепция на Плана е насочена към подобряване на 

околната среда и ограничаване на отрицателното въздействие върху нейните 

компоненти. 

Общата площ подлежаща на планиране чрез изготвяне на ОУП на община 

Перущица е 48719,10 дка.  

Основните структурни елементи на територията на общината са:  

� Земеделска територия – обща площ 27328,72 дка 

� Горска територия - общата площ на горите е 16831,34 дка  

� Урбанизирани територии – 1993,54 дка 

� Територии за транспортна и техническа инфраструктура – 1455,43 дка 

� Води и водни площи – 1110,08 дка 

Малка част от територията на общината (2199,57 дка) е покрита от защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 по Директива92/43/ЕЕС (за опазване на 

природните местообитания): „Река Въча-Тракия” и „Брестовица”. 

Също така на територията на общината попада и защитена местност 

„Перестица” с площ 60,50 дка по Закона за защитените територии. 

Най-мащабни са промените, свързани с присъединяване на земите по 

параграф 4 към урбанизираните територии – южно и югоизточно от гр.Перущица и 
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източно от кв.Пастуша, чрез устройването им в рекреационно устройствени зони за 

вилен отдих (Оз).  

Друга съществена добра промяна е оформянето на производствени зони от 

досега съществуващите територии на стопански дворове 1 и 2 и разширението им с 

нови подходящи съседни терени.   

Важно за бъдещата устройствена територия е и определяне на подходящи 

места за извършване на озеленяване, паркове, гори и друга инфраструктура така че 

културно-историческите ценности да станат достъпни, да привличат туристи и да 

запазят своята идентичност.  

 

6.1.ВЪРХУ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Целта на настоящата прогноза е да обоснове защо изпълнението на целите на 

ОУПО ще повлияе на КАВ и какви са прогнозните очаквания в тази насока.  

Екологичната оценка за влиянието върху КАВ е направена по отношение на 

природните и антропогенните фактори. Анализа на съществуващото състояние (т.2.1) 

отрежда най-голям дял на емисите от битовия сектори и транспортните емисии при 

формирането на КАВ в общината. Направена е констатацията, че възможните 

еднократни максимални замърсявания от използването на твърди горива в битовия и 

обществен сектор, както и тези от транспортния сектор са многократно по-ниски от 

нормираните нива. 

В развитие като прогноза съгласно ОУПО стойностите на параметрите на 

замърсяването от използването на твърди горива ще намаляват, съгласно 

възприетите концепции за енергиина ефективност, използването на 

енергоспестяващи и чисти технологии при отопление на сградите (газификация). 

Освен това съгласно предвижданията за прогнозния период населението ще 

намалява, което означава, че и броя на домакинствата ще намалява, респективно и 

количеството на емисиите ще намалее. 

В прогнозен аспект се предвижда нарастването на автомобилния трафик в 

общината. На базата на извършените пресмятания в т.2.1 можем да кажем, че дори и 

тогава стойностите на излъчваните вредности в околната среда няма да превишават 

утвърдените норми. Освен това предвижданията на ОУПО за изнасяне на транзитния 

поток извън гр.Перущица и предложенията за подобряване на пътната 

инфраструктура ще допринесат за значително подобряване качеството на 

атмосферния въздух в района. 

От реализацията на ОУП на община Перущица не се очаква отрицателно 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. От предвидените мероприятия 

се очаква общо снижаване и ограничаване на прахово-газовите емисии в общината. 
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6.2.ВЪРХУ ВОДИТЕ 

6.2.1.Върху количеството и качеството на повърхностните води 

Съгласно ПУРБ на БД ИБР на територията на община Перущица е разположено 

само едно повърхностно водно тяло (ПВТ) - Река Въча от гр.Кричим до устие и 

притоци, с код BG3МА600R103, описано подробно в т.2.2.1. 

Всички устройствени решение, предвидени в ОУПО попадат в него. Те са 

съобразени напълно с всички съществуващи повърхностни водни обекти, като са 

набелязани мероприятия за тяхното опазване, включващи: 

-пълно изграждане на канализационнта система и включване всички 

нерегламентирани зауствания в нея 

-изграждане на ПСОВ за гр.Перущица 

-провеждане на мониторинг на промишлените отпадъчни води, зауствани в 

повърхностни водни обекти 

-изграждане и поддържане на система от охранителни канали и канавки южно 

и югоизточно от града, които да спират дъждовния и твърд отток от планинския 

склон и да го отвеждат към реката или други дерета извън регулацията на града 

-пълно хидроложко проучване и хидравлично оразмеряване на р.Перущенска 

във всички нейни участъци, включително до площадката на ПСОВ. Въз основа на 

получените резултати да се изготви проект за корекция, който да се изпълни 

едновременно с изграждането на Главен колектор II от канализационната мрежа 

В ОУП на община Перущица е предвидено: 

-изграждане на парк „Въча”, който ще бъде в пълно съответствие с 

изискванията, заложени в ПУРБ, за зони за защита на водите съгласно чл.119, ал.1, т.3 

и т.5 от ЗВ 

-отреждане на смесена многофункционална зона (Смф) около яз.Баден и 

неговото възстановяване, с цел ползването му за водни спортове и атракции 

-с оглед опазване качеството на повърхностните и подземните води при 

прилагането на плана за последващи ПУП-ве, където няма канализационна система, 

следва да се предвижда изграждане на водоплътни изгребни ями, както и 

съвременни торища за животновъдните ферми 

-определени са районите с повишено внимание от наводнение. Същите трябва 

да бъдат обозначени върху ситуацията на окончателниа проект на ОУП 

Предвидените мероприятия в ОУПО не противоречат и са в съответствие със 

заложените в ПУРБ на БДУВ ИБР за постигане на целите на опазване и постигане на 

БПС на предмета на опазване на защитените зони. Те ще имат положително 

въздействие върху доброто химично, екологично и обобщено състояние на 

повърхностното водно тяло. 
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С реализацията на ОУПО не се очакват значими въздействия върху режима, 

количеството и качеството на повърхностните води и повърхностните водни обекти 

на територията на община Перущица.  

 
6.2.2.Върху подземните води 

Състоянието на подземните води, водовземните съоръжения, съществуващите 

СОЗ, водопотреблението, водопроводната и канализационната мрежа са коректно 

отразени в ОУП. 

При прегледа на съществуващото състояние на територията се констатира, че 

част (приблизително половината) от съществуващото сметище за неопасни отпадъци 

попада в границите на СОЗ пояс III на ПС „Перущица 1”.  

Предвижданията на предварителния проект за ОУП не засягат частите на СОЗ 

на ПС „Перущица 2” и СОЗ на водоизточниците на „Цех за безалкохолни напитки” в 

с.Йоаким Груево, попадащи в границите на общината, но засягат СОЗ на ПС 

„Перущица 1”, изградена на карстовия извор „Червената черква”. 

-отреденият терен в източна посока за смесана многофункционална 

производствена зона (Смфп) попада изцяло в границите на СОЗ пояс II; 

-отреденият терен за комунално обслужване и стопанство (Ткс), разположен 

западно от землищната граница със с.Брестовица, община Родопи и северозападно 

от път III-8602, попада изцяло в СОЗ пояс III; 

-отреденият терен за нов гробищен парк (Тгп), разположен западно и северно 

от съществуващото сметище попада частично (приблизително половината) в СОЗ 

пояс III; 

- предвижда се закриване и рекултивация на съществуващото сметище и 

преотреждането му в зона за озеленяване (Оз). 

Подземният воден обект в ПВТ „Карстови води – Централно Родопски масив” 

(BG3G00000Pt041) е незащитен и е силно уязвим от всякакви повърхностни 

замърсявания. 

С изключение на частите на отредения терен за гробищен парк и 

съществуващото сметище, които попадат в СОЗ пояс III, другите предвидени в 

предварителния проект на ОУПО устройствени зони, попадащи в границите на СОЗ са 

допустими, при спазване на предвидените забрани и ограничения в тях.  

Поради гореизложеното, предлагаме в окончателния проект на ОУП да се 

предвиди: 

� Прецизиране на отредения терен за гробищен парк (Тгп), като същия се 

ограничи до границата на СОЗ пояс III; 
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� При закриването и рекултивацията на съществуващото сметище следва да 

се предприемат адекватни мерки в частта му попадаща в СОЗ пояс III, които да 

включват или предепониране на отпадъците извън границите на СОЗ, или цялостна 

хидроизолация на дъното и откосите, с цел недопускане замърсяване на подземните 

води. 

Всички останали дейности в ОУП в екологичен план имат положително 

въздействие върху подземните води.  

Положително въздействие върху количествения състав на подземните води 

ще окажат следните предвидени с ОУП дейности и мерки: 

- Изграждане на нов тръбопровод до кв. Пастуша;  

- Установяване на постоянна връзка с управлението на водния ресурс на каскада 

„Доспат-Въча“;  

- Подмяна на съществуващата амортизирана водопроводна мрежа от 

етернитови, стоманени и галванизирани тръби, в т.ч. сградните отклонения с 

цел намаляване драстично загубите на питейна вода и осигуряване на 

допълнителен ресурс от подземни води за други цели;  

- Въвеждане на съвременни системи за контрол на течовете т.е. въвеждане на 

районни водомерни зони;  

- Монтиране на водомери при водоизточниците и при водоемите, за оценка на 

работата на външните водоводи и водоемите;  

- Организационни мерки за издирване и санкциониране на незаконното 

водопотребление;  

- Учредяване сервитутите на външните водоводи;  

- Въвеждане и поддържане на ГИС/МИС (мрежови информационни системи) и 

хидравлични модели 

Положително въздействие върху качествения състав, химичното и 

обобщеното състояние на подземните води ще окажат следните предвидени в ОУП 

дейности и мерки:  

- изграждане на ПСОВ и довеждащите колектори към нея;  

- завършване на частично изградената канализационна мрежа в града, 

проектиране и изграждане на нова такава в кв. Пастуша;  

- проверка херметичността на бетоновите канализационни тръби и извършване 

на ремонти при констатирана техническа неизправност;  

- реализиране на проект за Главен колектор II на града, който ще премахне 

нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реката;  

- системен мониторинг на изпусканите водни количества от стопанските 

субекти;  
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- организационни мерки за повишаване културата на ползване на 

канализационната мрежа от населението, в частност от ромското население на 

кв. Запад;  

- проектиране, учредяване и изграждане на СОЗ около действащите и нови 

питейни водоизточници;  

- контрол на прилагането на забраните и ограничения в поясите на санитарно-

охранителни зони, подробно изброени в ОУП;  

- проучване, картиране и ликвидиране на неорганизираните сметища;  

- закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци;  

- въвеждане на добри селскостопански практики в земеделската и 

животновъдна дейност и др. 

При изпълнение на предвидените препоръки, предвидените дейности в ОУП 

се припокриват и не противоречат на мерките в ПУРБ на БДУВИБР: 

� за постигане на целите запазване на доброто количествено, и постигане на 

добро химическо и обобщено състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013; 

� за запазване на доброто химическо, количествено и обобщено състояние на 

ПВТ „Карстови води – Централно Родопски масив” с код BG3G00000Pt041 и 

ПВТ „Пукнатинни води –Централно Родопски масив ” с код BG3G00000Pt046; 

 

 

6.3.ВЪРХУ ГЕОЛОЖКАТА ОСНОВА 

В ОУП на Община Перущица са анализирани инженерно-геоложките условия и 

е представена адекватна оценка на геоложката основа за строителни дейности в 

зависимост от нейния литоложки строеж и протичащите геоложки процеси, 

илюстрирана със схема на геоложко зониране – граф.приложение 3.  

Територията северно от гр. Перущица, където геоложката основа е изградена 

преобладаващо от кватернерни отложения е оценена с благоприятни инженерно-

геоложки условия за извършване на строителни дейности. 

В ОУП е описано свлачище, локализирано югозападно от гр. Перущица на пътя 

Перущица-Кричим (южно от кв.Запад на града). По картата на геоложката опасност то 

е дефинирано още като условно-стабилизирано. В ОУП са набелязани следните 

дейности относно неговото стабилизиране: „При бъдещо строителство на тази 

територия се изискват допълнителни проучвания и заздравяване на земната основа 

чрез конструктивни мерки, съгласно Наредба № 12/ 2001г. на МРРБ за проектиране в 

свлачищни райони”. 
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Състоянието на геоложката основа и инженерно-геоложките условия на 

територията на Община Перущица е детайлно отразено в ОУП, в съответствие с целта 

„изграждане на добра техническа инфраструктура”. 

Предвидено е спазване на всички нормативни изисквания при проектирането 

и строителството в съществуващите и ново организирани урбанизирани територии, 

което включва: 

� съобразяване с изискванията за противоземетръсно строителство за IX 

степен на сеизмична активност  

� детайлни конкретни инженерно-геоложки проучвания при всеки следващ 

ПУП за новите обекти 

� детайлни конкретни инженерно-геоложки проучвания, определяне 

устойчивостта на откосите и проектиране и изпълнение на 

противосвлачищни и противосрутищни дейности при изграждане на 

новата пътна инфраструктира и рехабилитация на съществуващата такава. 

В ОУП на Община Перущица площите, в които геоложката основа е изградена 

от мраморите на Добростанската свита на територията на общината, и в които се 

развиват карстови процеси е оценена с висок геоложки риск. Геоложката опасност е 

свързана с висока водопроницаемост и водообилност на окарстените скали, както и с 

понижената им устойчивост. Скалният масив, в който е развит карст придобива нови 

инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия в сравнение с масив от същите скали, 

незасегнати от разтварящото действие на подземните води. Създава се възможност 

за развитие и активизиране на различни явления и деформации, като пропадане, 

слягане, обрушване и др., в резултат на гравитационни, хидростатични и 

хидродинамични сили, възникващи вследствие наличието на карстови форми. Това 

определя и особено голямото значение на карста при хидротехническото 

строителство. Повишената проницаемост на геоложката среда е сериозна пречка за 

строежа и експлоатацията на язовири, изравнители и други съоръжения. По 

карстовите пукнатини и празнини, образувани в дълбочина на скалния масив, може 

да протече интензивен поток от подземни води, нерядко водещ до трудно 

отстраними аварии. 

За териториите, в които е развит карст в ОУП е предвидено да не се извършва 

хидротехническо строителство, а при бъдещи строителни дейности да се провеждат 

специализирани за карста детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки 

проучвания.  

За южната част на територията на община Перущица, където площно се 

разкриват седиментни и вулкански скали с неогенска и пелеогенска възраст е 

характерно явлението ерозия, което се характеризира със слаб интензитет.  
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В ОУП са предвидени следните основни противоерозионни дейности: 

� запазване и подобряване на горския фонд чрез провеждане на 

залесителни мероприятия, в т.ч увеличаване на горите от 1683,134 на 

1730,800 ха; като част от тях придобиват статут на защитни гори (247,700 

ха) и специални гори (759,800 ха) 

� приоритет на зелената система в селищния и извън селищен обхват, в т.ч – 

нарастване на площта на зелената система от 2,147 на 92,215 ха, 

� извършване на защитно озеленяване на нова плащ от 4,229 ха 

� изграждане на извънселищни паркове на площ 56,969 ха 

� от защитените и нарушени територии, тези с особена териториална защита 

ще обхванат площ от 11,749 ха, а тези за възстановяване и рекултивация 

нарастват от 5,810 на 67,461 ха  

Геоложката основа като цяло се оценява като благоприятна за осъществяване 

на строителните дейности, предвидени в ОУП. Въздействието върху геоложката 

основа при реализацията на ОУП се определя като незначително. Анализът на 

предвидените в плана и изброени по-горе мерки показва, че те от една страна до 

голяма степен ще минимизират въздействието върху геоложката основа при 

реализацията на ОУП, а от друга ще подобрят нейното съществуващо състояние. 

 

 

6.4.ВЪРХУ ПОЧВИТЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 

До момента в общината е извършвана хаотична урбанизация на земеделските 

земи, без наличие за планова готовност за тези територии, с оглед регулиране на 

устройствените намеси в тях, което води до засилване на антропогенния натиск върху 

компонентите на околната среда на прилежащите към тях територии. 

Съгласно изготвения предварителен проект на ОУП на община Перущица, 

площите засегнати от устройствените зони извън населените места засягат най-много 

земеделските земи, както е видно от „Баланс на територията към ОУП” и изведен в 

следващата таблица 6.4-1.  

Таблица 6.4-1 Изменение количеството на земеделските земи съгласно ОУП  

Наименование Същ.площи Проектни площи Разлика 

дка % дка % дка 

Обработваеми земи – ниви 12935,22 26,551 11347,75 23,292 1587,47 

Обраб.земи – трайни насаждения 8008,11 16,437 7025,31 14,420 982,80 

Необработваеми земи 5196,87 10,667 4559,10 9,358 637,77 

Земеделски територии по параграф 4 1188,51 2,440 - - 1188,51 

Всичко земеделски територии: 27328,71 56,095 22932,16 47,07 4396,55 
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Планът предвижда намаляване на земеделските територии с 4396,55 дка, 

което представлява 16,09% от наличните земеделски територии в общината, т.е. 

според предлагания ОУПО земеделските земи ще станат 22932,16 дка.  

Според предварителния проект основните териториални елементи, в които ще 
бъдат включени засегнатите земеделски площи са следните (таблица 2.4-2): 

Таблица 2.4-2 

№ Вид на териториалната зона Площ, дка % 

1 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 2010,86 45,74 

2 Озеленяване, паркове и градини 900,68 20,49 

3 Горски територии 476,66 10,84 

4 Общественообслужващи функции 301,78 6,86 

5 Транспорт и комуникации 217,12 4,94 

6 Жилищни функции 192,15 4,37 

7 Производствени дейности 155,72 3,54 

8 Спорт и атракции 83,66 1,90 

9 Комунално обслужване и стопанство 57,92 1,32 

 Общо  4396,55 100,00 

 

Разпределението на същите площи графично е представено на фигура 6.4-1. 

 

Фиг.6.4-1 

Вижда се, че преобладават площите предназначени за рекреация, вилни 

зони, паркове, озеленяване и гори, които не водят до увреждане на почвите или 

Устройване на земеделските територии за:

Рекреационни дейности

Озеленяване, паркове

Горски територии

Обществено обсл.функции

Транспорт и комуникации

Жилищни функции

Производствени дейности

Спорт и атракции

Комунално обслужване
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тяхното замърсяване. Напротив с по-голяма част от предвижданията се цели 

запазване на екологичното състояние на почвите и използване на природните 

дадености по-ползотворно. 

ОУПО предвижда разширение на жилищните и производствени територии и 

съответната инфраструктура предимно и изключително върху вече урбанизирани или 

неизползваеми земи и там където има вече изградена инфраструктура.  

Според предвижданията на ОУПО голямо внимание се обръща на 

подобряване качеството на живот, чрез отреждане на терени за развитие на 

културен, спортен, селски и еко-туризъм. Предвижда се формиране на зони за спорт 

и атракции. 

С цел предпазване на почвите от замърсяване от изхвърляните изгорели 

газове, около път III-8602, трябва да се създадат защитни храстови и дървесни пояси 

покрай него. 

Съществен недостатък на почвите в района е факта, че разпространението на 

ерозионните процеси се засилва. За развитието на ерозия допринася обезлесяването 

на значителни участъци от горите. Така почвената ерозия представлява най-значимия 

екологичен проблем за общината. Силната ветрова и водна ерозия оказва 

неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство, като решението 

на проблема се състои в регулярни мероприятия по залесяване. 

Мерките, които могат да допринесат за спасяване и опазване на почвата от 

природните деградационни процеси и антропогенно нарушаване и унищожаване, са: 

1. Мораториум върху каквито и да са промени в предназначението на 

земеделски земи от висока категория 

2. Поддържане на напоителните системи, с цел подобряване качеството на 

почвата и срещу ерозионните процеси 

3. Извършване на противоерозионно залесяване на подходящи места 

4. Възстановяване на научно обоснованите сеитбообороти, агротехника и 

агрохимическо третиране, с цел подобряване качеството на почвата и предпазване от 

ерозия 

5.Максимално използване на дъждуване и капкуване на лозя и овощни 

градини  

6. Сертифициране на района за екологично земеделие 

7. Изграждане на защитни пояси около натоварените пътища 

Предпоставките за доброто екологично състояние на почвите в общината е 

отсъствието на промишлени и на селскостопанска дейности, които да замърсяват 

околната среда. При предвижданата структура на територията и развитието на 
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основните икономически дейности не се очаква негативно въздействие върху 

състоянието на почвите. 

Земеползването на част от земите ще се промени, но съгласно рамките на 

ОУПО то ще спомогне за запазване качествата на почвите, като се създадат по-добри 

условия за отдих, рекреация и спорт на населението. 

 

 

6.5.ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Балансът на земите на територията на община Перущица е представен в 

предварителния проект за ОУП. От него е видно, че: 

- Увеличава се площта и качествените характеристики на горските територии от 

1683,134 ха или 34,548 % на 1730, 800 ха или 35,526% от територията на общината. 

Водните площи и течения се запазват на 111,008 ха или 2,279 %.  

- Значително се увеличава площта на териториите за озеленяване, паркове и 

градини  от 2,147 ха (0,014 %) на 92,215 ха (1,893%). 

- Незначително се увеличават устройствените зони с най-силно 

урбанизираните елементи: жилищни функции – от 130,415ха (2,677%) на 149,630ха 

(3,071%), общественообслужващи функции – от 7,673ха (0,157%) на 37,851ха (0,777%), 

производствени дейности - от 38,074ха (0,782%) на 53,646ха (1,101%), транспорт и 

комуникации - от 143,283ха (2,941%) на 164,995ха (3,387%), техническата 

инфраструктура остава непроменена - 2,260ха (0,046%). 

Очевидно е, че ОУП не предлага устройствени решения, засягащи местата 

с висока концентрация на биологично разнообразие.  

Не се засягат известни и описани находища на включени в приложенията на 

Закона за биологичното разнообразие защитени растителни видове, световно 

застрашени растителни видове, български и балкански ендемити, реликти,   растения 

от Червената книга.  

Не се устройват територии, включващи ефективно заети и потенциални 

местообитания на описаните в т. 5.2. находища на манагетова метличина (Centaurea 

mannagettae Podp.), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), Stachys angustifolia и 

Sedum stefco Stef. 

Не се променя в негативен план установеният баланс на горския фонд на 

общината по вид гори. Запазва се характера и структурата на горските екосистеми, 

като горите на територията на общината ще продължат да се стопанисват съгласно 

предвижданията на Лесоустройствения проект на Южноцентрално държавно 

предприятие град Смолян–Държавно горско стопанство Кричим.  

Съхраняват се и залесените територии в земи от Поземления фонд.  
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Увеличават се зелените площи за широко обществено ползване. Елементите 

на зелената система имат важно значение, свързано със социално-икономическото 

развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни и други специфични 

функции. Те са особено важни за архитектурно художествения силует на 

урбанизираната среда. ОУП съдава регулационната основа за устойчиво развитие и 

ползване на горите в общината, което увеличава възможностите за възстановяване и 

подобряване на тяхната биокоридорна функция. Цялостното развитие на зелената 

система ще благоприятства развитието на популациите на местната автохтонна флора 

и фауна. 

Не се засягат местообитания, включени в Приложение №1 на Закона за 

биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива  92/43/ЕЕС.  

Новите устройствени зони, даващи възможности за смяна предназначението 

на земи и строителство, засягат терени с оскъдна или предимно рудерална 

естествена растителност. В състава влизат широко и повсеместно разпространени в 

страната ни растителни видове, сред които няма включени в Приложения № 2 и 3 на 

ЗБР, както и такива от Червена книга на Република България, съвместно издание на 

Българска академия на науките и Министерство на Околната среда и водите (2001). 

Не се засягат находища на лечебни растения, поставени под специален режим на 

опазване и ползване или на такива със стопанско значение.  

ОУП е благоприятен за опазването и осигуряването на нормалното развитие на 

популациите на животинските видове, в т.ч. световно застрашени в категориите 

Critically endangered, Endangered и Vulnerable (Red list IUCN.), на включените в 

Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, в Конвенцията по 

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES),  в 

Директиви  92/43ЕЕС и  79/409/ЕЕС, Приложенията на Конвенцията за опазване на 

дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), 

на  Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска 

конвенция), с консервационен статус от категории 1-4 на Species of European 

Conservation Concern (SPEC)... 

Създават се нови и по-добри условия за развитие на ловностопанската дейност 

и устойчиво ползване на популациите на дивеча. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху  други ресурсни видове растения 

и животни, включени в Приложение 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

Предвижданията на ОУП не са свързани с използване на природни ресурси. 

Проектът включва устройване на територията на бившите рибарници и 

баластриери югоизточно от коритото на река Въча като паркова зона, зона за спорт и 

атракции, водни спортове, спортен риболов... – парк „Въча”. Това ще даде 
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възможност за развитие на автохтонната ихтиофауна, характерна за реката, наред със 

стопански ценните видове риби.  

Възстановяването на водните басейни вече не с водещо стопанско, а с друго 

основно предназначение – паркова рекреационна зона, ще благоприятства 

устойчивото развитие на популациите на цитираните в т.5.2. видове земноводни, 

влечуги, водолюбиви птици и някои от бозайниците. 

Паркът е чудесна предпоставка за устойчива връзка на екосистемите в 

поречието на река Марица, с тези от Родопския масив и в тази връзка ОУП създава 

необходимата законова рамка, чрез връзката на зелените системи, обособени като  

парк „Въча” и екопарк „Марица”. Това създава условия за поддържане структурата и 

динамиката на зооценозите в района. 

ОУП не възпрепятства известни миграционни коридори на животински видове, 

в т.ч. и на птиците от регион Via Balkanica. Не се засягат убежища, хранителни (ловни) 

местообитания или летателни пътища на прилепната фауна.  

Не се предвиждат промени в устройствения план в границите Защитена 

местност „Перестица”, а устройственото обособяване в близост на територия за 

туристически горски парк „Норките“, като рекреационен комплекс за социален и 

семеен отдих не е в противоречие с режима на дейности и не предполага негативно 

въздействие върху защитената територия. Необходимо е при бъдещото проектиране 

и изграждане да се използват за озеленяване автохтонни и характерни за тази част на 

Родопите растителни храстови и дървесни видове. 

ОУП не предлага дейности, засягащи деструктивно частите от двете защитени 

зони, попадащи в границите на община Перущица. Планираните жилищни и 

производствени зони, както и промените в инфраструктурните елементи не включват 

въздействия, способни да внесат изменения в настоящото им състояние. 

В крайречния участък на общинска територия от Защитена зона „РЕКА ВЪЧА-

ТРАКИЯ ” (BG0000424) са съхранени крайречни ивици с дървесна растителност във 

вид, отговарящ на Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (92A0), а  

единственото разширение на зоната в общинския крайречен участък включва терени, 

използвани в по-далечното минало като баластриери, а в последствие са превърнати 

в рибарници. Това дава основание за включването им в защитената зона, въпреки 

запустяването, силната еутрофикация и рудерализация. Бившите рибарници са с 

добре очертани теренни граници, представени по-долу. 
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Интегрирането им в зоната изисква възстановяване на режима на оводняване, 

което ще доведе до предпоставки за настаняване и разширяване площта на 

местообитанието от предмета на опазване Крайречни галерии от Salix alba и Populus 

alba (92A0), заемащи десния бряг на река Въча и северните части на водоемите. В 

момента на терена са съхранени в сравнително добро състояние диги, канали и 

някакав част от инфраструктурата, но някъде бившите водоеми се използват  и като 

ниви. Следва да отбележим, че при изготвянето на стандартния НАТУРА 2000 

формуляр респондентите са ги описали и включили на 100% в класа  земно покритие 

„Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”. Възстановяването на 

влажностния режим съответства на вижданията за създаване на защитената зона и 

целеполагането. 

В тази смисъл считаме, че устройването на тази част от защитената зона и 

р.Въча 

Граница на ЗЗ  
„Река Въча-Тракия 

РИБАРНИЦИ 
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прилежащата й територия на североизток и малко на югозапад като парк „ВЪЧА“ е 

удачно, целесъобразно  и отговаря на целите за обявяване на защитената зона. 

С устройването на тази част от защитената зона като елемент на зелената 

система – зони за озеленяване /Оз/ ще се създат възможности, както подчертахме и 

по-горе, за подобряване биокоридорните функции на поречието на р.Въча в 

изследвания участък. 

Липсват местообитания Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините 

и в планинския до алпийския пояс (6430) и Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (91E0*) и не може да се очаква въздействие върху тях. 

Общо се налага извода, че реализацията на плана няма да предизвика преки 

или косвени въздействия върху типовете местообитания от Приложение №1 на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и 

фауна и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие, включени и в 

предмета на опазване в Защитена зона „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ ” (BG0000424), което е 

отразено в следната таблица: 
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6430 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91E0* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

92A0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

 

Възстановяването на водните площи ще създаде условия, загубени в 

последните години, за развитие популациите на целевите видове хидробионти и тези 

свързани тясно с влажната зона - бисерна мида (Unio crassus), обикновен щипок 

(Cobitis taenia), европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), жълтокоремна бумка 

(Bombina variegate), червенокоремна бумка (Bombina bombina), голям гребенест 

тритон (Triturus karelinii), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis и видра 

(Lutra lutra).  

Устройването на територията на бившите баластриери като зелена зона няма 

да окаже негативно въздействие върху популациите на останалите животински 

видове от предмета на опазване - бръмбар рогач (Lucanus cervus), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), пъстър пор 

(Vormela peregusna), лалугер (Spermophilus citellus) и дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii). 

Паркингът за бъдещия парк е предвиден извън границите на защитената зона.  
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Много малка  част - 10.652 дка от зоната, е устроена като „територии с общо 

предназначение–складови дейности”. Обхваща Имот № 000183 в местността 

„Козбен” по КВС на землището на град Перущица, в който се изгражда стопаски 

двор–складова база за селскостопанска продукция, навеси за техника..., преминала и 

по процедурите на Глава VІ от ЗООС – Решение № ПД-ОС-003/2014 г. на РИОСВ 

Пловдив. Не се променя статута на земята – за селскостопански дейности.  

С установяване в Плана на практика на действителното положение на терена 

не се променят условията и няма да се повлияе върху ключовите елементи на 

защитената зона. 

ОУП не предвижда решения, променящи условията в защитена зона„РЕКА 

ВЪЧА-ТРАКИЯ ” (BG0000424). Не се очаква въздействие върху целевите видове. 

Вид Species Оценка за степента на 
въздействие 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

бисерна мида  Unio crassus 0 липсва въздействие 

бръмбар рогач Lucanus cervus 0 липсва въздействие 

ценагрион Coenagrion ornatum 0 липсва въздействие 

офигомфус  Ophiogomphus сecilia 0 липсва въздействие 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

европейска горчивка  Rhodeus sericeus amarus 0 липсва въздействие 

обикновен щипок Cobitis taenia 0 липсва въздействие 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

червенокоремна бумка  Bombina bombina 0 липсва въздействие 

жълтокоремна бумка Bombina variegata 0 липсва въздействие 

голям гребенест тритон Triturus karelinii 0 липсва въздействие 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

обикн.  блатна костенурка Emys orbicularis 0 липсва въздействие 

шипобедрена костенурка  Testudo graeca 0 липсва въздействие 

шипоопашата костенурка Testudo hermanni 0 липсва въздействие 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

лалугер Spermophilus citellus 0 липсва въздействие 

пъстър пор Vormela peregusna 0 липсва въздействие 

видра  Lutra lutra 0 липсва въздействие 

дългопръст нощник  Myotis capaccinii 0 липсва въздействие 

 

Проектът за ОУП не внася фактически изменения в устройството на 

територията на Защитена зона „БРЕСТОВИЦА” (BG0001033) в община Перущица.  

В  селскостопанските земи, заемащи малка територия в северната част, са 

изградени в периода преди 1989 година малки постройки и къщи, обслужващи 
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дейността. Устроени са като „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих”. Не се 

изменят съществуващите от над 40 години граници със земите от Горския фонд. В 

този смисъл не могат да се очакват отрицателни въздействия върху типовете 

природни местообитания, видовете и техните местообитания от предмета на 

опазване, отразено в стандартните за случая таблици: 

�   Природни местообитания от Приложение №1 на Директива 92/43/ЕЕС: 
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5210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6110* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6210* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6220* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

62АО няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

9150 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

9170 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91AA* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91E0* няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91M0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91Z0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

92C0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

 

� Целеви животински видове: 

Вид Species Оценка за степента на 
въздействие 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

ручеен рак   Austropotamobius torrentium 0 липсва въздействие 

обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 липсва въздействие 

бръмбар рогач Lucanus cervus 0 липсва въздействие 

буков сечко Morimus funereus 0 липсва въздействие 

алпийска розалиа   Rosalia alpina 0 липсва въздействие 

бисерна мида  Unio crassus 0 липсва въздействие 

 Probaticus subrugosus 0 липсва въздействие 

лицена Lycaena dispar 0 липсва въздействие 

 Callimorpha quadripunctaria 0 липсва въздействие 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
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обикновен щипок Cobitis taenia 0 липсва въздействие 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

жълтокоремна бумка Bombina variegata 0 липсва въздействие 

голям гребенест тритон Triturus karelinii 0 липсва въздействие 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

обикн.  блатна костенурка Emys orbicularis 0 липсва въздействие 

шипобедрена костенурка  Testudo graeca 0 липсва въздействие 

шипоопашата костенурка Testudo hermanni 0 липсва въздействие 

пъстър смок Elaphe sauromates 0 липсва въздействие 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

малък подковонос Rhinolophus hipposideros 0 липсва въздействие 

дългоух нощник   Myotis bechsteini 0 липсва въздействие 

широкоух прилеп  Barbastella barbastellus 0 липсва въздействие 

голям подковонос  Rhinolophus ferrumequinum 0 липсва въздействие 

дългопръст нощник  Myotis capaccinii 0 липсва въздействие 

лалугер Spermophilus citellus 0 липсва въздействие 

видра  Lutra lutra 0 липсва въздействие 

 

Проектът за ОУП определя развитието на територията преди всичко извън 

защитените зони. Запазва се напълно и без изменения площта в общината с 

природозащитен статус – 226.007 ха. 

Отреждането на нови площи за устройствени зони като озеленени територии, 

паркове, рекреационни зони не създава значими предпоставки за въздействие върху 

ключовите елементи на зоните. Жилищните, предимно производствените и 

многофукционални зони и терените за обслужващи дейности не отнемат територии 

от тях при реализация на създадените устройствени възможности. 

Приоритетите на общината, свързани с развитието на туризма, предполагат 

засилено човешко присъствие в утвърдени и до момента места – останките от 

крепостта Перестица и Червената черква, местносттите Генишен, Лещенска поляна и 

Табиите, язовир Батен, Винарска изба “Пълдин”...  

Те, както и създаването на новия туристически горски парк „Норките” и 

смесената многофункционална зона южно от язовир Батен не засягат пряко и 

косвено защитените зони.  

Няма да се отразят негативно и проектите за 5 маршрута на туристически 

пътеки по проект: „Община Перущица – неделима част от историята, културата и 

бъдещето на Европа“: 

До момента за територията на общината, попадаща в защитените зони, не са 

утвърдени мащабни инвестиционни предложения, планове или програми по реда на 
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Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Тъй 

като ОУП не внася предложения за изменения в зоните, а разглежданите или 

внесени в бъдеще предложения също ще бъдат оценявани по реда на ЗООС и ЗБР, не 

могат да бъдат очаквани прояви на кумулативен отрицателен ефект върху тях. 

Предвид на изложените кратки характеристики, не могат да бъдат очаквани 

химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени в тях. 

Тъй като ОУП не внася предложения за изменения в зоните, а разглежданите 

или внесени в бъдеще предложения също ще бъдат оценявани по реда на ЗООС и 

ЗБР, се налага извода, че не могат да бъдат очаквани прояви на кумулативен 

отрицателен ефект върху зоните. 

 От реализацията на ОУП не може да се очаква нарушаване на балансите, 

характеризиращи структурите на защитените зони и въздействия в размери, които да 

внесат изменения във видовия състав на флората и фауната или в условията на 

средата -  химически, хидроложки, геоложки, климатични или други, да нарушат 

функциите и природозащитните цели, да причинят загуба на местообитания и 

фрагментация на популациите на видовете, предмет на опазване и влошаване на 

структурата им, да повлияят отрицателно върху функциите и природозащитните цели 

на Защитени зони „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ ” (BG0000424) и „ БРЕСТОВИЦА” (BG0001033). 

 

 

6.6.ВЪРХУ ЛАНДШАФТА 

Въпреки, че характерът на ландшафта вече е оформен и под въздействие на 

антропогенна дейност, то ОУП ще подпомогне неговото опазване, самовъз-

становяване и положителна промяна. Регулираното териториално развитие, ще 

ограничи безразборното усвояване на земеделски земи и ще подобри 

привлекателността на множеството културно-исторически ценности. Предложените 

режими за система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт и отдих 

ще подпомогнат съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на 

ландшафта. 

Очаква се общо подобрение на средата в резултат от възстановяването на 

природните и антропогенни компоненти на ландшафта и икономическо оживление 

на общината. 

Като цяло, предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно въздействие 

върху развитието на ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно 

третиране и устройство на територията и на отделни компоненти на ландшафта. 
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6.7.ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

Както бе посочено в анализа на съществуващото състояние на културното 

наследство, разглежданата територия на община Перущица притежава 

многообразни и значими обекти. На тази база и в светлината на новите съвременни 

функции на културното наследство - като ресурс за устойчиво развитие и за качество 

на живот, общината носи мощен потенциал за развитие на културен туризъм и 

условия за създаване на среда с високи качества на живот и обитаване в 

традиционна селищна среда. 

Културно-историческото наследство е ценност за общината и обща задача е тя 

да бъде запазена и използвана за развитието на района. Прилагането на ОУПО 

допринася за използването на културно-историческото наследство като ресурс за 

положително въздействие върху различните функционални системи (труд, 

обитаване, отдих и туризъм, комуникации и транспорт). В тази връзка 

предварителният проект акцентира на планиране на културни коридори на 

територията на общината, които създават условни граници на зони като модули на 

групови обекти. В маркираните граници е допустима промяна на досегашното 

предназначение на основата на допълнително задължително подробно проучване и 

разработка. 

В общината се предвиждат множество зони и територии за проучване на 

съществуващите могили и евентуално бъдещо развитие като туристически обекти. 

Предвижданията на плана в най-голяма степен ще допринесат за опазване и 

изява на наличните културно-исторически ценности. 

 
 

6.8.ВЪРХУ ОТПАДЪЦИТЕ 

Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното 

управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и 

дейностите свързани с отпадъците. В тази връзка е необходимо да се увеличи 

процента на разделно събираните отпадъци. Да се въведе компостиране на 

отпадъците по домовете и в общината (от поддържане на зелените площи, храстите 

и дърветата в парковете и градините). Всички тези препоръки трябва да залегнат в 

Общинската програма за управление на отпадъците. Интегрираната система за 

управление на отпадъците ще допринесе за постигане на поставените екологични и 

пространствени цели на Плана, като запазване на най-важния ресурс – земята от 

замърсяване. 
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Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъци да 

спомогне за развитието на фактора „Отпадъци”, което ще намали влиянието му върху 

компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото здраве. 

Трябва да се премине към изпълнение на проекта за закриване и 

рекултивация на бившето сметища в местността „Манолеви ниви” и час по-скоро 

заетите от него терени да бъдат приведени в съответствие с нормативните 

изисквания, като се предотврати и замърсяването на подземните води. 

 

 

6.9.ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

При описание на съществуващото състояние на вредните физични фактори на 

територията на общината се констатира, че няма регистрирани наднормени нива на 

шум или лъчения. ОУПО си поставя за цел да подобри системите обитаване, труд, 

отдих и техническа инфраструктура, като запази и повиши качеството на околната 

среда. В тази връзка производствените дейности се извършват в обособени  

промишлени зони, отдалечени от жилищните зони, зоните за отдих и рекреация. При 

наличие на наднормен шум или други вредни фактори, трябва да се изисква от 

последващите ПУП-ве обектите да се ситуират така, че да осигуряват максимален 

комфорт на средата.  

Схемата „Транспортно-комуникационна система” към ОУПО, дава основно 

решение на транспортно-комуникационните проблеми на община Перущица за 

прогнозния 20 годишен период. Важно предложение на плана, по отношение на 

минимизиране въздействието на шума в гр.Перущица е изнасяне на транзитния 

поток на най-натоварения път в района III-8602 извън населеното място. Обходния 

път ще преминава северно от града и се очаква да окаже съществено положително 

въздействие върху него. Посочва се, че общинските пътища имат нужда от 

реконструкция и рехабилитация.   

В сферата на електроснабдяването не се предвиждат нови линии и 

трафопостове, а само частични ремонти на съществуващите. 

В заключение може да се каже, че прилагането на ОУПО по отношение на 

физичните фактори ще има положителен ефект и няма да доведе до създаване на 

значителни натоварвания от шум, вибрации и лъчения. 

 

 

6.10.ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Основната цел на ОУП е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на 

община Перущица в съответствие със специфичните природни и обществено-
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икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд 

и отдих на постоянното население на общината. 

Представеният ОУП с разработените в него: комфорт на обитаване; 

обезпеченост с техническа и инженерна инфраструктура; обезпеченост със социална 

инфраструктура – отговарят на съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ, ППЗТСУ, 

Наредба № 7/МРРБ за правила и норми за устройство на различните видове 

територии. В този смисъл ОУП като документация заедно със специалностите ВиК, 

Електроснабдяване, Транспортна схема и Схема на “Зелената система”, е 

законосъобразен и екологосъобразен дотолкова, доколкото съвременно устройство 

на територията е екологосъобразна дейност. Основните параметри на ОУП са дадени 

в Правила и нормативи за прилагане на ОУП. 

В предвижданията на урбанистичното развитие на гр.Перущица липсват 

производства и други дейности, които биха представлявали заплаха за здравето на 

населението. Зоните за икономическо развитие са предвидени основно върху вече 

усвоени територии (предимно бивши стопански дворове 1 и 2) и около удобни пътни 

връзки, при ограничаване на развитието им върху висококатегорийни земеделски 

земи.  

Прогнозата за предполагаемото въздействие върху отделните компоненти на 

средата показват, че предполагаемото бъдещо състояние ще бъде в изискваното 

нормативно състояние, което от своя страна ще осигури здравно-хигиенните 

параметри на територията. 

Анализираните нива на атмосферните замърсители за прогнозния период са 

основание да се твърди, че в общината няма големи замърсители на атмосферния 

въздух. 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води 

реализирането на предвидените в ОУП мероприятия за строителство, реконструкция, 

рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения, изграждане на 

канализационни системи за битови отпадъчни води в населените места; изграждане 

на главни колектори и ПСОВ  ще осигурят качество на питейните води, отговарящи на 

Наредба № 9/ 2001г и необходимите показатели за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти отговарящи на Наредба №6 на МОСВ. 

Реализирането на предвидените в ОУП устройствени мероприятия – 

благоустрояване, реконструкция на отделни участъци от пътната мрежа, изнасяне на 

транзитното движение от гр.Перущица, ще промени положително акустичния режим 

на територията. В участъците, където се очаква завишение на шумовите нива на по-

ниските нива на проектиране, следва да се предвидят съответни мероприятия за 

намаляване на шума. 
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От направените изводи за структурата на заболеваемостта на населението на 

община Перущица може да се твърди, че причините за заболеваемост имат различен 

характер. В този смисъл предвидената в ОУП пространствена организация на 

територията и предвидените устройствени мероприятия няма да влошат здравния 

статус на населението. Основания за това са: 

- Ниските прогнозни емисии на вредни вещества от отделните източници на 

замърсяване на атмосферния въздух, особено след газифициране на района; 

- Предлаганата схема за канализация и третиране на отпадъчните води в ПСОВ, 

ще задоволяват нормативните изисквания за заустването им във воден обект; 

- Отвеждането и третирането на отпадъчните води, формирани на територията 

на населените места и производствените зони, предполага недопускане замърсяване 

на повърхностните и подземните води; 

- Подобряване качеството на водните ресурси и водоснабдяването; 

- Намаляване рисковете от наводнения, чрез определяне на рисковите 

участъци и прилагане на мерки за предотвратяването им; 

- Предвидените в проектното решение реконструкции и изменения в улично-

пътната мрежа, ще доведат до преразпределение на транспортното натоварване на 

територията на града, а оттам и на шумовия режим.  

Реализирането на предвидените в проекта устройствени мероприятия няма да 

доведат до увеличаване на здравния риск за населението на общината. 

Предвижданите качествени изменения в характеристиката на жилищния фонд и 

техническата благоустроеност (изграждане и доизграждане на съществуващата 

канализационна система, изграждане на ПСОВ, подмяна и реконструкция на 

водопроводната мрежа), екологосъобразно управление на формираните битови и 

други отпадъци са гаранция за повишаване стандарта на обитаване. 

 

 

6.11.ОБЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ХОРАТА 

Оценката на потенциалните въздействия на предвидените дейности с ОУП на 

община Перущица върху компонентите и факторите на околната среда са 

представени в Таблица 6.11. В нея са разгледани почти всички възможни последици 

(преки, непреки, комулативни, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, 

постоянни, временни, положителни, отрицателни) и е оценена степента на 

въздействие от реализирането на Плана.  
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Таблица 6.11 
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Въздух не да не не не да да не да не ниска 

Пов.води не да не не не да да не да не средна 

Подз.води не да не не не да да не да не средна 

Геоложка основа да не да не не да да не не да ниска 

Почви да не да не не да да не да да средна 

Биол.разнообразие не да не не не да да не да не ниска 

ЗТ и ЗЗ да да не не не да да не да не ниска 

Ландшафт да да да не не да да не да не средна 

КИН да да да не не да да не да не средна 

Отпадъци не да не не не да да не да не ниска 

Вредни физ.фактори да не не не не да да не да не ниска 

Здравни аспекти да да не не не да да не да не средна 

 

Общата оценка е, че Общият устройствен план на община Перущица ще окаже 

трайно във времето и основно положително въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда и здравето на населението.  

 

 

           7.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО           

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОУПО. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

 

7.1.Мерки за предотвратяване, намаляване и най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствие върху околната среда от реализацията на ОУПО 

Прогнозираният макар и минимален антропогенен натиск в резултат на ОУПО 

върху околната среда може да бъде смекчен с поредица от мерки. Те са свързани на 

първо място с показателите, които са заложени в Плана. Набелязаните мерки са 

представени по отделни компоненти и фактори на околната среда: 

� Атмосферен въздух 

- Използване на природен газ и нови технологии за отопление в бита и 

производството; 

- Въвеждане на енергийна ефективност за сгради, чрез тяхното саниране; 
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- Озеленяване и благоустрояване на населените места; 

- Ремонт, реконструкция и подобряване на пътната инфраструктура; 

- Контрол по отношение на производствата в новите производствени зони или 

при разширение на старите; 

� Води 

- Забрана за заустване на непречистени отпадъчни води във водни обекти или в 

почвата; 

- Изграждане на канализационни мрежи, градски колектори и ПСОВ; 

- Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа; 

- Изграждане на нови напоителни мрежи за дъждуване и капкуване на трайните 

насаждения в района с цел икономия на вода, опазване на почвите и 

подобряване качеството и количеството на произвежданата продукция; 

- Извършване на ремонт и въвеждане в експлоатация на яз.Баден; 

- Ограничаване риска от наводнения, чрез корекция на р.Перущенска и 

изграждане на система от охранителни канали и канавки за скатовите води. 

� Геоложка основа 

- При проектиране на сгради и съоръжения да се извършва детайлно 

инженерно-геоложко проучване и изготвя доклад за инженерно-геоложките и 

хидрогеоложките условия;  

- В проектните и строителните работи да се предвидят и изпълнят 

противоземетръсни мероприятия.  

� Почви 

- Забрана за промяна предназначението на земеделски земи от първа до 

четвърта категория; 

- Отнемане, съхраняване и оползотворяване на хумуса от почвата на 

предвидените за строителство терени е задължителна мярка за компенсиране 

в известна степен на загубата на земи;  

- Стимулиране развитието на характерните за района лозарство и овощарство с 

използване на дъждуване и капкуване. 

� Биологично разнообразие 

- В окончателния вариант на ОУП да не се предвиждат устройствени решения, 

създаващи предпоставки за деструктивно засягане на вида, създаването и 

поддържането на локалните биокоридорни връзки; 

- Да не се допуска урбанизация в местата с концентрация на биологично 

разнообразие; 
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- В програмния период на ОУП да се развие специализиран кадастър, като се 

паспортизират елементите на зелената система чрез ландшафтно-таксационен 

анализ и оценка; 

- При одобряване на ПУП-ПЗ в двете защитени зони не само да не се допуска 

пряко отрицателно въздействие върху природни местообитания или 

местообитания и популации на видовете, предмет на опазване, но и тяхното 

фрагментиране или нарушения на бикоридорните връзки, особено в местата с 

изявен екотонен ефект; 

- Да се потърсят реални възможности за възстановяване на крайречните 

заливни гори в прилежащия участък на река Въча в обхвата на плана при 

запазване и прецизиране на системата за защита от вредното въздействие на 

водите; 

- При изграждане на нови елементи на напоителната система да не се допуска 

възпрепятстване на миграционни коридори на хидробионтите или увреждане 

на крайречната флора и фауна; 

- Дейности във влажни зони, част от разглежданите защитените 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); 

- 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 тяхната 

територия. 

� Ландшафт 

- Извършване на активни ландшафтно-устройствени мероприятия за защита, 

респективно възстановяване на традиционните ландшафти. 

� Културно-историческо наследство 

- Съблюдаване спазването на националната нормативна уредба във връзка с 

културното наследство (включително ратифицираните от България 

международни конвенции в тази сфера); 

- Съблюдаване спазването на предложените в ОУПО устройствени режими (със 

специфични правила и нормативи) по отношение на опазване на културно-

историческото наследство при проектиране на всички последващи 

териториално устройствени нива и сградно проектиране; 

- Наблюдения от археолози и специалисти при изкопни работи и строителство 

за потенциално наличие на археологически ценности.  
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� Отпадъци и вредни физични фактори 

- Контрол и организация на сметосъбирането с цел предпазване от образуване 

на нерегламентирани сметища; 

- Да се разширява системата за разделно събиране на повече отпадъци за 

домакинствата, производствените и търговски обекти; 

- Да се извърши закриване и рекултивация на преустановилото дейността си 

сметище в общината, като се спазят изискванията относно частта му попадаща 

в СОЗ пояс III. 

� Вредни физични фактори 

- Изнасяне на транзитното движение извън границите на гр.Перущица; 

- Предвиждане на буферни зони от растителни пояси между производствените 

зони и жилищните квартали. 

� Здравно хигиенни условия 

- Да се прецизират дейностите като при групирането им не трябва да се 

създават условия за взаимно неблагоприятно влияние и натоварване на 

средата с вредности; 

- В производствените територии видовете дейности да се групират така, че да 

не се допуска взаимно неблагоприятно влияние; 

- В следващата фаза на реализация на плана разработките следва да се 

съобразяват с изискванията на чл.31 от Закона за здравето, относно 

осигуряване опазването на жизнената среда от врезното въздействие върху 

здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори; 

- При реализацията на плана разполагането на обслужващи и търговски обекти 

в жилищни територии да бъде съобразено с недопускане на наднормени 

стойности на проникващ шум и други вредни фактори на средата. 

 

В тази връзка предлагаме следния план за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от 

реализирането на ОУП на община Перущица. 

 

7.2.План за изпълнение на мерките 

В следващият план са посочени основните мерки, които трябва да се вземат за 

подобряване състоянието на съответния компонент или фактор на околната среда и 

очаквания ефект от тези мерка.  
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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

Компонент/ 
фактор на ОС 

Мерки Ефект 

Атмосферен 
въздух 

Поддържане в нормите на стойностите на 
серен диоксид и прах в атмосферния въздух, 
като намаляват емисиите от транспорта, 
битовия и стопански сектор, чрез 
подобряване състоянието на пътната мрежа 
и  газифициране на района 

Опазване чистотата на 
атмосферния въздух 

Ограничаване на емисиите от прах и вредни 
вещества изпускани във въздуха по време на 
строителните работи 

Води Изграждане и доизграждане на канализации 
и ПСОВ  

Предпазване на водите 
от замърсяване 

Подмяна на съществуващата водопроводна 
мрежа  

Намаляване загубите на 
вода 

Спазване на забраните и ограниченията в 
границите на СОЗ 

Осигуряване качеството 
на водата за пиене 

Мониторинг на качеството на питейните 
води 

Вземане на адекватни мерки при закриване 
на сметището в частта попадаща в СОЗ пояс III 

Прецизиране на отредения терен за 
гробищен парк, като същият се ограничи до 
границата на СОЗ пояс III 

Картиране на местата с опасност от 
наводнения 

Предпазване на 
населението 

Геоложка основа  При проектиране на сгради и съоръжения да 
се извършва детайлно инженерно-геоложко 
проучване и изготвяне на доклад за  
инженерно-геоложките и хидро-геоложките 
условия  

Оситуряване стабилност 
и сигурност на сградите и 
съоръженията. 

В проектите и строителните работи да се 
предвидят и изпълнят противоземетръсни 
мероприятия 

Почви Забрана промяна на предназначението на 
земи от I до IV категория 

Запазване на 
плодородните земи 

Отнемане, съхраняване и оползотворяване 
на хумуса от местата за строителство 

Компенсиране загубата 
на земя 

Въвеждане на добри земеделски практики с 
дъждуване и капкуване 

Запазване на почвеното 
плодородие 

Биологично 
разнообразие 

Да не се допуска урбанизация на местата с 
концентрация на биологично разнообразие 

Опазване и възста-
новяване на место-
обитанията, структурата 
и динамиката на 
популациите на видо-
вете в района. 
Опазване на елементите 

В двете защитени зони не само да не се 
допуска пряко отрицателно въздействие 
върху природните местообитания или 
местообитания и популации на видовете, 
предмет на опазване, но и тяхното 
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фрагментиране или нарушаване на 
биологичните връзки, особено в местата с 
изявен екотонен ефект 

на националната еколо-
гична мрежа и развитие 
на регионалната. 

Ландшафт Извършване на ландшафтно-устройствени 
мероприятия за защита и възстановяване на 
традиционните ландшафти 

Опазване на ландшафта 

КИН Съблюдаване и спазване на националната 
нормативна уредба във връзка с културно-
историческото наследство 

Опазване на културно-
историческото 
наследство 

Наблюдения от археолози и специалисти от 
РИМ-Пловдив при местата с наличие на 
археологически ценноси 

Отпадъци Контрол и организация на сметосъбирането, 
предпазване от образуване на 
нерегламентирани сметища 

Опазване на околната 
среда и здравето на 
хората 

Закриване и рекултивация на общинското 
сметище, като се спазят изискванията за 
частта му попадаща в СОЗ пояс III 

Вредни физични 
фактори 

Изнасяне на транзитното движение извън 
границите на гр.Перущица 

Опазване живота и 
здравето на хората 

Спазване изискванията на нормативните 
документи и недопускане на вредни 
лъчения 

Здравно-
хигиенни 
условия 

При реализация на плана разработките 
трябва да се съобразяват с изискванията на 
чл.31 от Закона за здравето, относно 
осигуряване опазването на жизнената среда 
и здравето на човека 

Опазване на жизнената 
среда и здравето на 
хората 

 
 
 

8.МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА 

МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 

 

8.1.Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 

Перспективното, комплексно, демографско, социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие на общината през следващите две десетилетия ще се 

осъществява под влиянието на комплекс от фактори със задържащо и със 

стимулиращо въздействие. Отчитайки затвърдилите се трайни тенденции в 

развитието на демографските процеси на общината, авторският колектив изготвил 

предварителния проект за ОУП на община Перущица е разгледал и оценил три 

варианта за перспективно развитие на функционланите системи за прогнозния 

период, които разглеждаме като: 
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Алтернатива 1: Изготвяне на ОУПО при песимистичен вариант на развитие на 

населението (4460 души), т.е. при отрицателен прираст на населението за прогнозния 

период. При този вариант се получава много висок процент необитаеми жилищни 

сгради и имоти. 

Алтернатива 2: Изготвяне на ОУПО при реалистичен вариант на развитие на 

населението (4960 души), т.е. отчитане на очакваното действие на фактори със 

стимулиращо влияние и незначително въздействие на фактори със задържащ 

характер. Този вариант е аналогичен в голяма степен на съществуващото положение. 

Алтернатива 3: Изготвяне на ОУПО при оптимистичен вариант на развитие 

на населението (8200 души), т.е. при условията на положителна динамика на 

демографските процеси, основана на механичен прираст – привличане на обитатели 

от контактните общини. Предпоставка за това са развитие на икономиката (малък и 

среден бизнес) и особено на туризма, с изграждане на необходимата за това 

инфраструктура. 

Този вариант запазва съществуващата семейна структура при по-висок 

стандарт на обитаване. 

С цел развиване на съществуващата техническа, инженерна и туристическа 

инфраструктура; развитие на природните дадености; развитие на създадените 

предпоставки за икономически и стопански дейности и тенденцията за връщане към 

екологично чисти райони както за живеене, така и за развитие на традиционното 

селско стопанство и свързаните с него преработващи дейности в ОУПО са достигнати 

показателите за Алтернатива 3, които отговарят на нормативите по отношение на 

всички системи. 

При анализите в екологичната оценка беше разгледана и „нулева 

алтернатива”, при коята следва продължение на настоящите процеси и тенденции за 

развитие на околната среда в общината без реализиране на ОУПО. Заключенията при 

„нулевата алтернатива” са направени подробно в т.2.11 и 5.2 на настоящия Доклад. 

От тях е видно, че нейната реализация не води до подобряване състоянието на 

околната среда.  

Оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи ( без реализация 

и с реализация на ОУПО) върху компонентите на околната среда, населението и 

социално-икономическите условия на развитие на района е направена в таблица 

8.1. Въздействието е оценено като положително (+), отрицателно (-) и няма 

въздействие (0). 
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Таблица 8.1. 

Компоненти и индикатори Нулева алтернатива Реализиране на ОУПО 

Качество на атмосферния въздух 0 0 

Количество и качество на водите - + 

Запазване на земеделските земи - + 

Ландшафт 0 + 

Биоразнообразие (растения, животни, 
защитени зони и територии) 

0 + 

Осигуряване на условия за опазване и 
социализация на обектите от КИН 

- + 

Обосновано развитие на транспортната 
инфраструктура 

0 + 

Обосновано развитие на техническата 
инфаструктура 

- + 

Заетост и създаване на работни места 0 + 

Създаване на по-добри условия за 
туризъм, спорт и отдих на населението 

0 + 

Привличане на нови инвестиции 0 + 

 

От направеното сравнение е видно, че приемането на “нулева алтернатива” не 

е най-доброто решение нито от икономическа, нито от екологична гледна точка. 

Предвид на изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на община 

Перущица ще доведе до подобряване качеството на средата за живеене, труд и 

почивка, без да води след себе си необратими промени в околната среда и 

значителни негативни въздействия. Трябва да се има предвид, че по-нататък в 

разработките реализирането на ОУПО ще се прилага заедно с приложените в т.7 на 

настоящия Доклад мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия за околната среда. Така ще се 

минимизира очакваното негативно въздействие върху околната среда и населението. 

 

8.2.Методи на извършване на екологичната оценка 

Екологичната оценка е извършена в съотвествие с действащото европейско и 

българско законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети са 

предвид всички изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи 

при проведените консултации по време на изготвяне на Доклада за екологична 

оценка. 

При изготвяне на екологичната оценка са използвани методите посочени в: 

*Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България  
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*Други указания и методики на европейската комисия за стратегическа 

екологична оценка 

 

Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при 

изготвяне на екологична оценка включват: 

� Документален анализ – действащи нормативни документи, документи на ЕС 

относно регионално развитие, архивни документи, национални стратегии, 

планове и програми, графични материали и др.; 

� Полеви изследвания – по общ метод на преки наблюдения на околната среда; 

� Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и 

екологични фактори на въздействия върху околната среда; 

� Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси; 

 

При извършване на оценката и прогнозата за въздействие върху атмосферния 

въздух в доклада са използвани: 

• Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, (съгласно 

EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3-то издание от м. септември 2004 г и 2005 г.), 

утвърдена със Заповед №РД-77/03.02.2006 г. на МОСВ. 

• Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха – Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на ИАОС. 

• Методика за определяне на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със 

Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ. 

• Програмен продукт „ТРАФИК ОРАКУЛ” за прилагане на Методиката, утвърдена 

със Заповед №РД-994/04.08.2003г. на МОСВ. 

• Инструкция за операторите и компетентните органи в България за определяне 

и оценка на годишните емисионни товари от дейностите в обхвата на ЕРИПЗ 

 

За определянето на повърхностните и подземни водните тела и водни обекти 

е използвана наличната информация на страницата на БДУВ ИБР „План за 

управление на речните басейни на Източнобеломорски район”. 

За определяне на райони със значителен риск от наводнения е използвана 

информацията от страницата на БДУР ИБР „План за управление на риска от 

наводнения”. 

Определяне качествата на земеделските земи на разглежданата територия е 

извършено съгласно „Оценка на земеделски земи в България” (проф.М.Пенков, 1995)  
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Определянето на местообитанията са извършени съгласно Ръководството за 

определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова В, 

Димова Д., Димитров М.,Цонев Р. Белев Т., 2005). Определянето на видовете е 

извършвано по таблици, цитирани в използваната литература. 

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитените 

зони са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I",   

http://natura2000.moew.government.bg/. Направените анализи и изводи са в 

съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички 

международни конвенции, по които Република България е страна и 

хармонизираното българско законодателство. 

Използвани са основни методически ръководства на Европейската комисия за 

прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, Препоръки и ръководства на Постоянния комитет на 

Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернската конвенция) като: 

• Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на чл. 6 

от Директива 92/43/ЕИО; 

• Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места - 

Методическо ръководство по разпоредбите на чл.6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията 92/43/ЕИО; 

• Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България. Второ, преработено и допълнено издание; 

• Прилепите: Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху 

околната среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възложители и експерти в 

областта на околната среда)  

За изясняване на кумулативният ефект върху защитените зони е ползвана 

базата данни на Министерство на околната среда и водите и РИОСВ-Пловдив. 

Не са срещани трудности при набирането на необходимата информация. 

Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП и СНЦ „Зелени 

Балкани” и богата литература, като източник на информация за региона и защитените 

зони. 
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9.НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП на община 

Перущица, препоръчваме следните конкретни мерки, въз основа на които да се 

извършва наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и 

човешкото здраве при неговата реализация (таблица 9). 

Таблица 9 

Компоненти и 
фактори на ОС 

Мерки за наблюдение и контрол  Срокове  Отговорен орган 

Атмосферен 
въздух 

Контрол на замърсителите на 
атмосферния въздух в гр.Перущица 

Постоянно 

 

РИОСВ-Пловдив, РЗИ - 
Пловдив 

Повърхностни и 
подземни води 

Контрол на качеството на водата за 
питейно – битово водоснабдяване 

Постоянно 

 

РЗИ – Пловдив, „ВиК“ 
ЕООД - Пловдив 

Контрол на качеството на отпадъчните 
води преди заустването им във 
водоприемника 

Постоянно 

 

РИОСВ-Пловдив, 
БДУВИБР - Пловдив 

Наблюдение на локализираните места 
от повърхностните водни обекти с 
риск от наводнение 

Постоянно 

 

Общ.Перущица, 
БДУВИБР - Пловдив 

Почви Наблюдение на местата с най-голям 
риск от ерозия и набелязване на 
конкретни залесителни мероприятия 

Постоянно Община Перущица,  
ОД „Земеделие“ - 
Пловдив 

Биологично 
разнообразие, 
защитени зони 

Контрол по спазване на изискванията 
на ЗБР и ЗЗТ 

Постоянно РИОСВ - Пловдив 

Наблюдение и контрол по спазване на 
мерките за намаляване и 
отстраняване на отрицателните 
въздействия върху биологичното 
разнообразие 

Постоянно 

 

Община Перущица, 
РИОСВ – Пловдив 

Културно -
историческо 
наследство 

Наблюдения и действия по реда на 
ЗКН при евентуално разкриване на 
археологически находки 

Постоянно Община Перущица, 
РИМ- Пловдив 

Отпадъци Контрол на нерегламентираното 
депониране на отпадъци 

Постоянно 

 

Община Перущица, 
РИОСВ - Пловдив 

Здравен статус Наблюдения, контрол и оценка на 
здравното състояние на населението 

Постоянно 

 

РЗИ - Пловдив 
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10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на 

община Перущица” е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната 

уредба по околна среда. В него е направена оценка на съществуващото състояние на 

компонентите и факторите на околната среда и човешкото здраве и е определено 

очакваното въздействие върху тях. 

Направени са препоръки и са набелязани мерки за намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване на предполагаемите значителни въздесйтвия върху 

околната среда от реализацията на ОУПО. 

В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на 

предложените мерки реализацията на ОУПО ще окаже трайно във времето 

положително въздесйтвие върху околната среда и качеството на живот на 

населението. 

 

Въз основа на всичко гореизложено, колективът от независими експерти 

изготвили екологичната оценка, предлагат на Екологичния експертен съвет при 

РИОСВ – Пловдив да даде положително становище по ЕО на ОУП на община 

Перущица, с което ще се даде ход на по-нататъшното му процедиране. 
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11.ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЕО 

Графични приложения: 

Граф.приложение 1 - Извадка от топографска карта в М 1:50000 

Граф.приложение 2 - Прогноза за социално-икономическо и пространствено 

развитие на територията 

Граф.приложение 3 - Схема геоложко зониране, санитарно-охранителни зони 

Граф.приложение 4 - План схема транспортно-комуникационна система 

Граф.приложение 5 – Схема водоснабдяване и канализация 

Граф.приложение 6 - Схема електрификация 

Граф.приложение 7 - Схема газификация 

Граф.приложение 8 - Схема недвижимо културно наследство 

Тектстови приложения: 

Текст.приложение 1 - Протокол № 3,4,9,1,9,4 за химичен анализ на водна проба 

ПС (1 и 2), водопроводна мрежа при консуматора 

Текст.приложение 2 - Протокол № 6.2-3.112/ 2002г за химичен състав на извор 

„Сивиник” 
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             12.СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ 

ЗА ОЦЕНКА И ПРОГНОЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА С 

ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА, В КОЙТО СА ПУБЛИКУВАНИ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА: 

� Международно законодателство 

� Конвенция за биологичното разнообразие  

� Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания   

� Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и 

фауна (CITES)  

� Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - пълен текст  

� Рамсарска конвенция за влажните зони   

� Европейска конвенция за ландшафта  

� Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство   

� Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна   

� Директива на Съвета № 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 г. за опазването на дивите 

птици 

�  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно опазването 

на дивите птици 

�  Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 6 май 2009 година 

относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани 

условия 

�  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 март 2001 

година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани 

организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета 

� Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 

година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда 

� Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на 

въздействието върху околната среда в трансграничен контекст 

� Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата 

на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях  

�  Регламент (ЕС) № 750/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата 

флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях 
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� Регламент № 865/2006  на Комисията от 4 май 2006, установяващ подробни 

правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на 

видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (изм. с  

Регламент (ЕС) № 791/2012 на Комисията и  Регламент за изпълнение (ЕС) № 

792/2012 от 23 август 2012) 

�  Регламент за прилагане (ЕС) № 578/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за 

временно преустановяване на въвеждането в Съюза на екземпляри от някои 

видове от дивата фауна и флора 

 

� Национално законодателство 

� Закон за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., 

посл.изм. ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за устройство на територията (ЗУТ), обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 

31.03.2001 г., посл. изм. ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г.; 

� Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), в сила от 29.06.1996 г., обн. 

ДВ.бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ, бр.98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за водите (ЗВ), в сила от 28.01.2000 г., обн., ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., 

посл.изм. ДВ, бр.17 от 06.03.2015 г; 

� Закон за почвите (ЗП), обн. в ДВ бр. 89 от 06.11.2007 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 

28.11.2014 г.; 

� Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), обн. ДВ. бр.77 от 9.08.2002 г., 

посл.изм. ДВ. бр.98 от 28.11.2014  г.; 

� Закон за защитените територии (ЗЗТ), обн.ДВ.бр.133 от 11.11.1998 г., посл. 

изм.ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за защита от шума в околната среда, в сила от 01.01.2006 г., обн. ДВ,бр.74 

от 13.09.2005 г., посл. изм. ДВ,. бр. 98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г, обн. ДВ, бр.70 от 10.08.2004 г.,  посл. 

изм. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015 г.; 

� Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), обн. ДВ, бр.35 от 24.04.1996 г.; 

посл. изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за регионалното развитие, обн. ДВ, бр.50 от 30.05.2008 г.; посл. изм.ДВ. бр. 

22 от 11.03.2014 г.; 

� Закон за културното наследство, в сила от 10.04.2009 г., обн.ДВ. бр.19 от 

13.03.2009 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.; 

� Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г, обн. ДВ, бр.53 от 

13.07.2012 г.; посл. изм. ДВ. бр.98 от 28.11.2014 г.; 
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� Закон за лечебните растения, обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2000 г., посл.изм.ДВ бр.98/ 

28.11.2014г; 

� Закон за генетично модифицирани организми, в сила от 01.06.2005г, обн. ДВ, 

бр.27 от 29.03.2005 г., посл.изм.ДВ бр.68/ 02.08.2013г; 

� Закон за лова и опазване на дивеча, обн.ДВ бр.78 от 26.09.2000г, посл.изм. ДВ, 

бр.62 / 12.07. 2013 г.; 

� Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредба за ЕО), загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., в сила от 01.07.2004 г., 

приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. 

ДВ.бр. 94 от 30.11.2012 г.; 

� Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони, в сила от 13.01.2004г, обн.ДВ бр.3 от .21/ 

01.03.2013г; 

� Наредба  № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии,  издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн.ДВ, бр.64 от 5.08.2005 г., в сила 

от 6.08.2006 г.; 

� Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, в сила от 01.01.2008г, обн.ДВ 

бр.42/ 29.05.2007г;  

� Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми на серен диокид, азотен доксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, 

в сила от 30.07.2010г, обн.ДВ бр.58/ 30.07.2010г; 

� Наредба № 14 от 23.09.1997 г за норми за ПДК на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ. бр.88 от 3.10.1997 г., 

посл.изм.ДВ бр.14/ 20.02.2004г; 

�  Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, в сила от 

30.10.2007г, обн. ДВ бр.87/ 30.10.2007г, изм.и доп.ДВ бр.28/ 19.03.2013г.; 

� Нареда № 1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите, в сила от 29.04.2011г, 

обн.ДВ бр.34/ 29.04.2011г, посл.изм.ДВ бр.60/ 22.07.2014г; 

� Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, изд. от МРРБ, Обн. ДВ. бр. 34 от 19.04.2005 г.,изм. ДВ. 

бр. 96 от 7.12.2010 г.; 

� Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
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водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди, обн. ДВ, бр.88/ 27.10.2000 г.; 

� Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води, обн.ДВ бр.22/ 

05.03.2013г.; 

� Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питено-битово водоснабдяване, обн.ДВ бр.63 от 28.06.2002г, 

посл.изм.ДВ бр.15/ 21.02.2012г; 

� Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели, 

обн.ДВ бр.30 от 28.03.2001г, посл.изм.ДВ бр.102/ 12.12.2014г; 

� Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, 

обн.ДВ бр.97/ 28 ноември 2000 г, посл.изм.бр.24/ 23 март 2004г.; 

� Наредба № 2/2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване, обн.ДВ, бр. 47/ 21 юни 2011 

г., посл.изм. бр. 14/ 17февруари 2012 г.; 

� Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, обн. ДВ 

бр.89/22.10.1996г, посл.изм.и доп.ДВ бр.30/ 22 март 2002г.; 

� Наредба № 2 за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр.66 от 08.08.2014г.; 

� Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277/ 2012г, обн.ДВ бр.89/ 13.11.2012г; 

� Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда,  методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението, обн.ДВ бр.58/ 18.07.2006г.; 

� Наредба №16/2004 за сервитутите на енергийните обекти, обн.ДВ бр.88 от 

08.10.2004г, посл.изм. ДВ бр.12/ 11.02.2014г; 

� Наредба № 9 за пределно допустими нива на ел.магнитни полета в населени 

територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, 

обн.ДВ бр.35 от 03.05.1991г, посл.изм.ДВ бр.8/ 22.01.2002г; 

� БДС 17.8.1.01-88 и БДС 17.8.1.02-89 за опазване на природата, част Ландшафти – 

класификация, термини и определения; 
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� Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 

управление на защитени зони, Приета с ПМС No 349/ 30.12.2008г., обн., ДВ, бр.7 

от 27.01.2009г.,в сила от 27.01.2009г.,изм.,бр.93 от 24.11.2009 г; 

� Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (обн. 

ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.); 

� Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по 

поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната 

и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - 

изключителна държавна собственост  (обн. ДВ бр.49/14.06.2005 г.); 

� План за управление на водите в Източнобеломорски район 2010-2015 г, БДИБР – 

Пловдив; 

� Доклад за състоянието на повърхностните води на територията на 

Източнобеломорски район за Басейново управление, през 2013г; 

� Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013г, РИОСВ– 

Пловдив; 

� Бюлетин за състоянието на околната среда – ИАОС, София 

� Здравеопазване 2013г, НСИ; 

� Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г.;  

� Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025г; 

� Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г.; 

� Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020 г; 

� Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2014–2020 г; 

� Общински План за развитие на Община Перущица за 2014-2020 г.; 
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