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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Възложител: Община Хисаря, със седалище и административен адрес на 

управление град Хисаря, област Пловдив, ул.„Стефан Стамболов” № 14, ЕИК000471671, 

представляванa от инж. Пенка Димитрова Дойкова в качеството й на кмет за Община 

Хисаря 

Пълен пощенски адрес: град Хисаря, п.к. 4180, ул. „Стефан Стамболов” №14 

Телефони: 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34, 0337/6 24 15, 0337/6 26 31 

Факс  0337/ 6 20 30;  www. hisar.bg  E-mail:  obhisar@hisar.bg, obshtina@hisar.bg 

Лице за контакти: инж. Димитрина Кьорлинска, нач. отдел „Устройство на 

територията, строителство и техническа инфраструктура”, тел.: 0337/6-25-85, 0888 42 62 

16; E-mail:   tsu@hisar.bg 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Хисаря. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Хисаря се разработва от 

колектив на „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ” ЕАД София на 

база на спечелена обществена поръчка. Проектът за ОУП подлежи на задължителна 

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

екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп. ДВ. бр.3 от 5 

януари 2018 г) и попада в обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към 

нея. Той очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по 

Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно чл. 127, ал. 6 

от Закона за устройство на територията, Общият устройствен план се одобрява с 

Решение на Общински съвет град Хисаря.  Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, 

т. 2 на Наредбата, компетентен орган по ЕО за ОУП на Община Хисаря е Директорът на 

РИОСВ-Пловдив.  

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 

общината и  е изготвена от колектив независими експерти.  

Докладът за екологична оценка на предварителния проект за Общ устройствен 

план на Община Хисаря е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата за 

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

изх. №№ ОВОС-481/03.06.2015 година, ОВОС-481/11.07.2017 година и ОВОС-

381/17.10.2017 година на РИОСВ Пловдив. С Писмо изх. № ОВОС-381/15/13.04.2018 

година компетентният орган дава положителна оценка на представения доклад за  

степента на въздействие върху защитени зони „Река Пясъчник” (BG0000444), „Река 

Стряма” (BG0000429), „Попинци” (BG0001039), „Средна гора” (BG0001389), „Средна гора” 

(BG0002054) и „Язовир Пясъчник” (BG0002010)  с прeпоръки и указания за по-нататъшния 

ход на процедурата. 
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Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в 

съответствие със степента на детайлност на проекта на Общият устройствен план на 

община Хисаря и с насоченост той да спомогне да се генерират, обсъдят и реализират 

идеи, обединяващи икономически, социални, екологични и обемно-пространствени 

решения и ресурси за подобряване качеството на средата и значително повишаване на 

стандарта на обитаване. С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията 

по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа 

на устойчиво развитие.  
Съгласно одобрената от РИОСВ Пловдив схема в рамките на консултациите за 

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

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, са проведени 

консултации и е поискана информация от Регионална инспекция по околната среда и 

водите Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски 

район” с център град Пловдив, Министерство на енергетиката, Регионална здравна 

инспекция Пловдив, „Водоснабдяване и Канализация" ООД Пловдив, „Напоителни 

системи” ЕАД, клон Марица, „Електроразпределение Юг” АД ЕВН група, Национален 

институт за паметници на културата - София, ЮДП-ТП Държавно горско стопанство - 

Хисар, Областна служба „Земеделие” Пловдив, Общинска служба „Земеделие” Хисаря, 

Исторически музей Хисаря, БДЗП и Сдружение „Зелени Балкани”.   

При подготовката на ПП на ОУП са представени съгласувателни писма и 

становища още от Агенция пътна инфраструктура, Областно пътно упрпавление 

Пловдив, Регионална дирекция по горите Пловдив, Южноцентрално държавно 

предприятие при МЗХ  град Смолян, ЮДП-ТП Държавно горско стопанство - Хисар, 

Министерствана на вътрешните работи, отбраната и образованието, Национален 

институт за паметници на културата – София и Областна служба „Земеделие” Пловдив. 

Оценката е с насоченост Общият устройствен план на общината да спомогне 

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

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

средата и значително повишаване на стандарта на обитаване. 

Екологична оценка е  разработена от колектив независими експерти, които 

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

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

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

на екологична оценка на планове и програми .  

При разработването й е използван подход, при който се изясняват 

екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решения с изявен 

стремеж, този процес да е напълно прозрачен посредством консултации и участие на 

обществеността. 
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 2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ВРЪЗКА С 
ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 

 2.1. Цели и задачи на ОУП 

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

основните приоритети за регионалното развитие на Европейския съюз за програмния 

период 2014-2020, а именно: 

 Засилване на изследванията, технологичното развитие и иновациите; 

 Подобряване достъпа и използването и качеството на информация и 

комуникационни технологии; 

 Подобряване на конкурентноспособността на средните и малки 

предприятия; 

 Подкрепа за преминаването към по-нисковъглеродна икономика; 

 Въвеждане и популяризиране на адаптацията към климатичните промени, 

превенция на риска и мениджмънта; 

 Опазване и превенция на природната среда и популяризиране на 

ефикасността на ресурсите; 

 Въвеждане на устойчив транспорт и подобряване на инфраструктурната 

мрежа; 

 Въвеждане на устойчива и качествена заетост и подкрепа за трудовата 

мобилност; 

 Засилване на социалното включване, борба с бедността и всяка 

дискриминация; 

 Инвестиране в образование, обучения и учене през целия живот; 

 Подобряване на ефективността на публичната администрация. 

Общият устройствен план на община Хисаря чрез изработване на  правила и 

нормативи за неговото прилагане при устройството на отделните видове територии и 

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

предназначение на териториите на общината, видът и предназначението на техническата 

инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимото културно 

наследство.  

Устройството на отделните видове територии и устройствени зони се е 

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

извърши едновременно с одобряването на общия устройствен план.  

Целите и задачите на ОУП за община Хисаря произтичат от стремежа, той да 

се използва, както като основен документ за регулиране наобществените отношения при 

прилагане на политиките за пространственоразвитие на територията на общината, така и 

като инструмент за създаване наустройствени условия и териториална основа за 

улесняване реализациятана инвестиционните интереси в общината. 
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Основна цел на всеки ОУП е осигуряване на защита и баланс на интересите 

на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, 

общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин. Паралелно 

задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална 

структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните 

селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при 

отчитане и на регионалните компоненти. 

Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

спеццифичните, за община Хисаря, природни, културно-исторически, туристически и 

други ресурси. 

Специфичните цели, детайлизиращи и допълващи главната цел са: 

 Определяне на общата териториална структура и границите натериториите, 

в зависимост от основното или конкретното импредназначение, както и допустимите и 

забранените дейности в тях, иизискванията при използването, опазването и 

застрояването им; 

 Определяне на насоките за териториалното развитие наурбанизираните 

територии и безконфликтното им съвместяване съсземеделските, горските и защитените 

територии, с оглед постигане наоптимална териториална структура; 

 Създаване на възможност за възстановяване на нарушенитетеритории и 

определяне на последващото им предназначение; 

 Определяне на разположението на мрежите и съоръженията 

натехническата инфраструктура на територията на общината, връзкитеим с териториите 

на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,съоръжения и обекти от национално 

значение; 

 Определяне на териториите с публична държавна и с публичнаобщинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 

 Определяне на териториите с вероятно разпространение напредвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки иначин на устройство и защита; 

 Определяне на устройството на поземлените имоти, съобразноконкретното 

им предназначение и осигуряване опазването нанедвижимото културно наследство; 

 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройственияплан, 

съобразно местните и регионални характеристики на общината; 

 Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическителица при 

реализиране на инвестиционни инициативи, засягащитяхната поземлена собственост, 

при гарантиране на правата им. 
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Изхождайки от целите на ОУПО се формулират и задачите, които той трябва 

да реши. Важно предварително условие е те да са в съответствие, както с 

формулираните задачи и набелязаните мерки в Общинския план за развитие на община 

Хисаря за предходния планов период 2007-2013 г., които не са намерили своето решение 

или са в процес на изпълнение, така и с всички заложени изисквания и насоки от 

Областната стратегия за развитиена област Пловдив. Задачите на ОУП следва да 

допринесат и за пълна реализация на визията за развитие на общината, в посока на 

„Просперираща община с модерно селско стопанство, преработвателна 

промишленост, спокойно място за живеене, чиста околна среда и възможности за 

развитие на младите хора», като дадат решения за: 

 Структурирането на територията по предназначение на съставните и 

структурните й части /обитаване,производство, рекреация, природозащита,депа и 

площадки по ЗУО, природовъзстановяване,комуникация и инфраструктура и др./, при 

отчитане и обосноваване напотребностите за тяхното развитие и за реалните 

възможности запоемане на нови функции, без това да създаде проблеми, 

припреексплоатиране на териториалните ресурси; 

 Промяна на строителните граници на населените места, вследствиетяхното 

развитие, но само когато е обосновано разширяването на урбанизираните им територии и 

при отчитане на ограничителите истимулаторите за този процес; 

 Регламентиране на границите и режимите на строителните зони, начина и 

основни параметри на застрояване, като интензивност, плътност, височина и др.; 

 Развитие на транспортно-комуникационната система-главната и 

обслужваща улична мрежа за задоволяване на съвременните потребности за достъпност, 

комфорт и безопасност. Резервиране на трасетата на основни комуникационни артерии, 

като се оптимизират съществуващите комуникационни връзки от общинския център към 

периферните селищни територии и при необходимост се предвидят нови. Осигуряване на 

удобни връзки с възможност за бърз достъп до първокласната пътна мрежа; 

 Развитие на инженерната инфраструктура. Определяне на нови трасета и 

обекти на инженерната инфраструктура, и оптимизиране и набелязване на мерки и 

решения за подобряване на функционирането на изградените;  

 Възстановяване и развитие на териториите с нарушени пространствени 

параметри, както и създаване на перспективи за бъдещото им предназначение; 

 Опазване на недвижимото културно наследство и създаване на 

устройствени условия за ефективното му валоризиране и развитие; 

 Опазване на околната среда чрез балансиране на оптималнатериториална 

структура и развитие на екологичната инфраструктура.Предвиждане на мероприятия за 

повишаване на стандарта и качестватана околната среда и формулиране на екологични 

параметри и изисквания; 
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 Запазване, възстановяване и предвиждане на нови терени и обекти 

заобразование, култура, здравеопазване, спорт, култура и други; 

 Развитие на град Хисаря като най-важен обслужващ и културен център на 

общината, чрез предвиждане на устройствени мерки заподобряване на общественото и 

административно обслужване ипредвиждане на мероприятия за ландшафтно и 

композиционноестетическо оформяне; 

 Създаване на устройствени условия за улесняване реализацията на 

инвестиционния интерес на територията на общината, както и за устойчивост на 

социално-икономическото й развитие; 

Така дефинираните цели и задачи имат средносрочен и дългосрочен характер на 

действие. Тяхното изпълнение, в голяма степен, зависи от инвестиционната политика на 

частните инвеститори и тази на общината, които от своя страна са обвързани с 

възприетите седемгодишни цикли на планиране на регионално, областно и общинско 

ниво /2007-2013 г.; 2014-2020 г.; 2021-2027 г.; 2028-2034 г./.  

Прогнозният планов период на действие на Плана е до 2035 г. 

ОУП е в съответствие и със съвременните достижения на урбанистичната 

теория, методология и практика, което е гаранция за неговата устойчивост във времето и 

пространството. 

Общият устройствен план на общината е изработен при съблюдаване на 

следните общи изисквания:  

 Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината.  

 Пълноценно отчитане на външните връзки на общината, като стимулатор за 

развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с 

целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво.  

 Формиране на комплекс устройствени мерки, целящи създаване на условия за 

преодоляване на установени съществени диспропорции между отделните части на 

общинската територия.  

 Създаване на устройствени възможности за използване на природните и 

културно-исторически ресурси за развитието на отдиха и туризма, при съблюдаване на  

режимите на опазването им.  

 Създаване на възможност за развитието на социалната и техническата 

инфраструктури.  

 Осигуряване на възможност за етапност в реализацията на устройствените 

мероприятия – общинско задължение.  

 По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат 

постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската 

територия.  

13 



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

За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи 

социално-икономическо развитие, в плана се проучват възможности и предлагат решения 

за целесъобразна реализация на поземления фонд–общинска собственост, при спазване 

на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение на земеползването.  

 Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизма, 

произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно търсене 

на терени за обитаване и стопански дейности, е приложен адекватен подход при 

планирането на земеползването, респективно оразмеряване на системите, като се 

съблюдават и изискванията за устойчивост на системите.  

Определени са самостоятелни терени с устройствени зони и режим за  територии 

/земеделски, горски/ без право на промяна на предназначението им /по чл.10, ал.3 от 

ЗУТ/ и рискови територии – зони със свлачища и абразии и потенциално наводняеми 

територии. Разпределението на територията на общината по видове /преобладаващо/ 

предназначение и видове устройствени зони се извършва с номенклатурата и 

възможностите на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при съобразяване с режимите, установени 

по реда на други закони и на фактическото им ползване. За общинския център – град 

Хисаря, ОУП определя общо структуриране на територията, като даде устройствена 

основа и създаде предпоставки за срочно изготвяне на подробен устройствен план.  

ОУП е съобразен и с редица стратегически документи на европейско, 

национално, регионално и общинско ниво - Стратегия Европа 2020, кохезионната 

политика на ЕС за периода 2014-2020 година, Националната програма за развитие 

„България 2020“,Националната стратегия за регионално развитие, Националната 

концепция за пространствено развитие,Национална стратегия за развитие на горския 

сектор, Регионалният план за развитие на Южен централен район (NUTS 2), Областната 

стратегия за развитие на област Пловдив, Общинският план за развитие... 

2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП 

Общият устройствен план на община Хисаря се разработва в две фази: 

 Първа фаза - Опорен плани изработване на Предварителен проект; 

 Втора фаза - Окончателен проект. 

Предварителният проект на ОУП  съдържа текстови и графични 

материали. 

Текстовите материали към ОУП  съдържат раздели за  

 регионални проблеми; 

 социално-икономически условия - проблеми социално-икономическо 

развитие демография, демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и 

реалистичен вариант), структура за заетостта, икономическа база, икономическо 

развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и 

др.),  райони със специфични проблеми; 
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 териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

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

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

собствеността; 

 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 

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

технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване;  

 социална инфраструктура: (образование, здравеопазване, култура, 

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

 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри 

на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, далекосъобщителната 

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

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

сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

 отдих и туризъм; 

 eкологично състояние, екологични условия: прогноза за въздействия върху 

околната среда от социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия 

за подобряване на средата; 

 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими 

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

и на техническата инфраструктура; 

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

които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 

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

Графичните материали към предварителния проект на ОУП са основни и 

допълнителни.  

Основните графични материали на предварителния проект  съдържат: 

• Общ устройствен план на община Хисаря в мащаб М1:25000, изработен 

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

растерен вид, с отразенобъдещото развитие и устройството на териториите, включващо: 

- режим за устройство и строителните граници на урбанизиранитетеритории: 

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

други селищни образувания; 

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

останалите земи, в които това е допустимо; 

- горски територии (гори и земи), в които не се допуска промяна на 

предназначението им и останалите територии, в които това е допустимо; 
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- територии със специфични характеристики (резервати, националнипаркове, 

природни забележителности, поддържани резервати, природнипаркове, защитени 

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

извори, калонаходища и др.); 

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

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

- водни площи и течения - реки, езера, напоителни и отводнителниканали и 

др.; 

- елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътнамрежа по 

класове, железопътни линии, спирки; 

- елементи на инженерната инфраструктура - електропроводи, 

далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, исъоръженията 

към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции запитейни и отпадъчни води, 

понижителни и разпределителни станции и др.); 

• Схеми в М 1:50 000 за: 

- Транспортна инфраструктура; 

- Инженерна инфраструктура - мрежи и съоръжения наЕлектроснабдяване, 

Газоснабдяване, ВиК; 

- Недвижими културни ценности; 

- Екологични условия; 

- Собственост; 

- Бонитетни категории на земеделските земи. 

• Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики ифотоси 

по преценка на изпълнителя с цел изясняване на проектноторешение. 

Окончателният проект на ОУП ще съдържа текстовите и графичните 

материали на предварителния проект, корегирани и допълнени, съобразно решенията на 

експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на 

заинтерисуванит ецентрални и териториални администрации. 

Текстовите материали към окончателния ОУП ще съдържат: 

~ Доклад за изпълнение на препоръките, съобразно решенията на експертните 

съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтерисуваните 

централни и териториални администрации. 

~ Текстовият материал от предварителния проект на ОУП, допълнен 

икоригиран в частите, към които има препоръки. 

Графичните материали към окончателния проект на ОУП ще съдържат ОБЩ 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Хисаря в мащаб М 1:25 000, коригиран и допълнен 

съобразно решенията на експертнитесъвети, проведените обществени обсъждания и 

становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. 
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2.3.Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка 
характеристика на устройваната територия 

Община Хисаря  попада в Южния централен район за планиране на страната и 

отстои на около 40 километра северно от областния център град Пловдив. Разположена e 

в Горнотракийската низина, върху южните склонове на Средна гора на площ от 549.55 

km² което представлява 9,18 % от територия на Пловдивска област (Фигура 2.3.1.).  

 
Фигура 2.3.1. Устройвана територия. 

Град Хисаря изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ 

център. Признат е за град през 1964 г. Селищната мрежа се е формирала в исторически 

план и в зависимост от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка 

на населението. Развитието на демографските процеси в общината след 1985 година е 

навлязло в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на 

режима на демографско възпроизводство. Постоянното население към 01.02. 2011 г. 

/последното преброяване/ наброява 12 089 души. Включва град Хисаря и 11 села 

(табл.2.3.1.). 

Таблица 2.3.1.. Постоянно население на община Хисаря към 01.02.2011 г. по населени 

места с площ на съответното землище. 

Населено място Население 
/към 01.02. 2011 г./ 

Площ на землището 
/km2/ 

Хисаря     7128 90,115 
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Беловица   340 55,229 

Красново   756 54,394 

Кръстевич 418 47,777 

Мало Крушево 163 10,836 

Михилци 218 26,238 

Мътеница 97 33,035 

Ново Железаре 287 18,798 

Паничери 1002 33,550 

Старо Железаре 577 34,209 

Старосел 1210 127,069 

Черничево 404   18,297 

Общината попада в типа агломерационни ареали на малки градове с 

микрорегионално значение в територията на групи общини. Според Закона за 

административно-териториално устройство на Република България тя е „трета“ категория 

община. Общинският център попада в „трета“ категория град спрямо националната 

категоризация на населените места, а по градоустройствената класификация на 

населени места по брой жители  е в категорията „много малки градове“. 

Средната гъстота на населението е 23,6 д./кв. км, което е сравнително ниско в 

сравнение с показателите за страната - 74,6 д./км² и за Пловдивска област – 119,7 д./ км². 

Средната надморска височина е 300 метра. Релефът е формиран от южните 

слонове на Същинска Средна гора - най-високия дял на планината, отличаващ се със 

заоблено и плоско било . Най-високите върхове в близост до Хисаря са Богдан /1 604 м / 

и Алексица /1 530 м/. Стара планина и Средна гора предпазват Хисарската котловина от 

студените северни ветрове. Южните райони на общината се заемат от крайните 

северните части на Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, с 

надморска височина 300-450 м. Южно от язовир Пясъчник, на границата с община 

Съединение, в коритото на река Пясъчник се намира най-ниската ѝ точка – 254 м н.в.  

По класификацията, ползвана от Национален институт по метеорология и 

хидрология, устройваната територия попада в преходноконтиненталната климатична 

област, което се обуславя от географско положение, влиянието на умерените 

континентални, океански и средиземноморски въздушни маси и на релефа 

Земеделските територии заемат повече половината от територията на общината. 

Характерът на релефа е дал отпечатък върху структурата на поземлените ресурси. 

Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл – 

растениевъдство, е земеделската земя.  
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В баланса на територията земеделските земи са 313 068 (30 330,92 ха) дка, което 

е 57,1 (54.93) % от общата територия на общината, в това число са и обработваемите 

земи са 265 858 дка (19 519.92 ха) или 48,5% (35.35 %). 
Растениевъдството се явява основен подотрасъл за община Хисаря. На 

територията й се отглеждат предимно зърнени култури и трайни насаждания. Значителна 

част от амортизираните лозови масиви са възстановени и са създадени нови. 

Животновъдството е на второ място по значение като подотрасъл на селското стопанство 

и общината има традиции в говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството. 

Физикогеографските условия и структурата на поземлените ресурси, както и 

регулираната горскостопанска дейност, са фактори за развитието на горското стопанство 

на устгройваната територия.  Горските територии се стопанисва от ТП Държавно горско 

стопанство Хисар, което е поделение към Южноцентрално държавно предприятие град 

Смолян. Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като 

туризъм, дърводобив, дървопреработване, лов и риболов, ползване на диворастящи 

билки, горски плодове и гъби.  

Според становище с изх.027/09.01.2019 г на ЮЦДП ТП ДГС Хисар в структурата 

на общината горските територии заемат – 22 256.5 ха, което представлява 40.31 % от 

общата площ на общината. От общата площ на горските територии залесената площ е 21 

063,2  ха или 38.09 % от общата площ на общината. 

Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от спецификата на 

релефа, исторически оформените трасета за близки и далечни дестинации, гъстотата на 

селищната мрежа, гъстотата на обитаване, трудови и друг вид пътувания по определени 

направления и др. По ОУП изградената пътна мрежа на територията на общината 

включва 63,875 км пътища от републиканската пътна мрежа и 39,6 км местни пътища. 

Таблица 2.3.2. Изградена републиканска пътна мрежа на територията на община Хисаря. 

№ наименование участък на територията 
на община Хисаря  

от км до км дължи
на (км) 

II-64  Карлово-Баня-Долна 

махала-Труд-п.в. Труд-

Пловдив  

Граница община Карлово-

Долна махала-Граница 

община Калояново  

11+600  

 

15+800  

 

4.2 

IIІ-

606  

 

(Пирдоп-Розино)-

Копривщица-Стрелча-

Кръстевич-Карсиново-

Беловица-Любен-

Неделево-Голям чардак-

Малък чардак-Строево-

(Труд-Пловдив)  

Граница община Стрелча-

Кръстевич-Карсиново-

Беловица-Граница 

община Съединение  

 

41+350  

 

62+800  

 

21,450  
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III-

642  

 

(Баня-Долна махала)-

Хисаря-Черничево-

Дуванлин-Калояново-

(Долна махала-Труд)  

(Баня-Долна махала)-

Хисаря-Черничево-

Граница община 

Калояново 

0+000  

 

20+834  

 

20.834  

 

II-

606

1  

 

Красново-Красновски 

бани-Старосел-Паничери-

Старо железаре-

Черничево  

Красново-Красновски 

бани-Старосел-Паничери-

Старо железаре-

Черничево  

0+000  

 

21+628  

 

21.628  

 

В съответствие с Решение № 236 от 13.04.2007 г. за утвърждаване списък на 

общинските пътища, на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата общинската 

пътна мрежа включва: 

 PDV 1057 /III-642/ Калояново-Житница-Граница община (Калояново-Хисаря)-

Старо Железаре /III-6061/;  

 P DV 1360 /II-64, Карлово-Песнопой/ - Граница община (Хисаря-Карлово)-

Войнягово-Климент-Каравелово- /PDV 1290/;  

 P DV 1361 /III-642/ Хисаря-кв. Миромир;  

 P DV 1365 /III-6061, Красново-Паничери/ - Старосел-Тракийски култов храм;  

 P DV 2362 /III-642 Хисаря-Дуванлии/-Черничево;  

 P DV 2363 /III-6061, Старосел –Старо Железаре/ Паничери-Мътеница;  

 P DV 2364 /III-605, Беловица-Любен/ - Мало Крушево.  

По данни от Общински план за развитие на община Хисаря 2014-2020 г. 

разпределението на общинската пътна мрежа по класове и дължини е представено в 

Таблица 2.3.3. 

Таблица 2.3.3. Изградена общинска пътна мрежа на територията на община Хисаря. 

№ Наименование/участък н дължина (км) 

път ІV-64214 Хисаря– кв. Момина баня 0.7 км 

ІV-64218 Хисар – кв. Веригово 1.39 

ІV-64217 Хисаря – кв. Миромир 2.5 

ІV-64229 Черничево – кв. Миромир 5,8 

ІV-64012 път ІІ-64 - Войнягово – гара Розино 3,1 

VІ-64232 Старо Железаре – Ново Железаре 5,66 

ІV-64236 Паничери – Мътеница 4,857 

ІV-64622 граница София – Старосел 13.693 

ІV-64611 /път ІІІ-606 – Мало Крушево 1,9 

 Миромир – хижа Воден камък 4,7 
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В горските територии  е изградена мрежа от горски пътища. Включва всички 

видове - автомобилни (за свързване на горските територии помежду им или с 

републиканските и местните пътища),  тракторни и коларски (за обслужване на сечищата 

и други горскостопански обекти) от първа до трета степен, както и временни. С 

установенои инфраструктурно значение за осъществяване връзката между различни 

видове територии са трайните и стабилизирани горски пътища между село Старосел и 

местността „Барикади”, от където има връзки към общините Копривщица и Карлово, от 

село Кръстевич до границата с община Стрелча в местността Влък и отклонението от 

него в района ТВК „Бунтовна” до границата с община Копривщица в местността 

„Петдесятница”, пътя от град Хисаря до хижа Фенера. 

Железопътният транспорт – електрифицирана жп линия Пловдив-Хисаря, е от 

второстепенно значение за транспортното обслужване на територията на общината.  

При разработване на елементите на транспортната инфраструктура в обхвата на 

решението за ОУПО е търсено:  

 Съчетаването на локалната транспортна система с регионалните и национални 

транспортни системи;  

 Допълване на пътната мрежа с липсващите транспортни връзки и 

доизграждане на съществуващите;  

 Освобождаване във възможната степен на територията от транзитните потоци;  

 Рационализиране на връзките с обществен транспорт;  

 Създаване на предпоставки и условия за приоритетно използване на 

алтернативни на личния транспорт превозни средства – като обществен транспорт, 

велосипеди и др.  

Прогнозната транспортна инфраструктура създава предпоставки за оптимално 

функциониране на всички структурни териториални елементи на ОУПО. Специално 

внимание е обърнато на товарното автомобилно движение, като е предложено ново 

трасе на обходен път в източна посока на гр. Хисаря, с цел минимално затормозяване на 

градската среда с шум и отработени газове, безопасност и безконфликтност на 

територията, по-бърза и по-добра достъпност и обслужване. Предвидени са възможности 

за развитие на вело-движението като посоки и трасета, рационално отчитащи наличието 

на релеф, културни и исторически активности, демография, балнео и курортно дело. 

Създадена е възможност за изграждане на ново трасе, което да свързва град Хисаря със 

село Мътеница.Съпътстващата инфраструктура към основната пътна мрежа не 

удовлетворява съвременните изисквания. 

Електроснабдяването на община Хисаря се осъществява от Националната 

енергийна система, като електропреносната мрежа и съоръженията към нея се 

стопанисват, поддържат и реконструират от „Енергийния Системен Оператор― ЕАД. 
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Електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, 

поддържат и реконструират от "EВН България Електроразпределение" АД, КЕЦ 

Калояново. 

Община Хисар се захранва с ел. енергия от подстанциите “Хисар” (7 извода за 

високо напрежение /ВН/) и “Пясъчник” (2 извода за високо напрежение /ВН/). 

Електрифицирани са всички населени места.  

Електроразпределителна мрежа в общината се намира в добро състояние. 

Трансформирането на енергията в ниско напрежение се извършва в 62 трансформаторни 

постове /ТП/ за гр. Хисаря и 45 за селищата в общината. Изградената 

елелектроразпределителна мрежа в град Хисаря и кварталите Момина баня, Веригово и 

Миромир е въздушна и кабелна, като доминираща е въздушната. Кабелната мрежа ниско 

напрежение /НН/ е изградена в централна градска част, по бул. “Иван Вазов”, в участъка 

от ж.п. прелеза до паметник “Априлци”, по бул. “Генерал Гурко” – в участъка от 

пресечката с бул. “Хр. Ботев” до хотел “Аугуста”, по ул. “В. Петрович”, в жилищния 

комплекс. По останалите улици на града и в кварталите Момина баня, Веригово и 

Миромир изградената мрежа НН е въздушна. Поддържа се в добро техническо 

състояние. В селата Михилци, Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери,  

Мътеница, Старосел, Красново, Беловица, Мало Крушево и Кръстевич 

електроразпределителната мрежа е въздушна и се поддържа в добро състояние. 

 
Град Хисаря  

Фигура 2.3.2. Картата за сеизмично райониране на Република България за 

период 1000 г. по Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. 
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България се намира в централната част на Балканския полуостров, който е най-

активен възел за Европа от Алпо-Хималайския земетръсен пояс. Територията ни 

безусловно трябва да бъде причислена към земетръсно опасните зони на Земята.  

Стойността на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на 

Република България за период 1000 г. по Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. за 

проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони е 0.15. 

При проявление на прогнозираната сеизмична активност община Хисаря попада 

в зона от VIII – ІХ степен по XII степенната най-често използвана сеизмична скала 

в Европа на Медведев-Шпонхоер-Карник-64. Класифицира земетресенията в степени 

(балове) от 1 до 12 степени въз основа на три критерия - усещанията на хората, 

Земетресение от 8-ма степен предизвиква многобройни повреди, пукнатини, откъртване 

на мазилка, падане на комини, разрушаване на отделни сгради, етернитови и бетонови 

тръби, скъсване на местата на включване на водоснабдителната мрежа към 

съоръженията. Възможно е изчезване на води от водоизточниците. 

При 8-ма, 9-та и 10-та степен се срутват и разрушават голяма част от сградите, 

събарят се кули, чупят се клони и стебла на дърветата. Масово разрушаване на метални 

водопроводи и съоръжения от водоснабдителните системи.  

Земетръсната зона със сеизмична интензивност -VIII степен обхваща  северната 

и северозападна част на територията, изградена от Средногорския кристалинен блок, а 

със сеизмична активност IX степен южната част на територията, попадаща в обхвата на 

Пловдивското понижение. 

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

Предварителният проект за ОУП определя планово-пространствената структура 

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

устройствени зони и режими с баланс на териториите.  

Устройствените зони и установените режими са представени в ОУП и Доклада за 

екологична оценка. Запазва се изцяло непроменена площта на териториите за 

природозащита - защитени природни територии  и зони. Балансът на територията като 

сравнение между съществуващите и проектни елементи представяме в таблица 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Баланс на територията. Сравнение между съществуващите и проектни 

елементи 

ТЕРИТОРИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ПЛОЩ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩ

И ЕЛЕМЕНТИ 

ПЛОЩ НА 
ПРОЕКТНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ха % ха % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 55217,66 100.0 55217,66 100.00 
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 Жилищни функции 1524,47 2,76 1623,80 2,94 

Обществено-обслужващи функции 19,47  0,05 
 

0,04 
 

25.81 0,05 

Тържища    4,58  
 

0,20 

Производствено-складови дейности 104,05 0.19 110,48 0,20 

Смесени многофункционални зони 0,79 0.00 169.63  
 

0.31 

Зони за стопанска иниц;иатива   99,90 0.19 

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 314,46 0.57 455,72 0.83 

Зони по Параграф 4 211,97 0.38   

Зони за туристическа активност/друг вид курортни 

дейности/   39,77 0.09 

Озеленяване, паркове и градини 0.04 0.00 48,18 0.09 

Гробищни паркове 18,73 0.03 31,13 0.06 

Спорт и атракции 5,86 0.01 133,84 0.24 

Комунално обслужване и стопантсво 10,86 0.02 5.28 0.01 

Недвижимо културно наследство 5,94 0.01 5,94 0.01 

Земеделски територии 30330,92 54.93 29734,48 53.85 

Обработваеми земи - ниви 16247,31 29.42 17640,65 31.95 

Обработваеми земи - трайни насаждения 3272,61 5.93 3319,09 6.01 

Пасища и мери 5092,86 9.22 5212,87 9.44 

Изоставени, пустеещи земи  1884,62 3.41   

Друг вид земеделски земи 2560,48 4.64 2387,76 4.32 

селскостопански двор 98,23 0.18   

Селскостопански пътища  1174,81 2.13 1174,81 2.13 

Горски територии, в т.ч.  20381,15 36.91 20371,38 36.89 

Широколистни гори 1557,86 2.82 1557,86 2.82 

Иглолистни гори 403,78 0.73 403,78 0.73 

Дървопроизводителна гора 17751,41 32.15 17741,85 32.13 

Поляни и ливади 146,80 0.27 146,80 0.27 

Друг вид горски територии 483,66 0.88 483,66 0.88 

Горски пътища 37,65 0.07 37,65 0.07 
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Водни площи  2238,22 4.05 2238,22 4.05 

Транспорт и комуникации 201,15 0.36 201,15 0.36 

Техничека инфраструктура 61,55 0.11 62,70 0.11 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     

За природозащита - защитени територии и 
защитени зони 

33844.09 61.29 33844.09 61.29 

За опазване на културното наследство 349,89  0.63 349,89 0.63 

С особена териториално-устройствена защита 2077,17  3.76 2077,17 3.76 

За възстановяване и рекултивация 5,58  0.01   

Други нарушени територии 148,73  0.27   

 

С ОУП общинската територия се разпределя на видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности устройствени територии и самостоятелни 

терени с устройствен режим, предвидени в Наредба №7 и настоящите Правила и 

нормативи. 

Териториите с основно предназначение са: 

 урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);  

 земеделски територии;  

 горски територии; 

 защитени територии; 

 нарушени територии за възстановяване. 

Урбанизирани територии 

Териториите с жилищни функции  обхващат населените места в общината, в 

които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за жилищно 

застрояване. Съобразно характера на устройство и застрояване за жилищните територии 

са определени следните разновидности на жилищни устройствени територии и зони: 

 Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в 

индивидуални парцели (Жм)  

 Жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, 

плътност и интензивност- (Жс)  

Териториите за рекреационни дейности, курортни и вилни зони включват 

следните разновидности:  

 Курортни зони (Ок) - Обхващат съществуващите и новообразувани курортни 

зони. 
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 Вилни зони (Ов) - Обхващат съществуващите зони по параграф 4, 

предвидени даполучат статут на вилни зони и да се уплътнят в компактни терени, където 

това е възможно.  

Териториите с обществено-обслужващи функции (Оо) са 

 Смесена централна зона (Ц) в регулационни граници на населените места  

 Терени за обществено обслужване (Оо) извън регулационните граници на 

населените места  

Производствени територии са: 
 Преобладаващо предимно производствена зона (Пп) 

 Смесена многофункционална зона  (Смф) - Обхваща терени за усвояване с 

многофункционално предназначение  

 Зона за стопанска инициатива (Смф1) – Предимно върху терените на 

бившите селскостопански дворове 

(1) Терените за озеленяване, спорт и атракции включват: 
 Гробищни паркове (Гп) 

 Терени за озеленяване (Оз) 

 Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни 

обекти и съоръжения 

Териториите на техническата инфраструктура (Ти) обхващат терени на 

техническата инфраструктура, както и обособени терени, предназначени за градското 

(комуналното) стопанство, като всеки отделен терен има своя специфика и конкретна 

функция. В обхвата на сервитутите на енергийни и инженерните мрежи и обекти 

необходимите и допустимите устройствени дейности се съобразяват с изискванията на 

съответните законови и подзаконови актове. 

Териториите на транспорта (Тп)  включват републикански пътища и 

съоръженията към тях, общинските пътища и терените за паркиране и гариране. Не се 

допуска промяна на предназначението на земеделски или горски земи, попадащи на 

проектното трасе със сервитут 100 m от оста му до окончателно определяне на трасето с 

технически проект, след което за неговото реализиране се запазва полоса от двете му 

страни с обща ширина 30 m. 
 Извън урбанизирани територии 
Земеделските територии  са предназначени за производство на растителна 

продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето. 

Това са: 

 Обработваеми земи – ниви 

 Обработваеми земи - трайни насаждения  

 Пасища и мери 

 Друг вид земеделски земи 
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 Селскостопански пътища 

Без промяна на предназначението на земеделските земи, съгласно чл.12, ал.3 на 

ЗУТ и Наредба № 19 от 2012 г. за застрояване в земеделски земи се допуска ограничено 

по обем застрояване с обекти и съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: 

стопански, складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда 

за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на 

имотите. 

Териториите за превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на ЗУТ 

обхващат усвоени земеделски територии, които имат смесени жилищни и 

селскостопански функции, но в които застрояването не надвишава 10% от площта на 

имота. В териториите за превантивна устройствена защита се съхранява традиционното 

земеползване, без да се влошават качествата на средата, съгласно чл.13, ал.2, т.1 на 

ЗУТ.  

Горските територии обхващат гори, горски земи и горски пътища. Устройството 

и застрояването в горските територии се осъществява по реда на Закона за горите и ЗУТ.  

Без промяна на предназначението на земи от горския фонд, съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ 

и Наредба 5 от 2014 г. във връзка с чл. 54, ал. 1 на Закона за горите,  могат да се 

изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност. Допуска се 

изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, рибарници, 

ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, заслони, посетителски и информационни 

центрове и други обекти и съоръжения.  

Нарушените терени за възстановяване и рекултивация обхващат 

деградирали земеделски земи. Провеждат се необходимите мероприятия, които да 

позволят бъдещо включване на тези територии към обработваемите земи.  

Защитените територии за природозащита. Необходимите и допустимите 

дейности по опазване на природната среда и необходимите и допустимите устройствени 

дейности се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за защитените 

територии. Изграждане на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с 

режима на дейностите, установен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ). В 

територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 

питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 

необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се 

съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

Предварителният проект за ОУП на Община Хисаря въвежда няколко  

устройствени зони и режими (таблица 2.4.2.). 

Таблица 2.4.2. Устройствени зони и режими 
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Видове зони 

Плътност на 

застрояване 

% 

Интенз. на 

застрояване 

Кинт 

Плътност на 

усвояв.  

% 

Озеленена  

площ 

 % 

Пп 
Предимно-производствена 

зона  
макс. 60 макс 1.8 макс. 75  мин. 30 

Жм 
С малка височина, плътност и 

интензивност на застрояване 

20-30  

макс. 40 

0.5-0.75 макс. 

1,00 

40 - 50, 

Макс. 60 

50-60, мин. 

40 

Жс 
Със средна височина, 

плътност и интензивност на 

застрояване  

25-40  

макс. 50 

1.0-1.5 макс. 

2,00 

45 - 60, 

Макс. 70 

40-55, мин. 

30 

Смф 
Смесени многофункционални 

устройствени зони 
макс. 50 макс 1.5 макс. 70  мин. 30 

Смф1 Зона за стопанска инициатива макс. 50 макс 1.5  мин. 40 

Оо 
 Територии за обществено 

обслужващи дейности 

30-40  

макс. 50 

1.0-1.5 макс. 

2,00 
 

40-50 

мин 30 

Ов 
Рекреационни дейности, 

курортни и вилни зони 

10-20  

макс. 30 

0.3-0.6 макс. 

1,00 

30-40  

макс. 50 

60-70, мин. 

50 

Ок 
Устройствена зона за курорт и 

отдих 
30 1,2 12 Мин. 50 

Оз Зона за озеленяване     

 Гп Гробищни паркове     

Спа Зони за спорт и атракции 10 0.4  мин. 80 

 
Територии с културно-

историческо наследство 
    

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, 

включваща защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с 

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

общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното 

разнообразие за Община Хисаря е 33 844.09 ха, с дял 61.29 %. (таблица 2.4.3.). 

Таблица 2.4.3. Елементи на Националната екологична мрежа и делът им в общинската 

територия 

Елементи на 
НЕМ 

Защитени зони Защитени зони 
Дир. 92/43/ЕЕС 

Защитени зони 
Дир.2009/147/ЕС 

Защитени 
природни т-

ии 

ха % ха % ха % ха % ха % 

33844.09 61.29 33433.37 60.55 17352.15 31.43 16081.22 29.12 410.72 0.74 
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В  територии от общината, заети от защитените зони, се въвеждат  минимално 

устройствени зони и то на местата с вече настъпили изменения в годините, отразени в 

опорния план, разгледано и анализирано подробно в приложения Доклад за стгепента на 

внъздействие върху защитените зони.  

Общият устройствен план на община Хисаря създадава нова териториална 

планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на всички съставни части – 

землищата на града и останалите селища. 

Правилният избор за устройство на територията се основава на необходимостта 

от акцентиране върху традициите,  присъствието и желанието на хората за развита 

местна икономика, осигуряваща добро заплащане и възможности за реализация и 

образование на млади хора. Изводите с насоки за устройствено развитие на 

функционално пространствените системи са резултат от анализи на състоянието, 

отнесени към бъдеща визия, стратегия и приоритети на общината. 

Обитаване 
Общата констатация, основана на демографски анализ и оценка на сградния 

фонд показва, че за постоянните жители на общината не се изисква разширение на 

селищната територия. Всички селища в това число и град Хисаря имат достатъчен 

териториален резерв, както за временно и сезонно обитаване, така и за обслужващи и 

производствени дейности.  

На база на прогнозната цифра за демографско развитие на населението и 

отчитайки инвестиционни инициативи за усвояване и застрояване на терени извън сега 

съществуващите регулационни граници на населените места, разширението на терените 

за обитавания са в два аспекта: 

 усвояване на територии с планова готовност и сграден фонд в експлоатация; 

 усвояване на територии за далекоперспективно развитие и висококатегорийно 

обитаване. 

Това са териториите, намиращи се на в непосредствена близост до населените 

места и със започнати или заявени инвестиционни намерения. Предложението за 

решение в този обхват е за нискоетажно застрояване /кота корниз до 10 м/, с малка 

плътност и богато дворищно озеленяване. За селата е регламентиран режим на 

застрояване Жм – нискоетажно жилищно застрояване. 

Жм - преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и 
интензивност. Това са терените за обитаване в селата и извън централната зона на град 

Хисаря (кв. Веригово, Момина баня и Миромир). 

Жс - преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и 
интензивност. Това са терени изключително и само усвоени в регулационните граници 

на град Хисаря (например източната връзка на ядрото с кв. Момина баня). 

Труд 
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Системата Труд включва дейностите на селското и горско стопанство, 

производствените предприятия, складово-обслужващите дейности, търговията и 

услугите. 

В съответствие със стратегическите и предходните планови документи, както и с 

тенденциите на развитие на Европейския съюз е отделено особено внимание на 

устройство на териториите за селскостопанска продукция. С решението е въведена 

максимална защита на плодородните земеделски земи. Възстановен е баланса на земите 

за трайни насаждения и земите за ниви. Ограничена е възможността за допускане на 

промяна на предназначението на земеделски земи. Приоритетно е развита системата 

труд върху терените на бившите селскостопански дворове. Те се превръщат в модерни, 

високотехнологични производствени зони за стопанска инициатива за малки и средни 

предприятия. Ситуирани край строителните граници на населените места те предполагат  

равномерност в покриването на територията от необходимите зони за труд. За 

префункционирането им не се налага промяна на предназначението, а добре развитата 

им подземна и надземна инженерна инфраструктура е предпоставка за бързо и лесно 

усвояване. Съществуващата локализация на терените за производство отчитат реалната 

обстановка и потребност от развитие на икономическата база на община Хисаря.  

Изцяло се запазва локализацията на съществуващите производствени терени, 

както в регулация, така и в крайселищната територия. Усвояването на нови терени е на 

база прогнозно развитие и ръст в икономиката и се осъществява чрез: 

 доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази; 

включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените и влезли в 

експлоатация производствени мощности и на такива с планова обезпеченост; 

 нови смесени многофункционални зони с отреждане предимно за 

производство и обществено обслужване. Териториалното обособяване на този вид 

локация е на входно-изходните артерии - логиката на ситуирането им е не само да бъдат 

с удобен транспортен достъп, но и с естетиката на своите архитектурен образ и 

планировъчна структура да са емблемата откъм главните транспортни потоци; по този 

начин ситуирани те са естествен преход към по-дребната териториално- устройствена 

структура на средата за обитаване. 

Локациите за труд са основно за Пп - преобладаващо предимно 
производствена зона. Застрояват се с производствени, складови, административни, 

търговски и обслужващи сгради.  В тях не се допускат производства с вредни отделяния. 

Допуска се и изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в 

предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни 

заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на 

научно-експериментални бази към предприятията при спазване на хигиенните изисквания 

за здравна защита населищната среда. 
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Смф - смесени многофункционални устройствени зони. Това са 

самостоятелни, обособени в граници територии, предназначени за едно или няколко 

предприятия, свързани в технологичен комплекс, и необходимите обслужващи, 

административни, научни, учебни, рекреационни и други обекти. В тях не се допускат 

производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда. Могат да се 

изграждат предприятия с високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и 

сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност, административни и 

делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради и общежития за изследователи, 

преподаватели и работещи в предприятията, магазини и заведения за обществено 

хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, 

озеленени площи. 

Смф1 – Зона за стопанска инициатива 
Зоната обхваща територии за селскостопански производствени обекти като 

съществуващи стопански дворове, животновъдни ферми и други, свързани със селското 

стопанство, застроени с обори, навеси, сеновали, сушилни, складове, работилници,  

кантари, административни и обслужващи сгради и съоръжения.  

Допустимо е изграждане на временни жилища за персонала. Съблюдават се 

следните устройствени показатели: плътност макс. 50 %, Кинт макс. 1.0, озеленена площ 

мин. 40 %, височина – до 7 м. 

Обществено обслужваща зона 
Терените за обществено обслужване са представени в две разновидности: 

 В регулационни граници на населените места като зона от вида Смесена 

централна зона (Ц). 

 Извън регулационните граници на населените места като зона от вида Терени 

за обществено обслужване (Оо). 

Третирането на терените и обектите за обществено обслужване е подчинено на 

три основни принципни постановки:  

 изцяло запазване на съществуващата центрова система в границите на 

населените места (разгледани като част от населените места Ц); 

За селищната структура има изявен градски център в чиито обхват попадат 

обектите на административно-деловите, културните и донякъде образователните 

функции. В радиален порядък спрямо центъра са локализациите на обслужващи терени 

от ежедневни услуги /търговия, обществено хранене, ателиета и други/, на детските 

градини и училищата, на култовите обекти, на градския басейн и здравното обслужване. 

Целият набор от елементи и обекти на общественото обслужване се допълва с 

локализации в новоусвоените територии, които съгласно нормативната и законова база 

съдържат обекти с образователни, търговски, здравни и други такива функции с по-ниски 

параметри на обхвата. 
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 нови локализации на територии за смесено-многофункционално използване 

със завишено разполагане на обекти на обществено-обслужващите дейности, подробно 

разгледани в разновидност на Производствени зони (Смф);  

 доразвиване на линеарното структуриране на обектите на общественото 

обслужване по основните транспортни, пешеходни и зелени клинове и комуникации (Оо) 

Особено внимание в решението за устройство на територията е обърнато на 

отреждането на терени за опазване и обслужване – социализиране на обектите на 

културно-историческото наследство – зони за туристическа локация. Тяхното място 

естествено е търсено в близост до група от паметници, в удобна транспортна (вело) 

връзка. В обхвата на техните дейности влизат туристически информационни и 

посетителски центрове, с възможност за допълнителна леглова база и обекти на 

общественото обслужване от първа необходимост. 

Към обществено-обслужващата сфера са добавени и подсигурените в 

подходяща локация и размер в Смф терени за пазарища-тържища, на селскостопанска и 

еко съобразна продукция. 

Рекреационни дейности, курортни и вилни зони. Като основна задача и 

приоритет на устройство на територията на общината в отговор на визията за развитие е 

обособяването на зоните за рекреация, курорт и отдих. Обособени са две основни 

териториални направления, които обезпечават реализацията на пълноценен масов и 

индивидуален отдих – в границите на урбанизираните територии и в селищните и 

крайселищните територии. 

В извънселищната територия, съобразявайки се с релефа, изложението, 

транспортната достъпност, собствеността и вида територия се предлагат локализации 

със собствен строителен полигон за курортен отдих. В границите на тези зони попадат и 

терените по параграф 4, раздавани за  самозадоволяване и с предоставена възможност 

за индивидуално закупуване. 

В границите на курортните територии и курортните комплекси се отреждат  

терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат: 

 курортни обекти за настаняване - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, ваканционни селища, къмпинги, бунгала и др. подобни; 

 жилищни сгради за постоянно обитаване, в т. ч. за настаняване на 

курортисти; 

 сгради за обществено обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, 

обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни 

обекти и др. под.; 

 спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, 

плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по 

интереси, хоби - ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др. под.; 
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 курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено 

ползване; 

 обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, 

пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на 

въжени линии, яхтени пристанища и др. под.; 

 обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: 

складове, ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни 

централи, мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни 

постове, помпени станции, пречиствателни станции и др. под. 

Териториално устройствения стимул при устройство на териториите за 

рекреация е запазване на традиционната структура и мащаб в режимите на застрояване 

и възможността на формиране на публични пространства с елементи на зелената 

система. 

Отделни урегулирани поземлени имоти за постоянно обитаване в курортните 

територии на населени места се застрояват съгласно изискванията за жилищни 

територии с малка височина, плътност и интензивност (Жм).  

Териториално устройствения стимул при устройство на териториите за 

рекреация е запазване на традиционната структура и мащаб в режимите на застрояване 

и възможността на формиране на публични пространства с елементи на зелената 

система.  

Базирайки се на регионалното значение на язовир Пясъчник, особено популярен 

и атрактивен комплексен обект за воден туризъм, спортен и хоби риболов и лов на пернат 

дивеч, са подсигурени терени за съответната почивна база и инфраструктура. 

Озеленяване, паркове и градини, спорт и атракции. 
Озеленените територии, означени като (Оз – зона за озеленяване), в населените 

места, селищните образувания и извън тях в територията на общините се определят в 

зависимост от климатичните и почвените условия, конфигурацията на терена, 

екологичните и рекреационните изисквания и формират зелената система в общините. 

Зелената система включва обществените озеленени площи, в т. ч. Всички 

паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове. Те са 

предназначени за широко обществено ползване и са основа на зелената система. 

Допълващи озеленени площи в зелената система са: 

 озеленените площи за специфично ползване, които включват ботанически 

градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници; 

 гробищни паркове, (Гп) - разположените в границите на населените места или 

в близост извън техните граници. Стопанисват се и се поддържат като елементи на 

зелената система със специално предназначение и мемориален характер. 
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 обслужващите озеленени площи, които включват озеленените площи в 

имотите за жилищни, вилни, курортни, спортни, обществени, производствени и други 

сгради и комплекси; те са нормирани с нормативите за устройство на съответните 

територии. 

Съществуващата селищна структура от предимно дворищни имоти сама по себе 

си е зелена зона. В отговор на нормативната база и завишените потребности от 

обществени площи за отдих, спорт, рекреация, алтернативни занимания на открито с 

решението на проекта се предлага нова локализация на градска зона за спорт и отдих в 

обособената в южната част на град Хисаря смесена зона. В обществените озеленени 

площи (паркове и градини) могат да се разполагат малки покрити обслужващи обекти 

(кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности), както 

и преместваеми търговски обекти по чл. 56  от ЗУТ, не нарушаващи екологичните, 

рекреационните и естетичните качества на озеленените площи и предвидени в 

одобрения устройствен проект на парка. 

 Тези обекти могат да имат разгъната застроена площ не по-голяма от 100 кв. м и 

да заемат не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 

2 на сто от територията на паркове и градини с площ под 3 ха. 

В обществените озеленени площи (паркове и градини) могат да се разполагат и 

открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, 

атракциони, открити изложбени площи, мемориални обекти и др.) съгласно 

предвиждането на одобрения устройствен проект на парка. 

Спорт и отдих като функционално пространствена система се реализира главно 

чрез елементите на зелената система и елементите на културната и развлекателната 

база на общината. 

Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни обекти 

и съоръжения – открити игрища за игри с топка, спортни полета, атлетически писти, 

мотописти, спортни стрелбища, велописти, въжени линии, сгради за спортни занимания, 

плувни басейни, атракционни паркове, аквапаркове, дисниленд и други подобни 

рекреационни обекти. С развитието и съхранението на площите с трайни насаждения е 

подобрено екологичното и агрогенно ландшафтно въздействие като част от зелената 

система на общината.Предвиденото допълнителното залесяване като придружаваща 

зеленина към транспортно-комуникационната система е възможност за създаване на 

екокоридори в посока подобряване на макроклимата. Допълнително са предложени за 

залесяване териториите на речните корита и деретата като част от укрепително-

защитните мероприятия на общината . 
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Развитието на набора от традиционните спортни дисциплини дава възможност за 

териториална обособеност на голф игрище в южната част на Хисаря; на конна езда 

северозападно от кв. Веригово; колоездене по нови трасета и др. атрактивни и 

алтернативни спортни дейности в новообразуваните зони на зелената система. 

С решението са запазени и оптимално разширени зоните за селищна зеленина за 

екологична и ландшафтна мелиорация. Формирани са нови територии за отдих 

(курортната зона на гр. Хисаря за теролечение, в разширението на Красновски бани; 

югозападната част на урбанизираната зона на гр. Хисаря, като продължение на 

парковата зона за обектите на НИНКН). 

С развитието и съхранението на площите с трайни насаждения е подобрено 

екологичното и агрогенно ландшафтно въздействие като част от зелената система на 

общината. 

Предвиденото допълнителното залесяване като придружаваща зеленина към 

транспортно-комуникационната система е възможност за създаване на еко-коридори в 

посока подобряване на макроклимата. 

Допълнително са предложени за залесяване териториите на речните корита и 

деретата като част от укрепително-защитните мероприятия на общината . 

Стремежът към подобряване на екосистемата в устройствено-пространствената 

структура на общината е решението за запазване на съществуващите граници на 

горските територии. 

Територии с културно-историческо наследство 

В процеса на изследване на територията на община Хисаря е направен цялостен 

анализ на историческото развитие и актуалното състояние на недвижимите културни 

ценности, включително градоустройствената и природната им среда и връзката с 

останалите функционални системи.  

Изведени са проблемите на недвижимото културно наследство и очертани 

посоките за бъдещото им съхранение и адаптиране в средата.В резултат на подробно 

изследване на природни и антропогенни фактори, които представляват риск за 

опазването на недвижими културни ценности и на експозиционната им среда, бяха 

изяснени точките и зоните на въздействие.  

В резултат на това и след взаимодействие с институциите, имащи отношение към 

културното наследство, е изработена план-схема на НИНКН към Предварителния проект 

на Общия устройствен план, специфични правила и нормативи към Общия устройствен 

план на специфични устройствени режими на защитените територии за недвижимо 

културно наследство, както и дефинирани категорични критерии за последващи 

изменения на Общия устройствен план. 
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Териториите с недвижими културни ценности са разгледани като защитени 

територии за опазване на културното наследство (за недвижимите културни ценности 

извън строителните граници на населените места). 

С цялостното решение бе съхранена на архитектурно-градоустройствената среда 

на   градския   и   околоградския   организъм   и   получиха   развитие   доказано 

необходими и екологично съвместими функции. В хода на развитие на решението за   

хармонизирана   и   естетизирана   природна   и   урбанизирана   среда   бяха приложени 

екологосъобразни мерки за рекултивация на нарушени територии и развитие на 

икономически целесъобразни транспортни трасета и новоусвоени терени. 

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

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

хидрология към БАН, тя попада в преходноконтиненталната климатична област, (фиг. 

3.1.1.1.). 

               
 Фигура 3.1.1.1.. Климатична области в България. 

За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

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

България и общински планове и програми. 
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Стара планина и Средна гора предпазват Хисарската котловина от студените 

северни ветрове. Климатът е сравнително мек, умерено континентален. Мекият характер 

на климата в района най-добре се изразява през зимата. През най-студения месец на 

годината - януари, средните месечни температури са около 2 С. Тази    

около 2 С по-висока от местата със същата надморска височина на север от Стара 

планина. Относителният наклон на терена от север към юг не позволява формирането на 

много ниски минимални температури. Въпреки това обаче след студени полярни 

нахлувания и продължително антициклонално време в ясни и тихи нощи долинният 

характер на местността е предпоставка да се наблюдават и температури под -100С. 

Започналото от есента затишие се задържа през месеците декември и януари. Тогава 

средната скорост на вятъра е под 1 м/s. През зимните месеци средната месечна обща 

облачност е в граници 6 - 6,5 бала. През сезона средно има 13 - 14 ясни дни и 36 - 37 

облачни дни.  

Валежите през зимата (126 мм на кв. м) са малко по-големи от тези в 

Предбалканския район, но все още остават най-малки в сравнение с другите сезони. Над 

50% от тях са от дъжд. Снежната покривка е тънка и се задържа за кратки периоди от 

време. Обикновено тя се появява през средата на декември и изчезва през първата 

десетдневка на март. През сезона има около 16 дни със снежна покривка.  

В биоклиматичен аспект пролетта настъпва от момента на устойчиво задържане 

на температурата на въздуха над 50С. В Хисарската котловина температурата на въздуха 

преминава тази граница в края на първата десетдневка на март. Пролетта е относително 

по-прохладна от есента. Средната месечна температура на централния пролетен месец - 

април, е 120С, което е с около 10С по-ниско от симетричния му месец октомври. В 

изключително топли години максималната температура може да достигне до 240С през 

април, а след студени нахлувания при устойчиво антициклонално време могат да се 

наблюдават и температури около 00С. Пролетните валежи са по-големи в сравнение със 

зимните и есенните и за района те са около 160 мм на кв. метър. Най-дъждовен пролетен 

месец е май със средна месечна сума на валежите около 70 мм. Лятото е умерено топло. 

През месеците юли и август средната месечна температура е около 230С. Най-високите 

температури през лятото рядко превишават 340С Температурата на въздуха преминава 

устойчиво над 150С в края на първите пет дни от месец май и се задържа до началото на 

октомври. Тази температура се наблюдава средно през около 153 дни от годината. През 

лятото около 28 - 29 дни небето е ясно. Летните валежи в района са около 180 - 190 мм 

или средно около 23 дни са дъждовни. Забележително явление за Хисарската котловина 

е липсата на мъгли. През годината има средно около 10 - 12 краткотрайни мъгливи дни. 

Малкото облачни и мъгливи дни, както и откритият на юг траен широк хоризонт, са 

предпоставка за продължителност на слънчевото греене. Въздухът е сух със средна 

относителна влажност 70%.  
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Мекият климат, без много студени зими, приятните прохладни лета, топлата и 

тиха есен са чудесна предпоставка за почивка през всички годишни сезони. Характерът 

на климата в съчетание с термоминералното находище благоприятстват в Хисарската 

котловина да се развият спортно-рекреационна и балнеолечебна дейност. 

 Климатичните характеристики на град Хисаря и общината са типични за 

климатичната област. Самопречиствателна способност на атмосферата в района е 

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

обуславящи възможностите за саморазсейване на замърсителите.  

Преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на 

атмосферните замърсители, а долините на реките Стряма, Калаващица, Пикла, Пясъчник и 

др., които имат постоянен дебит и сравнително голяма водосборна площ, обуславя 

присъствието на въздушен поток по теченията им. Това допринася за по-бързо 

разсейване на замърсителите и за освежаване на въздуха в района. В благоприятна 

посока е южното изложение на повечето селища в общината, разположени в релефни 

форми, не притежаващи  котловиден характер, където безветрието и сравнително 

високата влажност на въздуха обуславят ниска по принцип самопречиствателна 

способност на атмосферата и създават предпоставки за трайно замърсяване на въздуха. 

Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и 

слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В неблагоприятна посока действа фактора  

брой дни с мъгли.  

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

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

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

значение за здравето на населението и околната среда.  

Атмосферният въздух представлява смес от различни газове, сред които 

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

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

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

големи количества вследствие от човешката дейност в сферите на промишлеността, 

бита, транспорта и др. Тези вещества т.н. „замърсители” или „вредни вещества”  

предизвикват промени и могат да доведат до неблагоприятни последици върху живота и 

здравето на хората, до увреждане на почвата и екосистемите... 

Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от следните 

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

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

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. 
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Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация  на 

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

зависимост от редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или 

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

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

валежи, условия за температурни инверсии и т.н. Основните показатели, 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, съгласно чл. 4 (1) 

от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са концентрациите на: 

 суспендирани частици; 

 фини прахови частици; 

  азотен диоксид и/или азотни оксиди;  

 олово (аерозол); 

 полициклични ароматни въглеводороди; 

  бензен;  

 въглероден оксид;  

 тежки метали - кадмий, никел и живак;  

 озон; 

  серен диоксид;  

 арсен 

Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните 

замърсяващи вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и 

максимално еднократни. 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на 

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

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

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

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

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

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

екосистеми. Ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели, 

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

(ФПЧ10, ФПЧ 2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, 

бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). 

Допълнително, според характера и източниците на емисии в отделни райони от 

територията на страната се контролират специфичните показатели фенол, амоняк, 

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

и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.  
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Всички автоматични станции работят в непрекъснат режим (24 часа), а ръчните 

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

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

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

атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.  

Всички 16 лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори 

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

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

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

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

кислород. По тази система в град Хисаря и общината няма обособен стационарен пункт 

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

и информация върху състоянието на околната среда и липсва обстойна статистическа 

информация за състоянието на въздуха по месеци и по години. Причината е, че на 

територията на града не са регистрирани наднормени количества на вредни емисии  в 

атмосферата. Тук липсват големи промишлени предприятия, замърсители на околната 

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

на атмосферния въздух. В общинския план за развитие територията се определя като 

„район с неустанoвени нарушения на допустимите норми на стойностите.  
Качеството на атмосферния въздух в района е обект на контрол от РИОСВ 

Пловдив. На територията на област Пловдив са разположени 4 пункта от НСМОС: 

• АИС „Каменица”, която съгласно условията за класификация на пунктовете 

за мониторинг от Приложение №12 към чл. 20 от Наредба № 12 за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух (ДВ бр. 58/2010 г.) е класифицирана като градски фонов пункт. 

Разположена е в централната градска част на гр. Пловдив в зона с предимно жилищни 

сгради и средно натоварен автомобилен трафик.  

• АИС „Тракия” – отговарящ на условията за транспортно ориентиран пункт. 

Разположен е в зона с натоварен автомобилен трафик. Наблюдаваното замърсяване се 

формира предимно от транспорта, през зимният период и от индивидуалните системи за 

отопление. Пробонабирането в пункта е стартирало от м. септември 2015 г.  

• ПМ „Долни Воден” – отговарящ на условията за градски фонов пункт за 

ФПЧ10. Разположен е в централната част на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, в зона с 

предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик.  

• АИС „Куклен” – класифицирана е като промишлено ориентиран пункт за 

оценяване приноса към замърсяването на атмосферния въздух в района, вследствие 

производствената дейност на „КЦМ” АД. 
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 Разположен е в централната част на гр. Куклен в зона с предимно жилищни 

сгради и незначителен автомобилен трафик. Наблюдаваното замърсяване се формира 

предимно от индустриални източници („КЦМ” АД и „Агрия” АД) и източници с локален 

характер, а през зимният период и от локално битово отопление. Въведен е в 

експлоатация през 2007 г. 

Информацията от пунктовете се събира, оценява и обобщава чрез непрекъснато 

наблюдение на показателите, характеризиращи КАВ съгласно чл. 4 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. и посл. изм. и доп.), (Директива 

96/62/ЕС) и са оборудвани със стандартен набор за определяне на метеорологични 

параметри 

Според изготвения в съответствие с изискванията на Наредба № 7 към Закона за 

чистотата на атмосферния въздух от РИОСВ – Пловдив списък на районите за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух от МОСВ /писмо № 2351 от 10.10.2001 

г./ Община Хисаря е включена чл.30, ал.1, т.4 / райони, в които нивата на замърсяване не 

превишават долните оценъчни прагове/ от същата наредба, като класификацията е 

изготвена на базата на статистически данни и теоретични разчети за емисиите от 

съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта. 

Община Хисаря, както и другите по-малки общини на територията на РИОСВ – 

Пловдив, има незначителен индустриален потенциал, което не оказва чувствително 

влияние на качеството на атмосферния въздух и не се налага изготвяне на програма 

за намаляване на нивата на замърсителите. 

Според годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пловдив 

все по-голям процент от обектите с неподвижни източници в региона, изпускат емисии в 

съответствие с нормите, определени в действащото законодателство или в издадените 

комплексни разрешителни. 
В общината липсват големи горивни инсталации по смисъла на Приложение № 6 

от Наредба № 10 от 2003 г. към ЗЧАВ. Няма оператори с издадени разрешителни за 

парникови газове. 

В община Хисаря обектите, подлежащи на емисионен контрол са 9 броя, 

характеризиращи се със сезонен характер на работа и нисък производствен капацитет. 

Не са установени превишения на нормите за допустими емисии. 

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

въздействието от автомобилния транспорт, свързано с увеличението на броя на 

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

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

качеството на използваните горива, организацията на движението, състоянието на 

улиците и пътищата. 
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Освен емисиите от изгорели газове проблем е праховото замърсяване от 

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

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

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

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

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

ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични условия и 

затруднена дифузия на замърсителите това е причина за високи приземни концентрации 

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

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

температурни инверсии, мъгли и облачност, създаващи неприятна атмосферна 

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

Дейностите, свързани с източниците на емисии на летливи органични 

съединения (ЛОС) във въздуха основно са : 

 дистрибуция на бензини (бензиностанции); 

 предприятия, използващи органични разтворители в процеса на 

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

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

 производство, употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и 

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

 горивните процеси. 

Обектите, използващи в производствената си дейност вещества, чието 

изпускане в атмосферата води до нарушаване на озоновия слой или предизвиква 

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

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

инсталации, стационарни противопожарни инсталации и високоволтова комутационна 

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

съдържание на халогенни елементи хлор, флуор, бром, йод. Наличието на халогенните 

елементи във въглеводородите е основната причина за озоноразрушаващото им 

действие и определя техния различен озоноразрушаващ потенциал. 

Инвентаризация на източниците на замърсяване на атмосферния въздух 

Замърсяването на атмосферния въздух е следствие от 3 основни фактора: 

а/ транспорт – линейни източници на замърсяване 

б/ промишленост – статични източници на замърсяване и 

в/ битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива – статични 

източници на замърсяване. 

а/ Транспорт 

42 



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

Влиянието на автотранспорта върху КАВ и особенно върху емисиите на ФПЧ10 

има съществено значение, т.к. той е най-динамично развиващият се източник на емисии в 

атмосферния въздух както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от 

особено значение за населените места и силно урбанизираните територии, поради това, 

че в тези райони се съчетават множество неблагоприятни фактори: 

• Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители; 

• Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните 

автомобили; 

• Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред 

останалите видове транспорт; 

• Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с 

нефункциониращи катализаторни устройства; 

• Висока средна възраст на МПС в експлоатация; 

• Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия 

се брой на МПС. 

Факторите, обуславящи количествено вредното влияние на автомобилния 

транспорт върху качеството на атмосферния въздух в градска среда са: степента на 

автомобилизация, вида и състоянието на уличната мрежа, структура на автопарка по 

типове автомобили и използвано гориво, организация на движението. 

Характеристика на пътната и уличната мрежа в Община Хисаря 
Пътната мрежа на територията на общината е добре и равномерно развита. В 

обсега и попадат четири пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа с дължина 

68,112 км (таблица 2.3.2.) и 39,6 км местни пътища, предсдтавени в т.2.3. Интензивността 

на движението по видове транспорт и прогноза за нарастването й са предоставени от 

АПИ и са представени в приложените отговори на консултациите по чл. 19 от Наредбата 

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

Ширината на пътната настилка и габаритите на пътя варират в зависимост от 

класа и са в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. 
за проектиране на пътища.  Броят на активните ленти варира от 4 до 2 също в 

зависимост от класа на пътя. Пътищата в общината са като цяло с малък надлъжен 

наклон, който не превишава 2 градуса и са със сравнително големи радиуси на 

хоризонталните криви. Състоянието на уличната мрежа е предимно асфалтобетон, като 

част от трасетата са с паважна настилка – предимно в чертите на населените места. 

Незадоволително е състоянието на общинската и улична мрежа в почти всички 

села. Много от улиците са без тротоари, а изградените се нуждаят от ремонт. 

Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването на 
атмосферния въздух 
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Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването е направено на 

базата на съществуващите за Община Хисаря данни за интензивност на движението за 

2015 г. от АПИ. Както за цялата страна, така и за Община Хисаря е характерно, че 

непрекъснато се променя и структурата на автопарка по типове автомобили и използвано 

гориво. Бързо нараства относителния дял на леките (ЛА) и лекотоварните (ЛТ) 

автомобили с дизелови двигатели за сметка на тези с бензинови двигатели. Почти 100% 

от тежките автомобили (ТА) и автобусите (Авт) използват дизелово гориво. 

За описание на транспортните емисии са използвани Техническите насоки за 

изготвяне на националните инвентаризации на емисиите - EMEP/EEA 

airpollutantemissioninventoryguidebook 2016 – LastUpdateJune 2017 (1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 

1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv Passengercars, lightcommercialtrucks, heavy-

dutyvehiclesincludingbusesandmotorcycles), разработена в подкрепa на Конвенцията за 

трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP) и директивата 

на ЕС за националните тавани за емисии (Directive 2001/81/EC - National 

emissionceilingsforcertainatmosphericpollutants). Тя осигурява експертно ръководство за 

това как да се съставя инвентаризация на емисии в атмосферния въздух. Изданието 2016 

замества всички предишни версии. 

Оценката на нивата на емисиите от автомобилния транспорт е направена по 

Ниво 1 (Tier 1) от Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии за основните 

замърсители от: пътнически автомобили, лекотоварни превозни средства, 

тежкотоварните превозни средства в точка Транспорт. На тази база са представени 

резултатите от изчислението на следните емисии: 

Прекурсори на озон - CO, NOX, NMVOC (неметанови летливи съединения), 

Парникови газове (CO2, CH4, N2O), 

Вкисляващи вещества (NH3), 

Фини прахови частици (ФПЧ) - само фракцията ФПЧ2.5, тъй като по-високата 

фракция ФПЧ10 е пренебрежимо малка в саждите на изгорелите газове, 

Канцерогенни съединения: 

PAH - полициклични ароматни въглеводороди (Benzo (a) pyrene, Benzo (b) 

fluoranthene + Benzo (k) fluoranthene, indeno (1,2,3-cd) pyrene), 

Тежки метали (Pb). 

При представненото по-долу емисионно натоварване от трафика по съответните 

пътни участъци на републиканскатапътна мрежа за 2015 година следва да се отбележи, 

че прогнозните данни са само за преброяванията по РПМ, като не са обхванати 

общинските пътища. Считаме, обаче, че при очаквания много по-нисък трафик по тях 

прогнозите бихи били още по-благоприятни по отношение запазване чистотата на 

атмосферния въздух. 
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Таблица 3.1.2.1. Емисионно натоварване на годишна база в килограм на един километър 

(kg/km) от трафика по съответните пътни участъци на републиканскатапътна мрежа за 

2015 година. 

 

 

ЖП транспорт  
Електрифицираната жп линия Пловдив-Хисаря е от второстепенно значение за 

транспортното обслужване на територията на общината. Една нейна адекватна на 

съвременните изисквания реконструкция и модернизация ще е принос към по-добра 

околна среда в района, в.т.ч. и на компонента „атмосферен въздух”. 

б/ Промишленост 
Община Хисаря е с незначителен индустриален потенциал, който не оказва 

съществено влияние върху замърсяването на атмосферния въздух. Обектите, 

подлежащи на контрол по Закона за чистотата на атмосферния въздух от РИОСВ-

Пловдив са представени в таблица 3.1.2.2.   

Таблица 3.1.2.2. Обекти в община Хисаря, подлежащи на контрол по Закона за чистотата 

на атмосферния въздух от РИОСВ-Пловдив. 

 

Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ), 
седалище и адрес на управление 

Наименование на обект и населено 
място 

№ на пътя CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb PM2.5

II-64 31620.2 4224.2 5727.9 32.3 136.5 1.02E-02 233.5

III-606 3083.5 400.5 374.5 2.9 12.9 7.45E-04 15.6

III-642 10049.9 1309.7 1290.4 9.7 42.1 2.52E-03 53.6

III-6061 18463.5 2412.1 2465.9 17.9 77.6 4.76E-03 102.2

№ на пътя 
Ideno 

Pyrene
B(k)F B(b)F B(a)P CO2 масло CO2 гориво CO2 общо

II-64 2.81E-03 3.23E-03 4.21E-03 2.27E-03 1625.5 772.6 2398.1

III-606 2.38E-04 1.45E-04 2.60E-04 1.99E-04 150.2 60.5 210.6

III-642 7.90E-04 5.38E-04 9.06E-04 6.56E-04 492.7 202.7 695.4

III-6061 1.47E-03 1.08E-03 1.74E-03 1.22E-03 909.4 380.1 1289.5
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Аибо С ЕООД, Пловдив, район 

Централен, п.код 4000, Д-Р ДОБРЕВ 3, ет.  

Площадка за производство на дървени 

въглища по закрит способ с. Красново-

закрита със Заповед163/2016 г. на РДГ 

Балкантабако ЕООД с. Старосел Винарска изба с дестилерия и хотелска 

част с. Старосел  

БДПЛР - Калероя, гр. Хисаря, ул. Илин 

Паунов № 1 

котелна централа, гр. Хисаря, ул. "Илин 

Паунов" № 1 

Бендойл ООД гр.Бургас ул. Шейново 3, Бензиностанция, с. Михилци 

БК Хисар АД, гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко 

№ 1 

котелна централа към хотелски комплекс, 

гр. Хисаря, ул. "Ген Гурко" № 1 

БК Хисар ООД /старо име Мавър -2000 

ЕООД/ Хисаря 

Фабрика за бутилиране на минерална 

вода - извор Чобан чешма Хисаря 

Галери ЕООД, гр. Хисаря, бул. "Христо 

Ботев" № 15 

Оператор на климатична и хладилна 

техника; хотел в гр. Хисаря 

Евро строй кънстракшън ЕООД /ПЪТИЩА 

Пловдив АД/, гр. Пловдив, бул. Дунав 76 

Асфалтова база, с. Михилци - не е в 

експлоатация към момента 

ЕТ Даниела Димитрова площадка за производство на дървени 

въглища по открит способ, с. Кръстевич - не 

е в екплоатация и не е регистрирана в РДГ 

КООП Агрокомерс-98 Хисаря Предприятие за производство и 

съхранение на фураж с. Черничево 

ЛЛС ОЙЛ и Газ ООД Бензиностанция, гр. Хисаря,ур. "Г. 

Димитров" № 5, с. Старосел 

ЛЛС Трейд ЕООД, гр. София, ул. 

„Дамян Груев“ № 8, общ. Столична 

Газозарядна станция и бензиностанция с 

автомивка и резервоар за светли горива гр. 

Хисаря, разположена на пътя Хисаря – 

Черничево 

Мераклии 2013 ЕООД Модулна мандра, с. Красново 

МИ на МВР, Хисаря, гр. София, ул. Ген. 

Скобелев № 79 

котелна централа към балнеокомплекс, гр. 

Хисаря, ул. "Иван Вазов" № 2 

Натура фит  ЕООД, Хисаря, ул. Лиляна 

Димитрова No 2 

Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци, с. Старо железаре 

Николай Пауър ООД Бензиностанция, землище на с. Красново, 

УПИ № 3, кв.74 
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ПЕТРОЛ АД 5131 гр. Хисаря Бензиностанция, 5131 ПЕТРОЛ АД Хисаря 

ПИК-Пловдив ООД  Бензиностанция и АГСС на "ПИК-Пловдив" 

ООД в гр. Хисаря 

ПРО ЕАД, гр. Гр. Баня, ул. Св. Никола 

№ 1 

котелна централа към балнеокомплекс, гр. 

Хисаря, ул. "Иван Вазов" № 6 

Сана Спейс хотел Хисаря АД, гр. 

Хисаря 

Сана спа хотел, гр. Хисаря, ул. „Бели 

брези“ №1 

СБРНК ЕАД, гр. София, ул. В. Левски № 

54 

котелна централа към балнеокомплекс, гр. 

Хисаря, ул. "Гурко" № 2 

СПА Хотел Астрея Хисаря СПА Хотел Астрея Хисаря 

ТПК Бутилираща компания, гр. Хисаря, 

ул. Гео Милев № 2 

Бутилираща компания, гр. Хисаря 

Флайшпродукте ООД Хисаря, 

ул.Хр.Ботев 1 

Хисаря, бул. "Иван Вазов" 17 - Транжорна 

на месо и цех за месопреработка; търговия с 

месни продукти; Оператор на климатична и 

хладилна техника 

Хисар милениум ООД с. Старо 

Железаре, ул. 21-ва №2 

Предприятие за бутилиране на мин. вода 

ООД Старо Железаре 

Хотел Аугуста-91 АД, гр. Хисаря, ул. 

Гурко № 3 

котелна централа към хоелски комплекс, 

гр. Хисаря, ул. "Гурко" № 3 

 

Източник: План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2018 г. 

Обектите, подлежащи на емисионен контрол са 9. Извършват собствени 

периодични измервания на всеки две години и ги докладват на компетентния орган. 

Според направена справка с докладите за състоянието на околната среда на РИОСВ-

Пловдив за последните 5 години – няма налагани санкции на обекти за неспазени норми 

за допустими емисии. Като цяло всички производствени са със сезонен характер на 

работа и нисък производствен капацитет (съгласно Регионален доклад за състоянието на 

околната среда през 2017г. на РИОСВ-Пловдив). 

Действащите в града инсталации, употребяващи разстворители с емисии на 

ЛОС, са с консумация под прагови стойности. За някои по-големи ползватели като 

ателиета за химическо чистене са спазени са нормите за общи емисии от 20 г/кг почистен 

и изсушен продукт. Всички продукти отговарят на изискванията на Наредба за 

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

органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.  
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Обекти, използващи озоноразрушаващи вещества, водят досиета на хладилните 

и климатични инсталации и извършват проверки за херметичност. 

Бензиностанциите на територията на града и общината са приведени в 

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

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

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

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

състоянието на системата. Измерванията за ефективността на улавяне на бензиновите 

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

фирми, а надзорът от  РИОСВ Пловдив. 

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

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

сметище и местата за отглеждане на животни. 

в) Битово отопление 
За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на 

населените места е необходимо да се разполага с точни данни за годишния разход на 

горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.), както и процентното им 

разпределение по жилищни райони. 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. 

За целите на настоящата оценка са събрани и обобщени всички налични данни, 

които предоставят актуална за района информация, относно количеството и вида на 

горивата, използвани за отопление в битовия сектор. Като най-пълна и достоверна 

информация са ползвани статистически данни на НСИ, които отразяват процентния дял 

на различните видове горива в общото енергопотребление на домакинствата в Община 

Хисаря и конкретно за общинския център, определени на база преброяване на 

населението и жилищния фонд. Тези данни позволяват да се проследи тенденцията при 

избора на различни видове горива от населението конкретно за населените места в 

Община Хисаря и от там косвено да се съди за емисиите на вредни вещества, които се 

генерират при изгарянето им в домашни условия. В общината централно газоснабдяване 

до този момент няма. Дизеловото гориво, ползвано в бита за отопление, ползват по-

малко от 1% от населението. Разходът на твърди горива (дърва и въглища) във всички 

населени места е висок. За гр. Хисаря той достига 74.78 %, а за селата – 98.32 % от 

общия брой домакинства, използват твърди горива за отопление. Електроенергията е 

втория по значимост енергиен източник за гр. Хисаря с относителен дял около 24.54 %, 

докато при по-малките населени места едва 1.42 % от домакинствата се отопляват с 

електроенергия.  
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Таблица 3.1.2.3. Брой домакинствата в Община Хисаря според използвания източник на 

отопление. 

Източник на отопление Домакинства в Община Хисаря 

брой % 

Електричество  940 17,0 

Дизелово гориво-нафта  6 0.11 

Въглища  965 17.45 

Дърва  3602 65.13 

Пелети и други  17 0.31 

Общо за Община Хисаря  5530 100.00% 

 
Селищната мрежа на Община Хисаря е формирана от 12 населени места, от 

които един град и 11 села. По-голяма част от селищата са с население под 500 души и са 

значително отдалечени от общинския център – над 3 km. Консумацията на горива в 

такива селища е минимална и практически не оказва значимо въздействие върху КАВ в 

района. Въпреки това, за оценка на емисиите от битовото отопление са включени всички 

населени места. В настоящата оценка са включени всички жилищни квартали на гр. 

Хисаря, разгледани като 1 цял площен източник и останалите населени места в 

общината - като 11 площни източника. На Фигура 3.1.2.1. e представена карта, 

визуализираща разположението на жилищните райони, разгледани като отделни площни 

източници, на базата на които са определени емисиите от битовото отопление.  

 

Фигура 3.1.2.1.  Разположение на населените места в Община Хисаря 
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Разпределението на населението на оценяваната територия на Община Хисаря 

е показано в Таблица 2.3.1. Откроява се общинския център – гр. Хисаря. Това е 

населеното място с най- висок дял в замърсяването на атмосферния въздух от битовото 

отопление, поради високата гъстота на населението. Селата имат значително по-малка 

гъстота на населението – около 13 пъти. 

Както беше споменато, общините не разполагат с точни данни за годишния 

разход на горива по видове. По таза причина за целите на настоящата оценка 

средногодишния разход на горива от домакинствата в Община Хисаря е определен на 

база необходимата енергия за отопление на едно жилище (Таблица 3.1.2.4.). Съгласно 

методическите указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради е 

определено, че за отопление на едно домакинство в Община Хисаря са необходими 9570 

kWh годишно. Специфичният годишен разход на енергия е изчислен, при: 

- Средна площ на жилищата в Община Хисаря - 67 m2, по данни на НСИ. 

- Специфичен топлинен товар – 0.055 kWh/m3 

- Жилището се отоплява 8 часа на ден. 

Таблица 3.1.2.4. Годишен разход на горива (по вид) при отопление на едно домакинство 

от 67 кв.м. в Община Хисаря за 2017 г. 

Горива Топлотворна способност Необходимо количество 

kWh/kg t/y 

Дърва 3.830 3.84 

Въглища 2.917 5.05 

Пелети 4.660 2.33 

Газ ПБ 12.77 0.83 

Природна газ 9.30 1.12 

Нафта 11.56 0.92 

Получените в Таблица 3.1.2.4. количества отразяват потреблението на 

различните видове горива като самостоятелен източник на отопление. Най- висок е 

разхода на твърдите горива, като за отопление на едно домакинство са необходими 5.05 

t/y въглища или 3.84 t/y дърва. В този случай средния разход на твърди горива за едно 

домакинство е изчислен на 4.45 t/y. Съгласно данните на НСИ, 74.78 % от домакинствата 

в гр. Хисаря и 98.32 % от домакинствата в селата се отопляват с твърди горива (дърва и 

въглища), което определя и годишното им потребление в размер на 20810 тона, от които 

10751 тона са изразходвани в гр. Хисаря, а 10059  са разпределени между 11-те села в 

общината. Разпределението на изразходваните количества горива за отопление през 

2017 година, по населени места е представено в Таблица 3.1.2.5. Разпределението на 

количествата е направено пропорционално на броя на домакинствата по данни на НСИ и 

изчисления годишен разход на горива за едно домакинство. 
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Tаблица 3.1.2.5. Количества изразходени твърди горива (дърва и въглища) за отопление 

в Община Хисаря за 2017 г. 

 

Населено място Дърва Въглища Общо твърди 
горива 

t/y t/y t/y 
Хисаря 7056 3695 10751 

Беловица 412 212 624 
Красново 1064 548 1612 
Кръстевич 522 269 791 

Мало Крушево 162 83 245 
Михилци 205 106 311 
Мътеница 104 54 158 

Ново Железаре 317 163 480 
Паничери 1212 624 1836 

Старо Железаре 639 330 969 
Старосел 1496 770 2266 

Черничево 507 260 767 

 

За изчисляване на емисиите от битовото отопление е използвана Единната 

методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха - Раздел VII 

Горене в камини, готварски и отоплителни печки. Получените резултати за емисиите от 

първа група замърсители са по значими, а другите групи са пренебрежимо малки, затова 

в таблицата по-долу са представени резултатите само за Емисиите на І група 

замърсители по населени места. 

Tаблица 3.1.2.6 Емисии на І група замърсители по населени места в община Хисаря от 

битовото отопление 

 

Населено 

място 

Емисия, Mg 

SOх NOx CO NMVOC Прах-общ ФПЧ10 ФПЧ2,5 

В Д В Д В Д В Д В Д В Д В Д 

Хисаря 375,91 2,59 5,59 6,43 0,57 2,65 0,01 0,01 8,10 1,46 1,51 - 0,04 - 

Беловица 11,29 0,15 0,17 0,38 0,02 0,16 0 0 0,24 0,09 0,05 - 0 - 

Красново 29,19 0,39 0,43 0,97 0,04 0,4 0 0 0,63 0,22 0,12 - 0 - 

Кръстевич 14,33 0,19 0,21 0,48 0,02 0,2 0 0 0,31 0,11 0,06 - 0 - 

Мало 

Крушево 

4,42 0,06 0,07 0,15 0,01 0,06 0 0 0,1 0,03 0,02 - 0 - 

Михилци 5,65 0,08 0,08 0,19 0,01 0,08 0 0 0,12 0,04 0,02 - 0 - 

Мътеница 2,88 0,04 0,04 0,1 0 0,04 0 0 0,06 0,02 0,01 - 0 - 
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Ново 

Железаре 

8,68 0,12 0,13 0,29 0,01 0,12 0 0 0,19 0,07 0,03 - 0 - 

Паничери 33,24 0,44 0,49 1,11 0,05 0,46 0 0 0,72 0,25 0,13 - 0 - 

Старо 

Железаре 

17,58 0,23 0,26 0,58 0,03 0,24 0 0 0,38 0,13 0,07 - 0 - 

Старосел 41,02 0,55 0,61 1,36 0,06 0,56 0 0 0,88 0,31 0,16 - 0 - 

Черничево 13,85 0,19 0,21 0,46 0,02 0,19 0 0 0,3 0,1 0,06 - 0 - 

 

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. Използваните емисионни фактори имат 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). 

Локално отопление на училища, детски заведения, обществени и 
административни сгради 

Към този сектор се включват сградите на местната администрация, училища, 

детски градини, социални и здравни заведения, общински спортни съоръжения и др. 

Общият им брой в общината към момента е 32. С цел намаляване на емисиите от ФПЧ10 

голяма част от училищата и детските заведения в общинския център използват за 

отопление течно гориво. Мощността на горивните инсталации е малка. Обикновено те 

работят в делничните дни на седмицата с продължителност до 8 часа на ден, а общата 

им моментна емисия е многократно по-малка от тази на жилищните отоплителни печки. 

По тази причина те не са разглеждани отделно, а са включени към група източници 

„Битово отопление“. 

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

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

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

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

качество. Не са отчетени превишения на Пределно допустимите концентрации по 

действащото българско законодателство.  
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Преносът на замърсяване от съседни или близки, силно натоварени територии 

като агломерация Пловдив също не създава проблеми. 

Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух са  

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

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

уличната мрежа.  

Не се изключва вероятността за съществуващи, макар и кратковременни 

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

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

транспорт в близост да основните пътни артерии.  

Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 63,875 км. 

пътища от републиканската пътна мрежа (Таблица 2.3.2.) и 39,6 км местни пътища. 

Незадоволително е състоянието на общинската и улична мрежа в почти всички 

села. Много от улиците са без тротоари, а изградените се нуждаят от ремонт.  

Електрифицираната жп линия Пловдив-Хисаря е от второстепенно значение за 

транспортното обслужване на територията на общината. Една нейна адекватна на 

съвременните изисквания реконструкция и модернизация ще е принос към по-добра 

околна среда в района, в.т.ч. и на компонента „атмосферен въздух”.модернизация. 

Съпътстващата инфраструктура към основната пътна мрежа е в процес на 

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

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

атрактивността при пътуването и спазване на минималните санитарно-хигиенни 

изисквания).  

3.2. Повърхностни и подземни води. 
Община Хисаря попада в обхвата на Басейнова дирекция за управление на 

водите - Източнобеломорски район, с център град 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, с Решение на Министерски съвет № 1106 /29.12.2016 г. е 

приет Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район 

(2016-2021г), който се явява и основен инструмент за управление на водите. 

53 



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

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 информация и 

изисквания към управлението на водите във водосбора на р.Марица.  

3.2.1. Повърхностни води. 
Речната мрежа в пределите на община Хисаря се формира основно от долините 

на реките Стряма, Пясъчник, Пикла, Каварджиклийка и Калаващица, които се 

характеризират с постоянен дебит и голяма водосборна площ. Останалите реки и 

притоци имат малка водосборна област и сезонен характер (Приложение 1.). 

По-големите Повърхностни водни обекти на територията на община Хисаря са: 

 Река Стряма преминава само по североизточната граница на Община 

Хисаря с дължина около 7,5 км.  

Реката извира на 2158 m н.в. под името Камениница от южното подножие на връх 

Вежен (2198 m) в Златишко-Тетевенска планина на Стара планина. До град Клисура тече 

на юг в дълбока долина с голям надлъжен наклон. След това завива на изток и югоизток, 

навлиза в Карловското поле и протича по южната му част. Тук коритото на реката е 

широко и плитко. След град Баня завива на юг и образува късия (около 3 km) Стремски 

(Чукурлийски) пролом между Същинска Средна гора на запад и Сърнена Средна гора на 

изток. След като излезе от пролома Стряма навлиза в Горнотракийската низина, където 

течението ѝ е бавно, с широко и плитко корито. При село Иван Вазово част от водите на 

реката са отклонени изкуствено в така наречената Дълга вада, главен напоителен канал 

(ГНК), който се влива самостоятелно в Марица. Същинската река Стряма се влива отляво 

в река Марица на 149 m надморска височина, на 2,3 km южно от село Маноле, Община 

Марица. Дължината на реката е 110 км, площта на водосборния басейн на реката е 1394 

km2, което представлява 2,6 % от водосборния басейн на Марица. Реката е с дъждовно-

снежно подхранване, като максимумът е в периода март-юни, а минимумът – юли-

октомври.  В миналото често е причинявала големи наводнения в резултат на 

прииждания. Сега цялото ѝ корито в Горнотракийската низина е обезопасено с 

водозащитни диги, но въпреки това през 2008 г. реката отнесе няколко моста по 

течението си.  Орохидрографските параметри на река Стряма при град Баня (ХМС 325) 

са представени в таблица 3.2.1.1. 

Данните за средногодишните водни количества и водни маси са представени в 

табл.3.2.1.2, а вътрешногодишното им разпределение в табл.3.2.1.3. 

Таблица 3.2.1.1. Орохидрографските параметри на река Стряма при град Баня (ХМС 325) 

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

Река Стряма Град Баня 818 833 22,2 54,8 29,8 
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Таблица 3.2.1.2 Средногодишни водни количества на река Стряма при град Баня (ХМС 

325) 

Воден обект F (км2) Н (м) Мо (л/с/км2) Cv Cs Qср(м3/с) Wср(106м3) 

Река Стряма 818 833 8,095 0,343 0,097 6,622 208,83 

 
Таблица 3.2.1.3 Средногодишни водни маси река Стряма при град Баня (ХМС 325) 

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

Средна 
/фиктивна/ 
година 

4,91

0 
6,294 5,820 7,885 9,732 12,110 10,720 7,412 3,769 3,067 3,230 4,731 6,622 

 

 Река Пясъчник е основното водно течение в общината и е ляв приток на 

река Марица. Води началото си от 1512 m н.в., на 300 m западно от връх Шилигарка (1 

577 m) в Същинска Средна гора, под името Меча река. По цялото си протежение реката 

тече в югоизточна посока – до село Старосел в дълбока долина, а след язовир 

„Пясъчник“ – в Горнотракийската низина, където коритото ѝ е коригирано с водозащитни 

диги. Влива се отляво в река Марица на 155 m н.в., в североизточната част на град 

Пловдив. Дължината на реката е 72 km, която ѝ отрежда 44-то място сред реките на 

България. Площта на водосборният басейн на реката е 663 km2, което представлява 

1,25% от водосборния басейн на Марица. Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като 

максимумът е в периода февруари-юни, а минимумът – юли-октомври. Среден годишен 

отток при село Любен – 2,3 m3/s. Нивото на реката след яз.Пясъчник зависи изцяло от 

изпускането на води от него и през по-голямата част от времето е напълно безводна. 

Въпреки, че коритото й в Горнотракийската низина е коригирано с водозащитни диги, 

невeднъж е излизала от дигите и е наводнявала околните райони. Почти 100% от водите 

на реката се използват за напояване в Горнотракийската низина. Орохидрографските 

параметри на река Пясъчник при пункт село Любен (ХМС 302) са представени в таблица 

3.2.1.4. Данните за средногодишните водни количества и водни маси са представени в 

таблица 3.2.1.5, а  вътрешногодишното им разпределение в таблица 3.2.1.6. 

Таблица 3.2.1.4. Орохидрографските параметри на река Пясъчник при пункт село Любен 

(ХМС 302) 

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

Река Пясъчник Село Любен 358,13 569 16,5 36,4 36,3 
Таблица 3.2.1.5 Средногодишни водни количества на река Пясъчник при пункт село 

Любен (ХМС 302) 

Воден обект F (км2) Н (м) Мо (л/с/км2) Cv Cs Qср(м3/с) Wср(106м3) 

Река 
Пясъчник 

358,13 569 4,105 0,408 0,75 1,470 46,36 
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Таблица 3.2.1.6 Средногодишни водни маси на река Пясъчник при пункт село Любен 

(ХМС 302) 

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

Средна 
/фиктив
на/ 
година 

0,952 1,191 1,387 2,166 2,557 2,188 1,716 1,353 1,592 1,105 0,695 0,765 1,470 

 

 Река Пикла е ляв приток на река Пясъчник. Води началото си от 

Айрянската река в община Хисаря. Тя събира водите на Бриганов дол, Банков дол, 

Тъмния дол и се спуска през село Мътеница. На изток от нея тече Пукнатата река, която 

извира под Марков камък. В нея се вливат Тополов дол, Кастранджиев дол, Клисав дол, 

Лала дере и редица други по-малки дерета. В района на село Паничери двете реки се 

сливат и образуват река Пикла. От тук реката се движи през Горнотракийската низина и 

се влива в река Пясъчник. Има непостоянен дебит, поради който и носи името си, като 

максимумът ѝ е през пролетта. 

 Река Калаващица – е десен приток на р.Пясъчник. Тя извира на 1 170 м 

н.в., на 400 м южно от връх Влък в Същинска Средна гора под името Чиряшата. В 

началото тече на югозапад, след това на юг и накрая на югоизток в дълбока проломна 

долина, с изключение на малък участък в източната част на Стрелчанската котловина и в 

най-долното си течение преди вливането си в язовир "Пясъчник". Влива се в 

северозападния ръкав на язовир "Пясъчник", на 287 м н.в., на 1 км югозападно от село 

Беловица, община Хисаря. 

Дължината на реката е 33 км, площта на водосборния ѝ басейн е 186 km2, което 

представлява 28,05% от водосборния басейн на река Пясъчник. 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е от февруари до 

май, а минимумът — юли-октомври. 

Водите на реката се използват за напояване. Част от водите на река Стрелчанска 

Луда Яна се отклоняват на югоизток по изграден канал в р.Калаващица. 

 Река Каварджиклийка - е десен приток на р.Стряма. Тя извира под името 

Текедере на 845 м н.в., на 800 м югозападно от връх Карасиври (1 026 м) в Същинска 

Средна гора, северно от град Хисаря. До града протича в посока юг-югоизток в тясна и 

залесена долина. Преминава през източната част на Хисаря и продължава на юг в 

дълбока долина. След като изтече от язовир "Синята река" долината ѝ се разширява и 

навлиза в северна хълмиста част на Горнотракийската низина, завива на изток и се влива 

отдясно в река Стряма на 225 м н.в., югоизточно от село Долна махала, община 

Калояново. 

Дължината на реката е 24 км, площта на водосборния ѝ басейн е 86 км2, което 

представлява 6,2% от водосборния басейн на река Стряма. 
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Реката е с предимно дъждовно подхранване, като максимумът е през февруари-

май, а минимумът — юли-октомври. 

В долното течение водите на рекат се използват за напояване. 

С цел напояване на територията на общината са изградени 57 язовира. От тях 

по-големи са яз.Пясъчник и яз.Синята река, които са държавна собственост. Останалите 

са по-малки и са общинска собственост. 

- язовир Пясъчник – разположен е в горното течение на р.Пясъчник. Площта му 

е 15,550 км², а обемът му е 206 млн.м³. 

- яз. Синята река – разположен е на р.Каварджиклийка. Площта му е 0,554 км2, а 

обемът му е 2,33 млн.м3 

Съгласно ПУРБ и писмо изх.№ РД-09-193/19.05.2017г на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район – Пловдив на територията на община Хисаря попадат 19 броя 

повърхностни водни тела – 13 броя от категория „Река“ и 6 броя от категория „Езеро“. 

Таблица 3.2.1.7. Повърхностни водни тела на територията на Община Хисаря 

№ Код на ПВТ Повърхностно  водно тяло Код на 

тип 

Описание на типа 

1. Категория „РЕКА“ 

1.1 BG3MA400R077 Река Пикла от с.Житница 

до вливането й в река 

Стряма 

R 13  

Малки и средни 

равнинни егейски 

реки 

 
1.2 BG3MA400R080 Горно течение на река 

Пикла от извори до 

с.Житница 

R 13 

1.3 BG3MA400R085 Река Каварджиклийка от 

язовир Синята река до 

устие 

R 5  

 

Полупланински тип в 

екорегион 7 

 
1.4 BG3MA400R087 Река Каварджиклийка горно 

течение до яз. Синята река 

R 5 

1.5 BG3MA400R214 Pека Стряма от Розино до 

вливане на р.Пикла и 

притоци 

R 5 

1.6 BG3MA500R118 р. Пясъчник от яз. Пясъчник 

до устие и ГОК-3,с.Строево, 

с.Труд 

R 13 Малки и средни 

равнинни егейски 

реки 

1.7 BG3MA500R120 Река Калаващица от извори 

до язовир Пясъчник 

R 5  
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1.8 BG3MA500R121 Река Геренска от 

Кръстевич до яз. Пясъчник 

R 5  

 

Полупланински тип в 

екорегион 7 
1.9 BG3MA500R122 р.Геренска от извори до 

с.Кръстевич (р.Вълковишки 

дол ПБВ) 

R 5 

1.10 BG3MA500R123 р. Пясъчник от извори до 

яз. Пясъчник 

R 5 

1.11 BG3MA500R124 Река Раковица за ПБВ R 5 

1.12 BG3MA500R129 Река Потока от извори до 

гр. Съединение 

R 13 Малки и средни 

равнинни егейски 

реки 

1.13 BG3MA700R153 Река Стрелчанска Луда Яна 

от извори до град Стрелча 

R 3 Планински тип реки 

в екорегион 7 

2. Категория „ЕЗЕРО“ 

2.1 BG3MA400L081 яз. Ново железаре L 17 Малки и средни 

равнинни язовири в 

екорегион 7 

 

2.2 BG3MA400L084 изравнител Чернозем L 17 

2.3 BG3MA400L086 яз. Синята река L 17 

2.4 BG3MA400L215 яз. Царимир L 17 

2.5 BG3MA500L119 яз. Пясъчник и ХВ 

изравнител Пясъчник 

L 15 Големи равнинни 

средно-дълбоки я-ри 

в екорегион 7 

2.6 BG3MA500L125 яз.Кавака L 17 Малки и средни 

равнинни язовири в 

екорегион 7 

От 19 повърхностни водни тела 9 попадат изцяло на територията на Община 

Хисаря, а останалите 10 частично (Приложение 2.). 

В Раздели 4 от ПУРБ на ИБР се оценяват екологичното и  химическото състояние 

на повърхностните водни тела. Екологичното състояние (потенциал) на повърхностните 

водни тела се оценяват в пет класа: отлично, добро, умерено, лошо и много лошо. 

Химичното състояние се определя 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. 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.  
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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.  

На територията на община Хисаря със Заповед № Рд-167 на Министъра на 

МОСВ за контролен и оперативен мониторинг 2016-2017г са определени пунктове за 

оперативен и хидробиологичен  мониторинг на повърхностните води. 

Съгласно ПУРБ разглежданите водни тела към 2014 г са били с неизвестно 

химическо състояние, с изключение на яз.Пясъчник, който е в добро химическо 

състояние, а екологичното им състояние е посочено в следващата таблица 3.2.1.8. 

Таблица 3.2.1.8. Състояние на повърхностните водни тела 
 

Код на 
водното тяло 

Име на водното 
тяло 

Биологичн
и 

Физико-
химични 

Екологично 
състояние 

Изместващи 
показатели 

Категория „РЕКА“ 

BG3MA400R077 

Река Пикла от 

с.Житница до 

вливането й в река 

Стряма лошо умерено лошо 

Макрозообенто

с  Nобщ, Робщ, 

Fe 

BG3MA400R080 

Горно течение на 

река Пикла от 

извори до 

с.Житница добро умерено умерено 

NН4, NO3, Nобщ, 

PO4,, Pобщ 

BG3MA400R214 

Pека Стряма от 

Розино до вливане 

на р.Пикла и 

притоци добро умерено умерено 

Nобщ, PO4, 

BG3MA400R085 

Река 

Каварджиклийка от 

язовир Синята река 

до устие умерено умерено умерено 

Макрозообенто

с 

 Nобщ, PO4, 

Pобщ 

BG3MA400R087 

Река 

Каварджиклийка 

горно течение до 

яз. Синята река умерено умерено умерено 

Макрозообенто

с NН4, NO3, 

NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

BG3MA500R118 

Река Пясъчник от 

яз. Пясъчник до умерено умерено умерено 

Макрозообенто

сNH4, PO4 
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Код на 
водното тяло 

Име на водното 
тяло 

Биологичн
и 

Физико-
химични 

Екологично 
състояние 

Изместващи 
показатели 

устие и ГОК-3, 

Строево, Труд 

 

BG3MA500R120 

Река Калаващица 

от извори до 

язовир Пясъчник добро   добро 

 

BG3MA500R121 

Река Геренска от 

Кръстевич до 

язовир Пясъчник 

умерено умерено умерено 

Макрозообенто

сNH4, NO3, 

NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

BG3MA500R122 

Река Геренска от 

извори до с. 

Кръстевич (р. 

Вълковишки дол 

ПБВ)   добро добро 

А2 

BG3MA500R123 

Река Пясъчник от 

извори до язовир 

Пясъчник добро   добро - 

BG3MA500R124 

Река Раковица за 

ПБВ   добро добро 
А2 

BG3MA500R129 

Река Потока от 

извори до гр. 

Съединение добро   добро - 

      

BG3MA700R153 

Река Стрелчанска 

Луда Яна от извори 

до град Стрелча отлично   отлично - 

Категория „ЕЗЕРО“ 

BG3MA400L081 

Язовир Ново 

Железаре 

много 

лошо умерено много  лошо 

Хлорофил А, 

Робщ 

BG3MA400L084 

 

Язовир Чернозем 

     неизвестно - 

BG3MA400L086 

 

Язовир Синята 

река 

 

много 

лошо умерено много  лошо 

pH,ХлорофилА

, Прозрачност, 

БПК, Nобщ, 

PO4, Pобщ 
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Код на 
водното тяло 

Име на водното 
тяло 

Биологичн
и 

Физико-
химични 

Екологично 
състояние 

Изместващи 
показатели 

BG3MA400L215 

 

Язовир Царимир 

 

много 

лошо умерено много  лошо 

Хлорофил А, 

Робщ 

BG3MA500L119 Язовир Пясъчник лошо умерено лошо 

Хлорофил А, 

прозрачност, 

NH4, Pобщ, Mn 

BG3MA500L125 Язовир Кавака     неизвестно - 

 

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

дял за състоянието на водните тела имат: 

· точковите източници на замърсяване - замърсяване на водите главно от 

неизградени канализации и пречиствателни станции на населените места 

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

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

· 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. 

3.2.2. Подземни  води. 
На територията на Община Хисаря са формирани три типа подземни води: 

 Порови води  

 Пукнатинни води 

 Минерални води 

Поровите води са акумулирани в кватернерните и неогенски несвързани 

отложения. Според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г на 

Басейнова Дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) на територията, обхваната от 

ОУП на Община Хисаря попадат две подземни водни тела (ПВТ), в които са акумулирани 

порови подземни води, а именно: 

„Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013  

„Порови води в Неоген -Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018 

За целите на ОУП следва да се разгледа и подземно водно тяло, разположено 

извън териториалните граници на Община Хисаря, от което се извършва питейното 

водоснабдяване на част от нейните селища. Това е разположеното на територията на 

Община Карлово ПВТ с наименование „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска 

котловина“ и код BG3G000000Q002  
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Пукнатинните води на територията на Община Хисаря са формирани в скалните 

формации и попадат в пространствения обхват на две ПВТ, а именно: 

„Пукнатинни води Горно Малинско-Панагюрски район“ с код BG3G00000K2029  

„Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив“ с код 

BG3G00000Pt044  

Разкритите минералните води са съсредоточени в находища „Хисаря“ „Красново“ 

и Старо Железаре в границите или землищата на едноименните селища. 

„Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. 
Със значително площно разпространение в южната половина от територията на 

Община Хисаря са кватернерните отложения. В кватернерните отложения е формиран 

общ водоносен хоризонт, като неговите участъци в алувиалните терасни наслаги са по-

водообилни. 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 Хисаря представлява част от зоната на неговото 

подхранване.  

Кватернерният водоносен хоризонт, развит в южната част от територията, 

предмет на ОУП е част от подземното водно тяло (ПВТ) с наименование „Порови води в 

Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013. То е вместено в 

Пловдивското понижение, част от Горнотракийската депресия (Приложение3). 

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

BG3G000000Q013, има площ на разпространение на разпространение 2818,07 km2, 

съвпадаща с площта на зоната на подхранване. ПВТ заема първа вертикална позиция от 

повърхността. Естествените ресурси са 8677,77 dm3/s, разполагаемите ресурси 7941,50 

dm3/s, а разрешените водни количества – 5728,91 dm3/s. Експлоатационният натиск е 

72%. По характеристика на потока на геоложките пластове, ПВТ не е слоисто. Според 

хидравличните условия на горнището ПВТ е с безнапорен хидравличен характер. 

В зоната на подхранване, покриващите пластове са от песъчливи глини, валуни и 

чакъли. Те имат дебелина от 4 до 17 m, пористост 35-40% и коефициент на филтрация 

100-1000 и повече m/d. 

В литоложкия строеж на ПВТ участват пясъци, глини, гравелити, валуни, чакъли 

от кватернерни алувиални, пролувиални, делувиални, пролувиално-делувиални и 

алувиално-пролувиални образувания. Дебелината на ПВТ е 1-20 и повече m. 

Коефициентът на филтрация е 30-400 m/d, а коефициента на водопроводимост е в 

диапазона 250-1200 m2/d. Типът на водоносния хоризонт е поров, силноводообилен. 

Пористостта е средно 35-40%, а инфилтрацията 20%. 

Степента на взаимодействие на ПВТ с повърхностните води се определя средно 

като ниска. 
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Съгласно Приложение 24 към раздел 1 на ПУРБ в Източнобеломорски район има 

установени идентифицирани водни и/или сухоземни екосистеми или повърхностни водни 

тела, които пряко зависят от разглежданото водно тяло – това са: 

BG0002010 яз. Пясъчник 

BG0002016 рибарници Пловдив 

BG0002057 Бесапарски ридове 

BG0002069 рибарници Звъничево 

BG0002081 Марица-Първомай 

BG0002086 оризище Цалапица 

BG0002087 Марица-Пловдив 

BG0000291 гора Шишманци 

BG0000255 Градинска гора 

BG0000287 Меричлерска река 

BG0000424 р. Въча-Тракия 

BG0000578 р. Марица 

BG0000289 Трилистник 

Необходимото количество подземни води за екосистемите 736 dm3/s. 

Видно от изложения по-горе списък на територията на ОУП на Община Хисаря 

попада екосистемата яз. Пясъчник, която зависи пряко от разглежданото ПВТ. 

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

е определено в район със значим натиск. То е дефинирано в риск по оценка количество, 

по химия и по обща оценка на риска.  

Съгласно Заповед № РД-930/25.10.2010 г, територията на Община Хисаря до 

надморска височина 400 м е определена като уязвима зона, в която подземните води се 

замърсяват с нитрати от земеделски източници. 

„Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 
BG3G00000NQ018. 

По данни от ПУРБ на БДИБР,  това подземно водно тяло обхваща кватернерните 

отложения, залягащи на дълбочина по-голяма от 20 m и неогенските отложения на 

Ахматовската свита. 

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018 е развито също в южната част от територията, предмет на ОУП. То 

заема първа позиция от повърхността в местата на разкритие на неогенските седименти 

на Ахматовската свита и втора позиция, където е припокрито от кватернерни отложения с 

мощност над 20 m. ПВТ е в обхвата на Пловдивското понижение, част от 

Горнотракийската депресия (Приложение 3). 
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ПВТ има площ на разпространение на разпространение 4013,81 km2, а 

разкритата площ е 1250,12 km2. Естествените ресурси са 3415,96 dm3/s, разполагаемите 

ресурси 3116,79 dm3/s, а разрешените водни количества – 3797,23 dm3/s. 

Експлоатационният натиск е 122%. По характеристика на потока на геоложките пластове, 

ПВТ не е слоисто. Според хидравличните условия на горнището ПВТ е с напорен 

хидравличен характер. 

В зоната на подхранване, покриващите пластове са от песъчливи глини, пясъци и 

чакъли. Те имат дебелина от 3 до 28,5 m, пористост 35-40% и коефициент на филтрация 

100-1000 и повече m/d. 

В литоложкия строеж на ПВТ участват глинести пясъци, глини, чакъли, пясъци и 

конгломерати. Дебелината на ПВТ е 1-580 m. Коефициентът на филтрация е 0,08-80 m/d, 

а коефициента на водопроводимост е в диапазона 300-2200 m2/d. Типът на водоносния 

хоризонт е поров, силноводообилен. Пористостта е средно 35-40%, а инфилтрацията 

16%. Съгласно приложение 24 към раздел 1 на ПУРБ в Източнобеломорски район има 

установени идентифицирани водни и/или сухоземни екосистеми или повърхностни водни 

тела, които пряко зависят от разглежданото водно тяло – това са: 

BG0000438 река Чинар дере 

BG0001031 Родопи-Средни 

BG0002081 Марица-Първомай 

Необходимото количество подземни води за екосистемите 299 dm3/s. 

„Порови води в Неоген -Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018 е определено в район със значим натиск. То е дефинирано в риск по 

оценка количество, по химия и по обща оценка на риска.  

Съгласно Заповед № РД-930/25.10.2010 г, територията на Община Хисаря до 

надморска височина 40 0м е определена като уязвима зона , в която подземните води се 

замърсяват с нитрати от земеделски източници. 

„Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код 
BG3G000000Q002. 

Северно, извън териториалните граници на Община Хисаря, в Карловския грабен 

е разположено ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код 

BG3G000000Q002. От подземните води на това тяло се извършва водоснабдяването на 

общинския център-гр. Хисаря и селата Михилци, Черничево и Старо Железаре  

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код 

BG3G000000Q002 има за колектор кватернерните и неогенски отложения, запълващи 

Карловсия грабен. Заема първа позиция от повърхността (Приложение3). ПВТ има площ 

на разпространение на разпространение 375,78 km2, съвпадащата с неговата разкрита 

площ. Естествените ресурси са 1447,94 dm3/s, разполагаемите ресурси 1319,10 dm3/s, а 

разрешените водни количества – 376,40 dm3/s.  
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Експлоатационният натиск е 29%. По характеристика на потока на геоложките 

пластове, ПВТ не е слоисто. Според хидравличните условия на горнището ПВТ е с 

безнапорен хидравличен характер. 

В зоната на подхранване, покриващите пластове са от почвен слой, валуни, 

чакъли и пясъци. Те имат дебелина от 1 до 30 m, пористост 35-55% и коефициент на 

филтрация 100-1000 и повече m/d. 

В литоложкия строеж на ПВТ участват песъчливи гравелити, едрозърнести 

пясъци, глини, валуни и чакъли. Дебелината на ПВТ е 56 m. Коефициентът на филтрация 

е 50-100 m/d, а коефициента на водопроводимост е в диапазона 60-3000 m2/d. Типът на 

водоносния хоризонт е поров, силноводообилен. Пористостта е средно 35-40%, а 

инфилтрацията 19%. 

Съгласно приложение 24 към раздел 1 на ПУРБ в Източнобеломорски район има 

установени идентифицирани водни и/или сухоземни екосистеми или повърхностни водни 

тела, които пряко зависят от разглежданото водно тяло – това са: 

BG0000429 река Стряма 

BG0001389 Средна гора 

BG0000494 Централен Балкан 

Необходимото количество подземни води за екосистемите 15 dm3/s. 

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код 

BG3G000000Q002  е определено в район със значим натиск. То е дефинирано в риск по 

оценка количество, не е в риск по оценка химия и е в риск по обща оценка на риска.  

„Пукнатинни води Горно Малинско-Панагюрски район“ с код 
BG3G00000K2029. 

По данни от ПУРБ на БДИБР, в най-западните периферни части на територията 

на Община Хисаря, попада малка част от ПВТ „Пукнатинни води Горно Малинско-

Панагюрски район“ с код BG3G00000K2029 (БДИБР писмо изх. № ПУ-02-21/18.10.2017 г). 

Колектори на ПВТ „Пукнатинни води Горно Малинско-Панагюрски район“ с код 

BG3G00000K2029 са скалите от Чуковишката, Мирковската и Челопешката свита, 

участващи в строежа на Средногорската тектонска зона. . ПВТ заема първа и втора 

позиция от повърхността (Приложение 4). 

ПВТ има площ на разпространение на разпространение 579,52 km2, а неговата 

разкрита площ е 561,12 km2. Естествените ресурси са 1529,52 dm3/s, разполагаемите 

ресурси 502,81 dm3/s, а разрешените водни количества – 31,59 dm3/s. Експлоатационният 

натиск е 6 %. По характеристика на потока на геоложките пластове, ПВТ не е слоисто. 

Според хидравличните условия на горнището ПВТ е с напорно-безнапорен хидравличен 

характер. 
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В зоната на подхранване, покриващите пластове са от почвен слой, туфи, 

туфити, туфозни пясъчници. Те имат дебелина от 2 до 12 m, пористост 20% и коефициент 

на филтрация 10-1 m/d. 

В литоложкия строеж на ПВТ участват  мергели и варовици, напукани андезитови 

туфи и туфити. Дебелината на ПВТ е 54 m. Коефициентът на филтрация е 2 m/d, а 

коефициента на водопроводимост е 108 m2/d. Типът на водоносния хоризонт е 

пукнатинен, средноводообилен. Пористостта е средно 5%, а инфилтрацията също 5%. 

Съгласно приложение 24 към раздел 1 на ПУРБ в Източнобеломорски район има 

установена идентифицирана сухоземна екосистема, която пряко зависи от разглежданото 

водно тяло – BG0002054 Средна гора/птици. 

Необходимото количество подземни води за екосистемата е 27 dm3/s. 

ПВТ „Пукнатинни води Горно Малинско-Панагюрски район“ с код 

BG3G00000K2029 не е в район със значим натиск. То е дефинирано, че не е в риск по 

оценка количество, не е в риск по оценка химия и не е в риск по обща оценка на риска.  

„Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив“ с код 
BG3G00000Pt044 . 

ПВТ заема обширни площи от територията, предмет на ОУП на Община Хисаря. 

Колектори на ПВТ „Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив“ с 

код BG3G00000Pt044 са скалите от Арденската група и Средногорските гранитоиди, 

участващи в строежа на Средногорския и Родопския масив. ПВТ заема първа и втора 

позиция от повърхността (Приложение 5). 

ПВТ има площ на разпространение на разпространение 5059,63 km2, а неговата 

разкрита площ е 4448,7 km2. Естествените ресурси са 5041,86 dm3/s, разполагаемите 

ресурси 4680,94 dm3/s, а разрешените водни количества – 94,78 dm3/s. 

Експлоатационният натиск е 2 %. По характеристика на потока на геоложките пластове, 

ПВТ не е слоисто. Според хидравличните условия на горнището ПВТ е с напорно-

безнапорен хидравличен характер. 

В зоната на подхранване, покриващите пластове са от гранитогнайси, гнайси, 

шисти, амфиболити. Те имат дебелина от 2 до 100 m, пористост 1,2% и коефициент на 

филтрация 100-10 m/d. 

В литоложкия строеж на ПВТ участват  гранитизирани биотитови и двуслюдени 

гнайси, мигматити, гранитогнайси, амфиболити, силиманитови шисти. Дебелината на ПВТ 

е 96 m. Коефициентът на филтрация е 10-1 m/d, а коефициента на водопроводимост е 96-

960 m2/d. Типът на водоносния хоризонт е пукнатинен, средно- до силноводообилен. 

Пористостта е средно 1-2%, а инфилтрацията 5%. 

Съгласно приложение 24 към раздел 1 на ПУРБ в Източнобеломорски район има 

установени идентифицирани водни и сухоземни екосистеми, които пряко зависят от 

разглежданото водно тяло: 
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 – BG0002052 – яз. Жребчево 

– BG0002054 Средна гора/птици. 

Необходимото количество подземни води за екосистемите 361 dm3/s. 

ПВТ „Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив“ не е в район със 

значим натиск. То е дефинирано, че не е в риск по оценка количество, е в риск по оценка 

химия и е в риск по обща оценка на риска.  

Находище на минерални води „Хисаря“, град Хисаря, община Хисаря, 
област Пловдив. 

Находище на минерални води (НМВ) Хисаря под № 93 е в списъка на 

находищата с национално значение – изключителна държавна собственост, съгласно 

приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите. Дефинира се като едноетажна 

напорна водоносна система, формирана в гранитоидите на Хисарския плутон, участващ в 

строежа на Средногорския блок. През палеогена Средногорският блок е подложен на 

издигане, при което е настъпило разломяване, главно с посока изток-запад. По това 

време се е образувал Хисарският разлом с посока 60-90˚, по който гранитоидите са силно 

катаклизирани и окварцени. Генезисът на НМВ „Хисаря“ е свързан главно с разривните 

нарушения с посока север-юг, които образуват отворени пукнатини в гранитните скали, 

благоприятстващи циркулацията на термални води. Движейки се на юг по тази 

пукнатинна система, термоминералните води достигат Хисарския разлом, по който се 

издигат до земната повърхност, на границата между гранитите на Хисарския плутон и 

залягащите върху тях неогенски седименти, покрити от пролувиално-делувиални 

отложения. Понастоящем, НМВ „Хисаря“ се разкрива от 13 броя каптирани естествени 

извора (КЕИ) и 6 броя сондажа, разположени на територията на гр. Хисаря на площ около 

20 km2. Те са обособени в две дренажно-изворни зони – западна и източна. Съгласно 

регистъра на МОСВ, към 2018 г, утвърдените ресурси на НМВ „Хисаря“ възлизат на 32 

dm3/s. Разпределени по водовземни съоръжения те са представени в табл. 3.2.2.1. 

Минералните води от находище „Хисаря“ имат инфилтрационен произход, сходен 

химичен състав и се характеризират като азотни терми. Те са високоалкални с рН 8,4-9, 

хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, флуорни 5,6-6,6 mg/l, с обща минерализация 0,243-

0,391 mg/. Съдържанието на метасилициева киселина е 65-78 mg/l. По съдържание на 

радон, който е специфичен високоефективен елемент на минералните води, използвани 

за балнеология, те се дефинират като среднорадиоактивни за КЕИ „Момина баня“, 

сондаж №1 и сондаж № 5 и радиоактивни за останалите водовземни съоръжения. 

Минералните води имат лечебни свойства и се използват за лечение на множество 

заболявания с питейно и балнеоложко приложение: заболявания на бъбреците, черния 

дроб и жлъчката, опорно-двигателния апарат, нервната система, обмяната на 

веществата, храносмилателната система, за детоксикация при радиоактивни облъчвания, 

за кариес профилактика и др. 
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Таблица 3.2.2.1.  Ресурси на минералните води-НМВ „Хисаря“ 

Група Водоизточник, 

наименование и вид 

Технически възможен 

дебит (dm3/s) 

Температура 

˚С 

Западна 

група 

Сондаж № 5 1,9 48 

КЕИ „Русалка“ 0,8 41 

КЕИ „Свежест“ 0,07 45 

КЕИ „Топлица“+ „Бистрица“ 0,5 45 

КЕИ „Чобан чешма“ 0,4 26 

КЕИ „Момина сълза “ 0,4 41 

КЕИ „Стублата“ 0,5 45 

Сондаж № 4 1,1 52 

Сондаж №6 1,2 51 

 6,87  

Източна 

група 

Сондаж № 1 0,3 41 

Сондаж № 3 7,8 50 

Сондаж № 7 2,6 49 

КЕИ „Момина баня“ 3,9 48 

КЕИ „Парилки“ 5,5 45 

КЕИ „Вълкови извори“ +КЕИ 

“Пепеляшка“ 

0,3 34 

КЕИ „Чаир баня“ 2,3 41 

КЕИ „Б. Миромир“ 2,4 52 

 25,10  

Сумарен 

ресурс 

 31,97  

Минералните води от находище „Хисаря“ имат инфилтрационен произход, сходен 

химичен състав и се характеризират като азотни терми. Те са високоалкални с рН 8,4-9, 

хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви, флуорни 5,6-6,6 mg/l, с обща минерализация 0,243-

0,391 mg/. Съдържанието на метасилициева киселина е 65-78 mg/l. По съдържание на 

радон, който е специфичен високоефективен елемент на минералните води, използвани 

за балнеология, те се дефинират като среднорадиоактивни за КЕИ „Момина баня“, 

сондаж №1 и сондаж № 5 и радиоактивни за останалите водовземни съоръжения. 

Минералните води имат лечебни свойства и се използват за лечение на множество 

заболявания на бъбреците, черния дроб и жлъчката, опорно-двигателния апарат, 

нервната система, обмяната на веществата, храносмилателната система, за 

детоксикация при радиоактивни облъчвания, за кариес профилактика и др. 
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СОЗ около минералните водоизточници на НМВ „Хисаря“ е учредена с МЗ  

Заповед № РД-711/29.09.2006 г и МЗ Заповед № РД-502/25.06.2012 г и МЗ Заповед № 

РД-28-99/18.05.2012 г. 

Находище на минерални води „Красново“, село Красново, община Хисаря, 
област Пловдив. 

Находище на минерални води (НМВ) Красново под № 37 е в списъка на 

находищата с национално значение – изключителна държавна собственост, съгласно 

приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите. Предоставено е от МОСВ за 

стопанисване на Община Хисаря. 

Минералните води от НМВ „Красново“ се отличават с най-висока температура от 

останалите находища в района на Същинска Средна гора -55˚С. Минералните източници 

са разположени в източната част на селището. Термалната зона обхваща средната част 

на вторично грабеновидно понижение в гранитния терен, запълнено с маломощни 

плиоценски и кватернерни седименти. В миналото са били известни два извора с общ 

дебит около 2 dm3/s и температура 53,5 ˚С, каптирани в обща шахта през 1925 г. През 

1960 г е прокаран сондаж, който каптира минерална вода от водопроводяща тектонска 

зона в гранитите. Първоначалният дебит на сондажа е бил 22 dm3/s и температура 55 ˚С. 

В резултат на взаимодействие, след прокарване на експлоатационния сондаж, дебитът 

на изворите е намалял до 1 dm3/s . 

Съгласно регистъра на МОСВ, към 2018 г , утвърдените ресурси на НМВ 

„Красново“ възлизат на 5,74 dm3/s. Разпределени по водовземни съоръжения те са 

представени в таблица 3.2.2.2. 

Таблица 3.2.2.2. Ресурси на минералните води-НМВ „Красново“ 
 

Водоизточник, 

наименование и вид 

Технически възможен дебит 

dm3/s 

Температура 

˚С 

Сондаж № 1 4,67 55 

КЕИ „Топлите извори“ 1,07 53,6 

 5,74  

Минералната вода в село Красново е слабо минерализирана – 354 мг/л., 

хидрокарбонатно-сулфатно натриева, с 3-4 мг флуор. Минералните води имат лечебни 

свойства и се използват за лечение на множество заболявания с питейно и балнеоложко 

приложение: заболявания на бъбреците, черния дроб и жлъчката, опорно-двигателния 

апарат, нервната система, храносмилателната система и др. 

Находище на минерални води „Старо Железаре“, община Хисаря, област 
Пловдив. 

Находище на минерални води (НМВ) Старо Железаре е находище с регионално  

значение – публична общинска собственост. 
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Разположено е на 3 км североизточно от с. Старо Железаре. Колектори на 

субтермалните минерални води са напукани гранито-гнайси, припокрити с песъчливо-

глинести отложения. 

Съгласно МОСВ Заповед № РД-689/09.10.2008 г , утвърдените ресурси на НМВ 

„Старо Железаре“ възлизат на 1,543 dm3/s. Разпределени по водовземни съоръжения те 

са представени в табл. 3.2.2.3. 

Таблица 3.2.2.3 Ресурси на минералните води-НМВ „Старо Железаре“ 

Водоизточник, 

наименование и вид 

Технически възможен дебит 

dm3/s 

Температура 

˚С 

Сондаж № 2 0,376 29 

Сондаж № 4 1,167 30 

 1,543  

Минералните води от находището са дадени на концесия и се бутилират като 

натурална минерална вода за ежедневна употреба. 

3.2.3. Зони за защита на водите. 
Съгласно Раздели 3 на ПУРБ на ИБР някои от изброените повърхностни водни 

тела попадат в зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. Това са територии определени за водочерпене за човешка консумация 

по чл.7 на РДВ – Директива за водохващане на повърхностните води 75/440/ЕЕС, 

Наредба № 12/ 2002г и Наредба № 9/ 2001 г. (Табл.3.2.3.1).  

Таблица 3.2.3.1 Повърхностни водни тела попадащи в зони за защита на водите, 

предназначени за ПБВ 

Име на водното тяло      Код на ВТ Код на ЗЗВ 

Река Геренска от извори до село Кръстевич 

(река Вълковишки дол ПБВ) 

BG3MA500R122 BG3DSWMA500R122 

Река Раковица за ПБВ BG3MA500R124 BG3DSWMA500R124 

Река Стрелчанска Луда Яна от извори до 

град Стрелча 

BG3MA700R153 BG3DSWMA700R153 

 

Състоянието на първите две повърхностни питейни водни тела през 2016 г 

(съгласно Доклад на БДУВИБР) е от категория А2, като отговарят на категорията на 

водоизточника. 

Някои от повърхностните водните тела на територията на община Хисаря попадат 

в зони за защита на водите от Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ ЕИО за запазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна,в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 

(Табл.3.2.3.2).  
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Таблица 3.2.3.2 Повърхностни водни тела попадащи в зони за защита на водите за 
опазване на природните местообитания. 

Код на зона по Натура 2000 Име на Защитената зона по 
Натура 2000 

Код на повърхностни ВТ в 
ЗЗВ 

BG0001039 Попинци BG3MA500R118, 
BG3MA500R120, 
BG3MA500R121, 
BG3MA500R129 

BG0000578 Река Марица BG3MA500R118 
BG0000444 Река Пясъчник BG3MA500R118, 

BG3MA500R123, 
BG3MA500L119, 
BG3MA500L125 

BG0000429 Река Стряма BG3MA400R077, 
BG3MA400R085, 
BG3MA400R214 

BG0001389 Средна гора BG3MA400R080, 
BG3MA400R087, 
BG3MA500R120, 
BG3MA500R122, 
BG3MA500R123, 
BG3MA500R124, 
BG3MA700R153 

Част от повърхностните водните тела на територията на община Хисаря попадат в 

зони за защита на водите от Натура 2000, съгласно Директива 79/409/ ЕИО за 

съхранение на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието 

на водите е важен фактор за тяхното опазване. (Табл.3.2.3.3). 

Таблица 3.2.3.3 Повърхностни водни тела попадащи в зони за защита на .водите за 

опазване на дивите птици 
Код на зона по Натура 2000 Име на Защитената зона по 

Натура 2000 
Код на повърхностни ВТ в 
ЗЗВ 

BG0002054 Средна гора BG3MA400R080, 
BG3MA400R087, 
BG3MA500R121, 
BG3MA500R122, 
BG3MA500R123, 
BG3MA500R124, 
BG3MA700R153 

BG0002010 Язовир Пясъчник BG3MA400R080, 
BG3MA500R118, 
BG3MA500R120, 
BG3MA500R121, 
BG3MA500R123, 
BG3MA500L119, 
BG3MA500L125 
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Подземни води 
Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата 

директива по водите. Зоните за защита на подземните води включват следните типове: 

 Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване от подземни води  

 Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи , определени 

като уязвими зони  

Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване 

В регистъра на зоните за защита на подземни води, предназначени за питейно 

водоснабдяване са включени всички подземни водни тела на територията на 

Източнобеломорски район, тъй като те се използват за водоснабдяване за питейни цели 

в т.ч и разгледаните в т. 3.2.2 на ДЕО подземни водни тела на територията, предмет на 

ОУП на Община Хисаря (Приложение 6). 

 В ПУРБ 2016-2021 г на БДИБР е извършено кодиране на ЗЗВ, част от което за 

ПВТ, от които питейно се водоснабдяват селищата на територията на Община Хисаря и е 

представено на табл. 3.2.3.4. 

Таблица 3.2.3.4 Регистър на питейните подземни водни тела като зони за защита на 

водите 

Наименование на 
ПВТ 

Код на ЗЗВ Код на ПВТ 

Порови води в Неоген-

Кватернер -Карловска 

котловина  

BG3DGW00000NQ002 BG3G00000NQ002 

Порови води в Кватернер -

Горнотракийска низина 

BG3DGW000000Q013 BG3G000000Q013 

Порови води в Неоген -

Кватернер – Пазарджик-

Пловдивски район 

BG3DGW00000NQ018 BG3G00000NQ018 

Пукнатинни води в Горно 

Малинско-Панагюрски район 

BG3DGW00000K2029 BG3G00000K2029 

Пукнатинни води Западно-

Централнобалкански масив 

BG3DGW00000Pt044 BG3G00000Pt044 

От зоните за защита на водите само ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер -

Карловска котловина“ с код BG3DGW00000NQ002 е извън територията на Община 

Хисаря, но се използва за питейно водоснабдяване на нейните селища – Хисаря, 

Михилци, Черничево и старо Железаре. 
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Нитратно уязвими зони 
Уязвимите зони се определят за защита на водите от биогенно замърсяване от 

селскостопански източници. Те са особено важни за Източнобеломорски район, тъй като 

всички ПВТ се използват за питейни цели с оглед защита на подземните води и 

опазването на техния качествен състав като стратегически ресурс за питейно 

водоснабдяване. Уязвимите зони изискват прилагане на добри земеделски практики от 

животновъдите и земеделците. На територията на Източнобеломорски район е 

определена една нитратно уязвима зона с код BGVZ01 с площ 16620 km2. ПВТ, попадащи 

в обхвата й, на територията на Община Хисаря са:  

• „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013  

• „Порови води в Неоген -Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018 (Приложение 7). 

Обхватът на нитратно уязвимата зона на територията на Община Хисаря е до 

надморска височина 400 м. 

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

3.2.4.1. Водоснабдяване на територията 
Водоснабдяването на общината става основно от подземни води чрез изградени 

тръбни и шахтови кладенци. Има и 2 броя речни водохващания. 

 Водоснабдяване от повърхностни води 
На територията на община Хисаря само селата Кръстевич и Старосел се 

нодоснабдяват от повърхностни води. 

Село Кръстевич 
Водоснабдяването на село Кръстевич е изцяло от повърхностни води, чрез 

изградено речно водохващане „алпийски тип“ на р.Геренска (Вълковишки дол). Уловената 

вода преминава през груб утаител, след което постъпва гравитачно в два броя бавни 

филтри и след тях в напорен резервоар с обем V = 200 м3. Капацитетът на речното 

водохващане (разрешен дебит) е Q 3,0 л/сек. Със Заповед № СОЗ-М-3/16.07.2003 г на 

Директора на БДИБР е учредена Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно 

съоръжение–открито речно водохващане на водоизточник–дере Вълковишки дол на 

територията на село Кръстевич, община Хисаря за допълнително питейно-битово 

водоснабдяване на село Кръстевич.  

Село Старосел 
Водоснабдяването на с.Старосел е от едно речно водохващане на р.Раковица и 

две помпени станции. Речното водохващане е „планински тип“ с преливаем яз и 

странично водовземане със запорна врата. Уловената вода преминава през груб утаител 

и бърз филтър, след което гравитачно постъпва в напорен резервоар с обем V = 400 м3. 

Капацитетът на речното водохващане (разрешен дебит) е Q = 4,0 л/сек. 
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Със Заповед № СОЗ-М-33/06.12.2005г на Директора на БДИБР е учредена 

Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около речно водохващане на р.Раковица за 

водоснабдяване на с.Старосел, общ.Хисаря.  

 Водоснабдяване от подземни води 
Според Административно-Териториалните Единици (ЕКАТТЕ), гряд Хисаря е 

трета категория с код PDV 37 и съгласно  „Наредба  2 - за  проектиране,  изграждане  и 

експлоатация на водоснабдителни системи“  от 19.04.2005г. чл.4, ал.2 попада във втора 

категория водоснабдителна система.  Селищната мрежа на общината включва и селата 

Михилци, Старосел, Старо Железаре, Ново Железаре, Красново и Красновски бани, 

Кръстевич, Мътеница, Беловица, Черничево, Паничери  и Мало Крушево. 

Външни водопроводни мрежи. 
Град Хисаря, селата Михалци, Черничево и Старо Железаре се водоснабдяват 

от 6 бр. тръбни кладенци (ТК) от ПС „Хисар-Баня“, изградени в тераса на р. Стряма. 

Водовземните съоръжения добиват подземни води от ПВТ с наименование „Порови води 

в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код BG3G000000Q002. Сумарният проектен 

дебит е 320 dm3/s л/с. Реално се ползват около 150 - 180 dm3/s   

Тръбните кладенци са разделени на две групи: 

- I група (1 бр.тр.кл.) – ТК 3. 

От ТК-3, чрез бункерна помпена станция I подем, водата се подава напорно до 

помпена станция II подем по самостоятелен водопровод, изпълнен от стоманени тръби с 

диаметър Ø300 mm и дължина L=950 m. Водното количество постъпва в отделен 

черпателен резервоар, от където помпените агрегати от помпената станция II подем, с 

байпасна връзка обединяват водните количества с тези на II-та група тръбни кладенци и 

по общия и за двете групи стоманен водопровод с диаметър Ø500 mm и дължина L=237 

m водата се подава в обща облекчителна шахта (Приложение 9). 

- II група (5 бр.тр.кл.) – ТК 4, ТК 5, ТК 6, ТК 7, ТК 8. 

Петте броя тръбни кладенци са свързани последователно с напорно-ревизионни 

шахти. Тласкателният водопровод е изпълнен от стоманени тръби като след всяка 

напорно-ревизионна шахта има промяна на диаметъра за намаляването на загубите във 

водопровода, породени от увеличаването на водното количество. Преди излизането на 

общия водопровод за петте тръбни кладенеца от санитарно-охранителната зона на 

помпената станция е изградена ревизионна шахта, в която се извършва 

обеззаразяването на водата с предварително обработен хлор-газ. След ревизионната 

шахта стоманеният водопровод преминава в етернитов с диаметър Ø 476 mm.  

Дължината на тласкателния водопровод до помпената станция II подем е L=1362 m. Там 

водното количество постъпва в самостоятелен черпателен резервоар на помпената 

станция II подем.  
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В най-високата точка на водоснабдителната система има изградени две 

облекчителни шахти, до които помпените агрегати изтласкват необходимите водни 

количества по тласкателни стоманени водопроводи с диаметри Ø500 и Ø300 mm. От тях 

водата се транспортира гравитачно до съществуващите напорни резервоара на гр. 

Хисаря по два успоредни етернитови водопровода съответно: 

• Ø300Е и Ø250Е – изпълнен през 1959 г. и частично реконструиран с PVC 

Ø300 тръби през 1997г. 

• Ø500Е – изпълнен през 1976 г. 

Поради честите и големи аварии на водопровода, подновен с PVC тръби с 

диаметър Ø300 mm, подаването на вода в облекчителната шахта на малкия водопровод 

се преустановява. В помпената станция II подем, посредством байпасна връзка водното 

количество от I и II водоснабдителни групи се обединява и изтласква към облекчителната 

шахта на големия водопровод. В експлоатация е само големият водопровод с диаметър 

Ø500 mm – изпълнен през 1976 г, като след реконструираното трасе на малкия 

водопровод е направена байпасна връзка между двата успоредни водопровода. След 

байпасната връзка в експлоатация са и двете трасета.  

Малкият водопровод с диаметър Ø250 и Ø300mm, изпълнен от етернитови тръби, 

подава водните количества директно във НР ниска зона V=1400 m3, а по другия 

водопровод – Ø500Е водните количества постъпват във НР средна зона V=6000 m3. При 

НР ниска зона е изградена превключвателна шахта за преразпределение на 

постъпващите водни количества към двата НР - V=1400m3 и V=6000 m3. Посредством 

помпена станция, изградена непосредствено до НР средна зона V=6000 m3 се подават 

необходимите водни количества във НР висока зона - V=900m3. Помпената станция е в 

добро конструктивно и технологично състояние  (Приложение 9). 

От големия напорно-гравитачен водопровод с диаметър Ø500 mm  от етернитови 

тръби за гр. Хисаря, след облекчителната шахта има изградени две отклонения за с. 

Михилци. Едното е захранвало директно напорния НР на селото, но е спряно от 

експлоатация поради честото му авариране. Сегашното захранване на селото се 

осъществява от водопровод, изпълнен от етернитови тръби с диаметър Ø100 mm, който 

доставя водата в разпределително-водопроводната мрежа на селото и към напорния 

резервоар, който е в действието си на контра-водоем  (Приложение 9). 

От ПС „Хисар-Баня“ се водоснабдяват и населените места Старо Железаре и 

Черничево. Техните напорни резервоари се захранват гравитачно като водовземането е 

от вътрешната водопроводно-разпределителна мрежа на гр. Хисаря, като то се извършва 

с общ и за двете населени места PEHD водопровод  с номинален диаметър DN140 mm. 

Разделянето на двата водоснабдителни потока се извърша посредством напорно-

разпределителна връзка – тройник.  
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След разделянето на двата потока до напорния резервоар/ V=260м3 / на с. Старо 

Железаре е изграден напорно-гравитачен водопровод от етернитови тръби с диаметър 

Ø125 mm, а до този на с. Черничево с диаметър Ø150 mm и Ø100 mm също от етернитови 

тръби е реконструиран участък с PEHD тръби с номинален диаметър  DN140 mm. Преди 

напорния резервоар с обем V=180 м3 на с. Черничево има изградена облекчителна шахта 

за прекъсване на напора и понижаване на налягането в напорно-гравитачния 

водопровод. За с. Старо Железаре има изготвен проект за подмяна на водопроводната 

мрежа, който не е реализиран изцяло до този момент (Приложение 9). 

Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ от 14.05.2007г. 

е учредена Санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения и помпени 

станции на групата „Хисар-Баня“, захранваща град Хисаря, селата Михилци, Черничево и 

Старо Железаре. Капацитетът на водоизточниците от ПС „Хисар-Баня“ задоволява на 

100 % максимално часовата консумация за частния и за обществения сектор, както и 

необходимите 10 dm3/s  за противопожарни нужди.  

Вътрешната водопроводна мрежа на град Хисаря, обхващаща централната 

градска част и кварталите Момина баня, Веригово и Миромир е зонирана. За захранване 

на съответните зони – висока, средна и ниска са изградени напорни водоеми с коти водни 

нива отговарящи на изискванията на Наредба №2 за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи за осигуряване на максимално допустими 

налягания в зоните, гарантиращи нормална работа на водопроводната мрежа (допустимо 

налягане – 6 атм.). Водоем висока зона V=900 м3 - захранва високите части на кварталите 

Момина баня и Веригово в границите с коти терен от 400.00 до 450.00 (Приложение 9). 

Водоем средна зона V=6000 м3 захранва ниските части на кварталите Момина 

баня и Веригово и районите от централната градска част на гр.Хисаря с коти надморска 

височина от 360.00  до 400.00 (Приложение 9). Помпена станция III-ти подем е изградена 

непосредствено до НР за средна зона V=6000 m3 и служи за  подаването на 

необходимите водни количества във НР висока зона - V=900 m3. Тя се контролира изцяло 

автоматично. Помпената станция е в добро конструктивно и технологично състояние 

(Приложение 9). Водоем ниска зона V=1400 м3  захранва ниските части на централната 

градска част на гр. Хисаря и кв. Миромир с коти, ограничаващи ниската зона на града от 

310.00  до 360.00 (Приложение 9). 

В периода 2013 г. – 2015 г. е изпълнено строителството по реконструкция на 

11.658 км от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Хисаря- кв. Веригово, кв.Момина 

баня и кв. Миромир по проект финансиран по ОПОС “ Интегриран проект за воден цикъл 

на гр. Хисаря“. Със средства на „ВиК“ ЕООД Пловдив са реконструирани 7.023 км от 

разпределителната мрежа на града. След реконструкцията на вътрешните мрежи на 

кварталите на гр. Хисаря, дължината на мрежата е 64.22 км., от които 29% са 

реконструирани. 
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Селата Беловица и Мало Крушево се водоснабдяват от 3 броя тръбни кладенци 

с капацитет Q=17 dm3/s , разположени в землището на с. Старосел. Водата от тръбните 

кладенци чрез довеждащ водопровод Ф200 постъпва в напорен резервоар с обем V=220 

м3 и оттам към селата Беловица и Мало Крушево. През 2004 г. е изготвен проект за 

санитарно-охранителна зона на ПС “Беловица“ (Приложение 9). 

Село Мътеница се водоснабдява от един брой тръбен и един брой шахтов 

кладенец, разположени в землището на с. Паничери с общ дебит Q=7 dm3/s  и от там чрез 

помпена станция водите постъпват в напорен резервоар с обем V=140 м3, който 

водоснабдява селото. Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ 

от 11.04.2008 г. е учредена Санитарно-охранителна зона за ТК около ПС “Мътеница“ 

(Приложение 9). 

Село Ново Железаре се водоснабдява от един брой тръбен кладенец с дебит 

Q=10 dm3/s, след който водата постъпва в напорен водоем с обем V=140 m3, който 

водоснабдява селото. Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ 

от 14.05.2007г. е учредена Санитарно-охранителна зона за ТК около БПС “Ново 

Железаре“. За с. Ново Железаре има изготвен проект за подмяна на водопроводната 

мрежа, който не е реализиран изцяло до този момент (Приложение 9). 

Селата Красново и Красновски минерални бани се водоснабдяват от 3 броя 

тръбни кладенци, разположени в землището на с.Красново .От тръбните кладенци водата 

постъпва в напорен резервоар с обем V=700 м3, който водоснабдява двете селища. Със 

заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ от 05.03.2008г. е учредена 

Санитарно-охранителна зона за 3 бр. ТК около ПС “Красново“ (Приложение 9). 

Село. Паничери се водоснабдява от 2 броя шахтови кладенци , от които водата 

се нагнетява до напорен резервоар  с обем V=240 м3, както и от два броя кладенци от 

групата, разположена в месността „Дъбрава“. Със заповед на Басейнова дирекция 

„Източно-Беломорски район“ от 11.09.2006г. е учредена Санитарно-охранителна зона за 2 

бр.ТК около ПС “Паничери“ - (Приложение 9). 

Вътрешни водопроводни мрежи 
Вътрешната водопроводна мрежа на град Хисаря и селата от общината са 

изградени предимно от етернитови и поцинковани тръби, които са негодни за употреба и 

са предпоставка за чести аварии и загуби на питейна вода.  Водопроводната мрежа на 

кварталите „Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“ в град Хисаря, е подменена и 

реконструирана през 2014 година чрез реализиране на проект за подобряване на водния 

сектор по проект “Изграждане и реконструкция на битова и дъждовна канализация  в 

кв.“Момина баня“, “Веригово“ и „Миромир“ в град Хисаря и реконструкция и подмяна на 

водопроводната мрежа на кв“ .“Момина баня“,“Веригово“ и „Миромир“ в град Хисаря. 
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В Предварителният проект за ОУП, за водоснабдителните системи на Община 

Хисаря са обобщени следните изводи и заключения: 

• Община Хисар е осигурена с достатъчно количество вода за питейно-

битови и противопожарни нужди. 

• Качеството на водата съответства на изискванията на нормативната уредба 

и стандарти. 

• Съществуващите външни довеждащи водопроводи до водоемите на 

населените места се нуждаят от рехабилитация. Външните водопроводи, които са 

изпълнени от етернитови тръби да се подменят с нови , съвременен клас тръби с цел 

намаляване загубите на питейна вода във външните водопроводи. 

• До момента се изграждат отделни клонове от водопроводната мрежа в 

централна градска част от полиетиленови тръби.  

• След реализиране на Воден цикъл по програма ОПОС 2007-2013 година са 

изградени и рехабилитирани с полиетиленови тръби водопроводните мрежи в кварталите 

–„Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“. Те и са в добро състояние. 

• В останалите селища от Общината е необходимо подмяна на 

амортизираните водопроводни мрежи с подходящ вид тръби и диаметри, отговарящи на 

нормативните изисквания. Икономически изгодно би било успоредно с изграждане на 

канализационните мрежи да се извършва и реконструкция на водопроводната мрежа. 

• Водовземните съоръжения е необходимо да бъдат почиствани периодично, 

а каптажните шахти да се ремонтират. 

• Санитарно-охранителните зони около тях да се  маркират, да се подновят 

предупредителните табели за съответните пояси. Оградите около СОЗ I пояс да се 

възстановят, съгласно Наредба № 3 от 2000г. 

• Съществуващите водоеми да се ремонтират , където е необходимо с оглед 

намаляване на филтрационните процеси. 

• Необходимо е да се предвиди мониторингова система за наблюдаване на 

дебита и качествата на водоизточниците 

• Да се монтират уреди за измерване на постъпващите и използвани водни 

количества от водизточниците, във водоемите и в началото на населените места. 

 Водоснабдяване от минерални води  
Съгласно Закона за водите водовземането от минерални води се регулира чрез 

разрешителен режим или учредяване на особено право на ползване- концесия. На 

концесия са отдадени минерални водоизточници, който каптират минерални води, 

пригодни за пиене, които се бутилират. За НМВ „Хисаря“ водовземането на минерални 

води с цел бутилиране се контролира от държавата – МОСВ и БДИБР, а от находище 

„Старо Железаре“ – от Община Хисаря. 
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Ползването на минерални води за лечебни и други цели се регламентира с 

разрешителен режим. За находище „Хисаря“ той се контролира от БДИБР, а за находище 

„Красново“ – от Община Хисаря. 

В ОУП се констатира, че комплексната оценка на минералните води на 

територията на балнеоложкия комплекс на Община Хисаря показва недостатъчно висока 

степен на използваемост на общия дебит. Големия брой консуматори и разпокъсаната 

мрежа от локални тръбопроводи от водоизточниците към тях прави сегашната 

експлоатация на водата нерационална. Необходимо е да се осигури целогодишно и 

денонощно използване на дебита , като се преоцени сегашното използване на водата и 

се насочи предимно към общокурортните заведения -балнеофизиолечебници, питейни 

зали, лечебни плажове. Целесъобразно е да се проучи и възможността за вторично 

използване на топлинната енергия на отпадната минерална вода за нуждите на 

оранжерийни и други стопански консуматори. 

За гр.Хисаря е изпълнен Интегриран проект за подобрение на водния сектор: 

изграждане на битова и дъждовна канализация на кв.Момина баня, кв.Веригово и 

кв.Миромир, гр.Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на 

кв.Момина баня, кв.Веригово и кв.Миромир, с което се подобрява водоподаването в 

гр.Хисаря. 

Водоснабдителната мрежа от етернитови тръби на територията на общината е 

негодна за употреба, което е предпоставка за възникването на аварии, загуби на питейна 

вода и неефективното ѝ използване. Необходима е подмяна и поетапно реконструиране. 

3.2.4.2. Канализационна мрежа и третиране на отпадъчните води 
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. 

Първите проекти за канализация на град Хисаря са разработени през 50-те 

години на миналия век. Приета е разделна канализационна система с 4 главни 

събирателя в централна градска част и 7 главни колектори в кварталите, както и външен 

колектор от кв. “Момина баня”. През 60-те години по тези проекти са изградени цялостно 

колекторите и голяма част от битовата канализационна мрежа. Битовата мрежа обхваща 

почти на 100% отпадъчните битови водни количества от населението. Дъждовната 

канализационна мрежа е изграждана в много малка степен (27%), в местата където е 

имало проблеми с отводняването (Приложение 10).. Добрите надлъжни наклони 

осигуряват нормално оттичане на битовите отпадъчни води в битовата канализация. 

След събирането им в канализацията, отпадъчните битови и промишлени водни 

количества, се отвеждат до ПСОВ за пречистване.  
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Дъждовната канализация изпълнява добре своите функции при слаби и средно 

интензивни дъждове. Поради ниска гъстота на дъждоприемните решетки, при интензивни 

дъждове по улиците на централна градска част се явяват значителни водни течения.  

 След реализиране на „Воден цикъл“ по програма ОПОС 2007-2013 г., са 

изградени канализационните мрежи в кварталите – „Веригово“, „Момина баня“ и 

„Миромир“. В тези квартали е приета смесена канализационна система. По този проект е 

изградена канализационна помпена станция за кв. “Миромир“ и отпадъчните води от 

квартала са включени в съществуващата ПСОВ - гр. Хисар. 

Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа на гр. Хисаря е 67 

734 m. 95 % от населението на града е включено в канализацията.  

Освен град Хисаря и село Старосел има изградена канализационна мрежа (около 

80 %), която зауства без пречистване в река, минаваща през селото. Предстои 

изграждане на ПСОВ и въвеждане в експлоатация на канализационната мрежа. За целта 

има предложение от Община Хисаря за започване на процедура за изготвяне на ПУП-

ПРЗ за ПСОВ и парцеларен план на трасе за външен канализационен колектор . 

Село Паничери също има изградена канализационна мрежа без ПСОВ.  

Останалите селища на територията на Община Хисаря нямат законно изградени 

и въведени в експлоатация канализационни мрежи и пречиствателни станции. 

В Предварителния проект за ОУП  са направени следните констатации, касаещи 

състоянието на канализационната система на Община Хисаря.: 

• Канализационната мрежа е изградена в по-голямата си част в централната 

част на град Хисаря. Вътрешните канализационни мрежи на кв.“Веригово“, „Момина баня“ 

и „Миромир“, също са изградени наскоро и са в добро техническо състояние.  

• Останалите селища в общината нямат официално въведени в екплоатация 

канализационни мрежи. Някои от тях имат разработени проекти, които не са реализирани. 

Начин на третиране на отпадъчните води 
Град Хисаря има съществуваща и действаща ПСОВ. Въведена е в експлоатация 

с Разрешение за ползване № ДК-07-ЮЦР-11/13.01.2011 год. и е предоставена за 

експлоатация на “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив със Споразумителен протокол № Ю-01-

41/11.05.2015 год. Към настоящия момент в ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчни 

води от гр. Хисаря, кварталите –“Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“, като 

отпадъчните води от кв.“Миромир“ се препомпват чрез канализационна помпена станция 

до довеждащия колектор към ПСОВ. Площадката на пречиствателната станция е с площ 

27 декара и се намира на югозапад от града в близост до ”Теке дере” и язовир “Синя 

вода”. За ПСОВ е използвана SBR технология - SBR-биостъпало, което се състои от три 

независими едно от друго работещи биологични стъпала, които заедно образуват общото 

биологично стъпало, но и могат да се експлоатират поотделно като пълноценни 

биостъпала. Приемник на пречистените води е р. Синята река. 
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В другите населени места в общината няма изградени ПСОВ. Обектите, 

формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и включени в 

„Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите”, 

подлежащи на задължителен контрол през 2016 г. в община Хисаря са следните:  

• „Балкан Табако" ЕООД, винарска изба с дестилерия - с.Старосел /Хисаря 

дере;  

• "ВиК" ЕООД – Пловдив, Канализационна мрежа с ГПСОВ –Хисаря 

гр.Хисаря /Хисар р. Синята река  

При извършените през 2016 г. контролни проверки не са констатирани 

превишения на ИЕО на пречистените води.  

Всички останали населени места са без канализация. Използват се основно 

септични или изгребни ями. 

3.2.5. Оценка на риска от наводнения. 
На територията на община Хисаря има множество хидромелиоративни и 

хидротехнически съоръжения собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица. 

През територията на общината преминават множество напоителни канали: ГНК „Синята 

река - изток“, ГНК „Синята река - запад“ и ГНК „Лесичово-Пясъчник“. За напояване се 

използват и водите на яз.Синята вода и яз.Пясъчник с изградения хидровъзел Пясъчник. 

Общия брой на язовирите на територията на община Хисаря са 57. От тях два са 

държавна собственост, 51 са публична общинска собственост и 4 не са актувани. 

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

територията на община Хисаря няма потенциален риск от наводнения от река. 

Според Плана за защита при бедствия и аварии на община Хисаря от 2016 г., 

обаче, при проливни дъждове, значително повишение на водните нива и възникване на 

проблеми /пробиви/ в коригираните участъци на реките могат да бъдат наводнени 

землищата на следните населени места, разположени на територията на общината:  

- по река Кавалащица - гр. Хисаря и село Черничево;  

- по река Пикла - селата Паничери, Старо Железаре и Ново Железаре;  

- по река Пясъчник - село Старосел;  

- по река Геренска - селата Кръстевич, Красново и Беловица.  

В пределите на общината съществуват 11 потенциално опасни язовири от група 

3 : 

- Ново Железаре  

- Хисар 6 

- Дюлите  

- Мътеница 2 

- Беловица 2 

- Крушево  

81 



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

- Красново 7 

- Красново 8 

- Кръстевич 3 

- Раковица  

- Маньов дол  

Същият брой опасни язовири са описани и в Плана за защита при бедствия и 
аварии на община Хисаря от 2016 г., като някои от язовирите са под други имена. В 

резултат на възникнали аварии и високи вълни от посочените язовири, на територията на 

общината могат да бъдат залети 12 населени места с население - 14230 души. 

Заливните зони на потенциално опасните язовири на територията на община 

Хисаря са следните:  

→ Язовир „Хисар 6" - гр. Хисаря. Общ завирен обем - 223000мЗ. Дължина на 

речното корито-14.400 км., ширина – 15 м., влива се в яз. "Синята река", като в заливната 

зона попадат 4 бр. къщи с население 20 човека, колбасарски цех - 10 човека, ресторант 

„Орфей" с капацитет 150 места и 8 броя мостове от които 4 бр. малки и 4 бр. големи, по 

поречието на реката. Наемател е ЧОСР с Управител Нено Костов, GSM 0884296004.  

→ Язовир „Дюлите" - гр. Хисаря. Общ завирен обем -72.000мЗ. Дължина на 

речното корито - 12.800км., ширина -12м., влива се в яз. „Синята река". В заливната зона 

попадат магазин за хранителни стоки, 4бр.къщи с население 15 човека и 5бр. Мостове. 

Наемател е ЧОСР с Управител Нено Костов, GSM 0884296004.  

→ Язовир „Ново Железаре" - с.Ново Железаре. Общ завирен обем-

3250000мЗ. Дължина на речното корито-1.200км., ширина-ЗОм. Влива се в река „Пикла". В 

заливната зона попадат частично селата; Житница, Дуванли и Калояново с 92бр. къщи и 

45 ОООдка земеделски земи. Наемател - Ненко Видолов Костов гр. Хисаря, ул."Гурко" № 

47, GSM 0879249977.  

→ Язовир „Мътеница 2" - с.Мътеница. Общ завирен обем -2160000мЗ. 

Дължина на речното корито -9.600км., ширина -ЗОм. Влива се в яз."Пясъчник". В 

заливната зона попадат земеделски земи с площ от 4000 дка в с.Паничери. Стопанисва 

се от Сдружение за напояване Старосел с Председател Атанас Куковски.  

→ Язовир „Маньов дол" - с.Старосел. Общ завирен обем -1000000мЗ. 

Дължина на реката-10.500км., ширина-20м. Влива се влива в яз."Пясъчник". В заливната 

зона попадат частично с.Старосел със 75 къщи, население 150 човека и 4бр. мостове. 

Стопанисва се от Сдружение за напояване Старосел с Председател Атанас Куковски.  

→ Язовир „Раковица" - с.Старосел. Общ завирен обем-1000000 мЗ. Дължина 

на реката- 11.200км. Ширина-20м. влива се в яз."Пясъчник".  
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В заливната зона попадат частично с.Старосел със 75 къщи с население 150 

човека и 4бр.мостове. Стопанисва се от Сдружение за напояване Старосел с 

Председател Атанас Куковски.  

→ Язовир „Красново 7" - с.Красново. Общ завирен обем – 250000 мЗ. 

Дължина на реката – 12,800 км. Ширина – 20 м. Влива се в яз. "Пясъчник" В заливната 

зона попадат частично с.Красново с 12 къщи с население 25 човека, земеделски земи и З 

бр. мостове. Наемател е Стайко Ст. Марински, гр. Пловдив ул. „В. Априлов" № 89, ет. 1, 

ап. 2  

→ Язовир „Красново 8" - с.Красново. Общ завирен обем – 180,000 мЗ. 

Дължина на реката – 13,100 км. Ширина – 20 м. Влива се в яз. "Пясъчник". В заливната 

зона попадат частично с. Красново с 12 къщи с население - 25 човека, земеделски земи и 

З бр. мостове. Наемател е Стайко Ст. Марински гр. Пловдив, ул. „В. Априлов" № 89, ет. 1 

ап. 2  

→ Язовир „Кръстевич 3" - с.Кръстевич. Общ завирен обем - 400000мЗ. 

Дължина на реката - 14.400 км. Ширина – 20 м. Влива се в яз. "Пясъчник". В заливната 

зона попадат частично с. Кръстевич и с. Красново с З0 бр. къщи с население 65 човека в 

с. Кръстевич и 15 къщи с население - 32 човека в с. Красново, земеделски земи и 

5бр.мостове. Наемател е Енчо Каланов гр. София, ул. „Синчец" № 10, ет.1 an. 1  

→ Язовир „Беловица 2" - с. Беловица. Общ завирен обем - 4150000мЗ. 

Дължина на речното корито – 6,400км. Ширина - 40м. Влива се в яз. "Пясъчник". В 

заливната зона попадат моста на с. Беловица от третокласната пътна мрежа., 5 къщи с 

население 9 човека и земеделски земи. Наемател е Димитър Николов Бояджиев, 

гр.Пловдив, ул. "Емил де Лавеле" № 11 

→ Язовир „Крушево" - с.Крушево. Общ завирен обем - 990000мЗ. Дължина на 

реката 5.600км. Ширина-25м. Влива се в яз. "Пясъчник". В заливната зона попадат 

частично с.Крушево с 8 къщи и население 23 човека и 2 бр. мостове. Наемател е 

Костадин Дим. Господинов, гр. Пловдив, ул. Средец № 74. 

3.2.6. Цели и мерки за повърхностни и подземни води и зони за защита 
Повърхностни води 
За разглежданите водни тяла целите 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 добро екологично състояние по указаните показатели за всяко 

водно тяло и съответно опазване на доброто състояние и предотвратяване на 

влошаването.  

-постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и 

предотвратяване влошаването. 
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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 разглежданите водни тела за територията на община Хисаря има 

въведени действия за изпълнение на мерките, а именно: 

Таблица 3.2.6.1. Действия за изпълнение на мерките за всяко повърхностно водно тяло 

Код на ВТ Код на 
действие 

Действия за изпълнение на мярката 

BG3MA400L081 DP_12_5 Прилагане на технологични схеми за полуинтензивно рибовъдство 

с отглеждане на поликултура от шаран и растителноядни видове, 

ограничаващи процесите на еутрофикация в зависимост от 

качеството на водите във водното тяло/водоема. 

CA_6_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане от 

повърхностни води, в резултат от   преразглеждането им. 

BG3MA400L086 Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA400R077 Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

EW_1_7 Прогнозиране на нуждите от вода за напояване 

BG3MA400R080 Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA400R085 OS_3_4 Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или 

горско стопанство 

EW_1_7 Прогнозиране на нуждите от вода за напояване 

Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA400R087 OS_3_4 Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или 

горско стопанство 

Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA400R214 Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA500L119 CA_6_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане от 

повърхностни води, в резултат от   преразглеждането им. 
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Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA500L125 DP_12_5 5.Прилагане на технологични схеми за полуинтензивно 

рибовъдство с отглеждане на поликултура от шаран и 

растителноядни видове, ограничаващи процесите на 

еутрофикация в зависимост от качеството на водите във водното 

тяло/водоема. 

BG3MA500R118 Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA500R120 PM_9_2 Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела; 

BG3MA500R121 OS_3_4 Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или 

горско стопанство 

Pl_1_1 Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

BG3MA500R122 PM_9_2 Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела; 

DW_4_1 Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи,  във 

водосбора на водохващаниия от повърхностни води, 

предназначени за питейно битово водоснабдяване 

BG3MA500R123 Nl_1_9 Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика в 

нитратно уязвими зони 

PM_9_2 Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела; 

 OS_3_4 Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или 

горско стопанство 

BG3MA500R124 PM_9_2 Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела; 

DW_4_1 Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи,  във 

водосбора на водохващаниия от повърхностни води, 

предназначени за питейно битово водоснабдяване 

BG3MA500R129 PM_9_2 Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, 

водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела; 

BG3MA700R153 PM_9_1 Недопускане реализацията на инвестиционни намерения в части 

от повърхностните водни тела, които са определени референтни 

места; 
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Подземни води  
Цели 
Съгласно ПУРБ на БДИБР за опазване качественото, количествено и екологично 

състояние на подземните води и техния режим са определени следните стратегически 

цели за ПВТ, разположени на територията на Община Хисаря и Община Карлово: 

ПВТ „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013 е 

дефинирано в добро количествено и лошо химично състояние, а поставените цели са 

постигане на добро състояние по показатели манган, фосфати и запазване на доброто 

количествено състояние.  

ПВТ „Порови води в Неоген -Кватернер-Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018 е класифицирано в добро количествено и лошо химично състояние, 

поставените цели са постигане на добро състояние по показатели нитрати, фосфати, 

калций, обща твърдост, амониеви йони, сулфати , обща α-активност, естествен уран, 

постигане на по-малко строга цел от добро количествено състояние. 

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернер-Карловска котловина“ и код 

BG3G000000Q002 е в добро количествено и в добро химично състояние, а целите са 

опазване на доброто химично състояние и предотватяване влошаването, запазване на 

доброто количествено състояние. 

ПВТ „Пукнатинни води Горно Малинско-Панагюрски район“ с код 

BG3G00000K2029 е в добро количествено и в добро химично състояние, а целите са 

опазване на доброто химично състояние и предотватяване влошаването, запазване на 

доброто количествено състояние 

ПВТ „Пукнатинни води – Западно- и Централнобалкански масив“ с код 

BG3G00000Pt044 е дефинирано в добро количествено и лошо химично състояние, а 

поставените цели са постигане на добро състояние по показатели нитрати и запазване на 

доброто количествено състояние. 

Мерки 
Според движещата сила, към която са насочени в „Програма от мерки за 

постигане на целите за опазване на околната среда” за разглежданите ПВТ са обособени 

следните видове мерки: 

Мерки , насочени към урбанизираните територии 
Тези мерки са свързани с изграждане, доизграждане и реконструкция на 

канализационната мрежа, изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води и 

решаване на проблемите с отпадъци. 

Целта на тези мерки е намаляване на натоварването от органични замърсители, 

азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници от градски отпадъчни води за 

селища с над 2000 е.ж.  
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В програмата за селища под 2000 е.ж., също са предвидени мерки: където има 

частично изградена канализация за доизграждане на канализацията и осигуряване на 

пречистване на отпадъчните води, също така и на местата, където е установено лошо 

екологично състояние, заради превишения от биогени. ПВТ се ползват за питейно 

водоснабдяване и са категоризирани като зони за защита на водите и към мерките са 

набелязани действия за намаляване на замърсяването, което е причинено главно от 

селскостопански дейности и от населени места без канализация. 

Тук са включени и мерки за решаване на проблемите с отпадъците от населените 

места. 

По отношение на водовземането с цел питейно водоснабдяване са предвидени 

мерки - контрол на водовземането и такива, във връзка с редуциране на ефекта върху 

водните и сухоземни екосистеми – осигуряване на необходимите количества за тяхното 

съществуване. 

Мерки за защита и опазване на питейните води са свързани с допълнителни 

защити, произтичащи от зоните за защита на водите и целят запазване и подобряване на 

ЗЗВ. 

Основните мерки за урбанизираните територии са: 

• Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 

населените места; 

• Забрани и ограничения за изпълнение на дейностите в зоните за защите на 

питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните 

съоръжение и системи 

• Изменение и отнемане на разрешителни за водовземане в резултат на 

тяхното преразглеждане; 

• Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци на населени места 

• Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за 

водни услуги 

Допълващи мерки за урбанизираните територии са: 

• Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията 

• Изменение и отнемане на разрешителни за водовземане в резултат на 

тяхното преразглеждане; 

• Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в 

общественото водоснабдяване; 

• Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци на населени места 

• Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на 

населените места; 
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• Подобряване на информацията за натиска на въздействие върху водите от 

населените места; 

• Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните 

води; 

• Проучване за установяване на замърсяване на повърхностните и 

подземните води; 

• Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване 

на питейното водоснабдяване 

Мерки, насочени към индустриалните източници на замърсяване 
Тези мерки са насочени към намаляване на замърсяването с приоритетни и 

специфични вещества, метали и други химични вищиства от точкови и дифузни 

индустриални източници. 

Основните мерки, насочени към индустрията са: 

• Изграждане на съоръжения, препятстващи разпространението на 

замърсители във водите; 

• Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води при пререзглеждането им; 

• Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, 

подземни и отпадъчни води в района на депа за отпадъци; 

• Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности 

• Намаляване на замърсяването от минни дейности; 

• Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за 

водни услуги 

• Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води 

• Осигуряване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, 

биологични, бързо разпадащи се, лесноразградими и силно сорбируеми вещества, както 

и по дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието 

на ЗЗВ, предназначена за питейно-битово водоснабдяване 

Допълващи мерки за индустрията са: 

• Изграждане на съоръжения, препятстващи разпространението на 

замърсители във водите; 

• Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, 

подземни и отпадъчни води в района на депа за отпадъци; 

• Наблюдение за резултатите от локалната мониторингова мрежа на 

хвостохранилища 

• Намаляване на замърсяването от минни дейности; 

• Опазване на количественото състояние на подземните води 
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• Подобряване на информираността на заинтересованите страни в 

промишлеността относно изискванията за постигане на добро състояние на водите 

• Подобряване на мониторинга за количественото състоянието на 

подземните води 

• Проучване за установяване на замърсяване на повърхностните и  

подземните води; 

• Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води 

Мерки, насочени към селското стопанство 
Тези мерки са насочени към намаляване на нитратното и фосфатното 

замърсяване. В нитратно уязвимите зони се изисква задължително прилагане на добри 

земеделски практики, ключващи мерки по съхранението на торовете, времето на торене, 

привеждане на животновъдните ферми към изискванията, обучение на селскостопанските 

производители за прилагане на „добри практики“. Във връзка с нитратното замърсяване 

на питейни водоизточници от подземни води се предвижда в зоната около тях, 

преобразуване на земите във временни пасища и ливади за намаляване на 

замърсяването, също и засаждане на междинни култури за извличане на остатъчните 

торове от почвате, развитие на биологично земеделие и проучвания.  

Основните мерки, насочени към селското стопанство са: 

• Намаляване замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

• Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за 

водни услуги 

Допълващи мерки за селското стопанство са: 

• Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията 

• Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите 

• Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи 

технологии; 

• Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в 

общественото водоснабдяване; 

• Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; 

• Подобряване на информацията за натиска на въздействие върху водите от 

селското стопанство; 

• Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското 

стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите 

• Осигуряване на екологичния отток 

• Подобряване хидроморфологичното състояние на реките 

• Проучване за установяване на замърсяване на повърхностните и 

подземните води; 
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• Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на 

замърсяването в чувствителните зони 

Съгласно ПУРБ на БДИБР  в съставената  „Програма от мерки за постигане на 

целите за опазване на околната среда” за разглежданите ПВТ за територията на община 

Хисаря и община Карлово има въведени действия за изпълнение на мерките, 

представени обо/щено на табл. 3.2.6.2. 

Таблица 3.2.6.2. Действия за изпълнение на мерките за подземните водни тела 

 

ПВТ код Действие Код на 
действие 

BG3G000

000Q013 

Събиране на актуална информация за местоположението и 

текущото състояние на складове за пестициди 

DP-09-4 

Контрол на водовземането -1 път за срока на ПУРБ за 

разрешителните за водовземане с разрешено количество до 

30000 м3/год 

CA_5_3 

Контрол на водовземането -1 път на три години на 

разрешителните за водовземане с разрешено количество от 

30000 до 150000 м3/год 

CA_5_2 

Eжегоден контрол на водовземането на разрешителните за 

водfвземане с разрешено количество над 150000 м3/год 

CA_5_1 

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване на 

източниците на натиск при установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и неустановен източник на този 

натиск 

OS_3_3 

Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато 

понижението на водното ниво и временното или постоянно 

изменение на посоката на потока в ПВТ създават опасност от 

привличане на солени или замърсени води 

PM_1_1 

BG3G000

00NQ018 

Eжегоден контрол на водовземането на разрешителните за 

водовземане с разрешено количество над 150000 м3/год 

CA_5_1 

Контрол на водовземането -1 път на три години на 

разрешителните за водовземане с разрешено количество от 

30000 до 150000 м3/год 

CA_5_2 

Контрол на водовземането -1 път за срока на ПУРБ за 

разрешителните за водовземане с разрешено количество до 

30000 м3/год 

CA_5_3 
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BG3G000

00NQ002 

Eжегоден контрол на водовземането на разрешителните за 

водовземане с разрешено количество над 150000 м3/год 

CA_5_1 

Контрол на водовземането 1 път на три години на 

разрешителните за водовземане с разрешено количество от 

30000 до 150000 м3/год 

CA_5_2 

Контрол на водовземането 1 път за срока на ПУРБ за 

разрешителните за водовземане с разрешено количество до 

30000 м3/год 

CA_5_3 

Прилагане на националните стандарти за поддържане на 

земята в добро екологично състояние 

NI_1_8 

BG3G000

00K2029 

Eжегоден контрол на водовземането на разрешителните за 

водовземане с разрешено количество над 150000 м3/год 

CA_5_1 

Контрол на водовземането -1 път на три години на 

разрешителните за водовземане с разрешено количество от 

30000 до 150000 м3/год 

CA_5_2 

Контрол на водовземането -1 път за срока на ПУРБ за 

разрешителните за водовземане с разрешено количество до 

30000 м3/год 

CA_5_3 

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване на 

източниците на натиск при установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и неустановен източник на този 

натиск 

OS_3_3 

Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземните води 

в райони с установен натиск от въздействие върху рецептори, 

определящи за състоянието на ПВТ (свързани повърхностни 

водни тела, сухоземни екосистеми,, привличане на солени и 

замърсени повърхностни води и др.) 

CA_2_2 

Прилагане на националните стандарти за поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние от 

подпомогнатите фермери при изпълнение на проекти по ПРСР 

NI_1_8 

BG3G000

000Pt044 

Eжегоден контрол на водовземането на разрешителните за 

водовземане с разрешено количество над 150000 м3/год 

CA_5_1 

Контрол на водовземането -1 път на три години на 

разрешителните за водовземане с разрешено количество от 

30000 до 150000 м3/год 

 

CA_5_2 
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Контрол на водовземането -1 път за срока на ПУРБ за 

разрешителните за водовземане с разрешено количество до 

30000 м3/год 

CA_5_3 

 Прилагане на националните стандарти за поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние от 

подпомогнатите фермери при изпълнение на проекти по ПРСР 

NI_1_8 

 
В ПУРБ е конкретизирана мярка, специално за територията на община Хисаря. Тя 

е въведена за ПВТ „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код 

BG3G000000Q013, касаеща по-малко строгата цел по показатели фосфати, нитрати, 

калций и запазване на доброто количествено състояние. Мярката е насочена към 

движеща сила селско стопанство с код DP_9 -група мониторинг, тип – дифузно 

замърсяване, с наименование „Подобряване на информацията за натиска и 

въздействието върху водите от селското стопанство с  действие –„Събиране на актуална 

информация за местоположението и текущото състояние на складовете за пестициди“ с 

код на действие DP_9_4, отнасяща се за населено масто гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. 

Пловдив. 

3.3. Земни недра и минерално разнообразие. 
3.3.1. Геоложки строеж. 
В геоложко отношение територията, обхваната от Предварителния проект за 

ОУП на община Хисаря е добре изучена. Последното обобщение на геоложката 

информация е отразено на официалната геоложка карта на България в М 1: 100000 – 

картен лист Карловои картен лист Панагюрище и обяснителните записки към нея. В 

района се разкриват следните лито-и стратиграфски единици(Русева, М., и др., 1994).– 

(Приложение 8). 

Докамбрий  
Неразчленена Ардинска група 

Палеозой 
Южнобългарски гранитоиди 

Предгранитов базичен мигматизъм 

Средногорски гранитоиди 

Гранитоиди I комплекс 

Гранитоиди II комплекс 

Гранитоиди III комплекс 

Неоген 
Ахматовска свита 

Кватернер 
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Алувиални, делувиални, пролувиални, елувиални и смесени кватернерни 

отложения 

• Докамбрий 
На територията на Община Хисаря, докамбрият е представен от скалите на 

Арденската група (ArPεC). Разкритията на докамбрийските метаморфити имат 

характер на своеобразни септи, които отделят разновъзрастните гранитоидни плутони. Те 

залягат почти моноклинално на юг-югозапад (190-250˚), а при контакта с гранитоидите 

техният наклон рязко се увеличава и достига до 80 (Приложение 8). 

Арденската група (ArPεC) е изградена главно от мигматизирани гнайси – 

ивичести, очноивичести, предимно биотитови до двуслюдени. Гнайсите на места 

прехождат в гнайсошисти и шисти. Амфиболитите се срещат много рядко. 

На повърхността гнайсите са най-често изветрели. Текстурата им е шистозна, а 

структурата -лепидогранобластова до пойкилитобластова. В състава като главни 

скалообразуващи минерали участват плагиоклаз, кварц, биотит, мусковит,  като вторични 

- серицит, хлорит, силиманит, хидрослюди, а като акцесорни апатит, циркон и гранат. 

Като прослойки всред гнайсите се наблюдават гнайсошисти и шисти. Дебелината 

на метаморфитите в разкритите части не надвишава 200 m. 

• Палеозой 

Южнобългарски гранитоиди 
Към Южнобългарските гранитоиди се отнасят утрабазични и базични скали и 

голямата маса на Средногорските гранитоиди. Базичните скали са внедрени всред 

докамбрийските метаморфити или са включени в гранитоидите като ксенолити. 

Представителите на предгранитовия базичен магматизъм (νPz1) образуват 

малки тела, внедрени сред метаморфитите или включени като ксенолити от 

гранитоидите. Разкритията им оформят пояс с изток-западна посока (Приложение 

8).Телата са с изометрична или удължена форма. По минерален състав скалите са 

представени от пироксенити и хорнблендити до диорити. 

Средногорски гранитоиди 
Гранитоиди - I комплекс 

Смиловенският плутон (smγδ1C) се разкрива северозападно от с. Старосел и 

евнедрен всред метаморфитите на Арденската група, които изграждат южното бедро на 

Западносредногорската антиклинала.В южната контактна зона Смиловенският плутон 

образува множество послойни и стръмни апофизи във вместващите скали. В най-

източните части на плутона навлиза апофиза от Мътенишкия плутон(Приложение 

8).Смиловенският плутон включва значителен по размери пакет от гнайси, малко 

амфиболити и най-вече базични скали. Плутонът се отличава с добре изразен плоскостен 

паралелизъм по фемичните минерали.  
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При преработката на ксенолитите в окрайните части на плутона е образуван 

контраминиран фациес. Тай е изграден от тоналити, кварцдиорити, гранодиорити. 

Морфоструктурата на гранитоидите е предимно хипидиоморфнозърнеста, с добре 

изразен идиоморфизъм на плагиоклаза спрямо мафитите.Срещат се още мирмекитова, 

корозионна и монцонитова структура. 

Със Смиловенския плутон са свързани множество жилни прояви: жилни гранити, 

аплити, пегматити и кварцови жили. Внедрени са главно около контакта на плутона, в 

самия плутон и всред метаморфитите. Жилните гранити са с дебелина от 0,1 до 2 m. 

Представени са от гранодиорити, плагиогранити, гранити. Аплитите образуват тънки, 

неиздържани жили и имат ограничено разпространение. Пегматитите в Смиловенския 

плутон са широко застъпени. Имат разнообразна морфология и състав. Жилите са с 

дължина 4-5 m и дебелина 40-50 cm. Отделни жилообразни тела достигат дължина над 

300 m и дебелина до 15 m. В зависимост от вътрешния им строеж, пегматите се отнасят 

към две групи: недиференцирани (маломощни жили) и диференцирани (лещовидни тела 

и мощни жили).Диференцираните жили имат богата минерална парагенеза, като в 

централните части е допълнена и от редкометални минерали. По значителни разкрития 

на диференцирани пегматити са установени северозападно от с. Старосел, в масива на 

вр. Алексица. Те образуват жилообразни до лещообразни тела с посока 130˚. Размерите 

им са в границите на 25 до 250 m дължина и дебелина до 3 m. Външните части са 

дребнозърнести, изградени от плагиоклаз, мусковит, кварц и саблевиден биотит. 

Вътрешните части имат блоков строеж с минерален състав главно от микроклин, кварц, 

мусковит, биотит. Тук е установен и берил. 

Хисарският плутон (hγδ1C) се разкрива на територията на Община Хисаря 

западно, северно и североизточно от гр. Хисаря (Приложение 8).. Той е разкъсан и 

редуциран от Мътенишкия плутон. Изцяло в него е внедрен Михилският плутон. В 

ограничени интервали са запазени контактите на Хисарския плутон с докамбрийските 

метаморфити от Арденската група. Хисарският плутон има изток-западна посока и наклон 

на юг-средно 60˚. Отличава се с голямо разнообразие на фациалния строеж. Изграден е 

от кварцдиорити, гранодиорити, диорити гранити. Плутонът включва голямо количество 

ксенолити (пироксенити, габродиорити, диорити) с размери в широки граници от 20-30 m 

и площ до 0,5 km2. По рядко се срещат ксенолити от гнайси и амфиболити. Обилието на 

ксенолити е допринесло за широко развитие на процесите на асимилация и 

контраминация, проявени в окрайните части на плутона. В централните части се 

осъществява постепенен преход към гранити. 

Фациесът на контраминираните скали е дребно- до среднозърнест, на места със 

съдържание на маланократни включения с размери от няколко mm до 4-5 cm по дългата 

ос.  
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Периферният фациес е кварцдиоритов до гранодиоритов. Структурата на 

гранодиоритите е предимно хипидиоморфнозърнеста, с добре изразен идиоморфизъм на 

плагиоклаза. 

Жилната фаза е представена от жилни гранити, аплити, пегматити и кварцови 

жили. Най-широко са застъпени жилните гранити. Те пресичат както самия плутон, така и 

метаморфната му мантия. Те са левкократни, дребно- до среднозърнести, на места с 

преходи към гранодиорити. 

Аплитите имат сравнително широко разпространение, най-често под формата на 

жили и по-рядко като неправилни тела. Аплитите са левкократни, сивобели, 

дребнозърнести с масивна до вторично паралелна текстура и аплитова, хетерозърнеста 

структура. 

Пегматитите в Хисарския плутон, в сравнение със Смиловенския плутон имат по-

ограничено разпространение и са най-често недиференцирани. Внедрени са сред 

гранитите и метаморфитите във вид на жили и лещи с посока 90-120˚ или 60-70˚. 

По химизъм скалите от контраминирания фациес на Хисарския плутон се отнасят 

към диорити и гранодиорити, които в централните части на плутона прехождат в гранити. 

Гранитоиди - II комплекс 

Мътенишкият плутон (mtγ2C) изгражда южните склонове на Същинска 

Средна гора и има широко площно разпространение на територията на Община Хисаря-  

(Приложение 8).. Най-западният контакт на плутона е северозападно от с. Старосел с 

докамбрийските метаморфити от Арденската група. Има характер на дискордантен, като 

единствено в най-северната част контактът с метаморфитие е конкордантен. Северно от 

с. Старосел, Мътенешкият плутон дава значителна по размери апофиза всред 

контраминирания фациес от източната периклинала на Смиловенския плутон. Север - 

северозападно от гр. Хисаря Мътенишкият плутон пресича Хисарския плутон. Южно от с. 

Михилци всред Мътенишкия плутон е внедрен Михилският плутон (от III комплекс 

гранитоиди) 

Мътенишкият плутон е изграден главно от нормални порфироидни до 

двуслюдени гранити. Гранитите най-често имат левкократен изглед. Те са средно до 

грубозърнести с едри (до 10 cm дължина) фелдшпатови порфироидни индивиди. Тяхното 

количество е много голямо. В разположението им не се наблюдава определена 

ориентировка. Обикновенно в приконтактните зони са развити равномернозърнести 

фациеси. 

На повърхността гранитите са силно изветрели и грусирали. В нетектонизираните 

участъци гранитът се отличава с масивна текстура. Характерна е кристализация на 

минералите в две генерализации: една ранна от по-едрозърнести минерали с 

хипидиоморфно зърнеста структура и една втора генерация от по-дребнозърнести 

минерали с аплитоидна структура.  
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Минералният състав е следният: плагиоклаз, микроклин кварц, биотит; вторични 

– мусковит, серицит, епидот-цоизитови минерали, хлорит, глинести минерали; акцесорни 

– циркон, ксенотим, монацит, апатит, гранат, титанит, магнетит. 

Мътенишкият плутон се отличава с липса на ксенолити от базични скали и бедна 

жилна фаза, представена главно от аплити и кварцови жили и лещи. Пегматитите се 

срещат много рядко като образуват единични тънки и неиздържани по простирание жили 

и лещи. Те са грубозърнести с аплитоидни участъци и са привързани към ендо-и 

екзоконтакта на плутона. 

По химизъм гранитите на Мътенишкия плутон се отнасят към субалкалните 

гранити с преходи до левкократни субалкални гранити. 

Гранитоиди - III комплекс 

Михилският плутон (mhγ3P) се отличава с по-малки размери. Разкрива се 

южно от с. Михилци(Приложение 8).. Посоката на плутона е изток-запад, с наклон на юг 

под ъгъл 50-60˚. Северният контакт е с Хисарския плутон, в който дава многобройни 

малки апофизи, образуващи малки тела, внедрени в Хисарския плутон. Такъв генезис 

има тялото от среднозърнести левкократни гранити при кв. Веригово на гр. Хисаря, 

наименовани като Георгиевски гранити.  

Михилският плутон заграбва ксенолити при внедряването си от Хисарския 

плутон. Северно от с. Михилци е запазена гнайсова септа между Михилския и Хисарския 

плутони. Михилският плутон включва по-ограничено ксенолити от гнайси и от базични 

скали. Контактите с Мътенишкия плутон са резки, секущи и дискордантни. Изграден е от 

левкократни, равномернозърнести, двуслюдени гранити, рядко гранодиорити. Около 

ксенолитите от базични скали, гранитите преминават в плагиогранити и гранодиорити. 

Равномернозърнестите гранити са изградени от плагиоклаз, микроклин, кварц, 

биотит, мусковит, с вторични минерали-серицит, хлорит,, глинести минерали и акцесори -

апатит, титанит,, циркон, магнетит, ксенотим. Структурата на гранитите е предимно 

хипидиоморфнозърнеста, с добре изразен идиоморфизъм на плагиоклаза. В окрайните 

зони на плутона са развити аплитоидни структури. 

Жилната фаза е представена предимно от жилни аплитоидни гранити, развити в 

ендо- и екзоконтактите. Пегматитите са маломощни, с неравни контакти, недиферцирани. 

Кварцовите жили са единични и маломощни. По химизъм гранитите от Михилския плутон 

са предимно субалкални, левкократни с преходи до субалкални левкогранити. 

Неоген 
Ахматовскта свита (ahN1-2) се разкрива на повърхността в южната част на 

територията, предмет на ОУП Хисаря  (Приложение 8).. Долната граница на 

Ахматовската свита е трансгресивна и дискордантна върху изветряла, размита и доста 

пъстра подложка от докамбрийски метаморфити и Средногорски гранитоиди. Покрива се 

от различни по генезис кватернерни отложения с размивна и неравна граница. 
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Ахматовската свита е изградена брекчоконгломерати, конгломерати, чакъли, 

гравии, гравелити, пясъчници, пясъци, алевролити, глини. Грубите псефитни скали, 

проследени по южната периферия на Средна гора имат пролувиален фациес. 

Пясъците са преобладаващата част в профила на свитата. Те са предимно с 

алувиален генезис. Варират от гравийни до алевритови с характерна коса слоистост. Те 

са рахли, жълти до сивочерни, в различна степен заглинени. Изградени са от кварц, 

фелдшпат, слюда, епидот, амфиболит и скални късове.  

Глините се проследяват в алувиалните утайки. Чакълите са под формата на 

неиздържани пластове и лещи всред пясъците. Представени са от гнайси, шисти, 

гранити, пегматити, аплити и кварц, с различна степен на заобленост. Запълващата маса 

е песъчливо-гравийна и песъчливо-глинеста. 

Дебелината на свитата варира в широки граници в зависимост от характера на 

подложката. Възрастта на свитата се определя като горен миоцен-плиоцен. 

Кватернер  
Кватернерните наслаги имат значително разпространение в централната част на 

територията на Община Хисаря. Отличават се с генетично разнообразие и са привързани 

към определени форми на релефа. Дебелината се изменя в широки граници от няколко 

сm до 80 m (западно от Старо Железаре). 

Плейстоцен  
Алувиалните образувания (aQp3)се наблюдават върху речните тераси на р. 

Пясъчник, югозападно от с. Беловица(Приложение 8).. Представени са от песъчливо-

чакъли и песъчливо-глинести отложения от разливния и руслов фациес. Залягат с 

ерозионен размив върху неогенските седименти и Средногорските гранитоиди. Влизат 

във взаимоотношения с алувиалните и пролувиалните наслаги. Изградени са от пясъци, 

чакъли и гравии. Характеризират се с най-голяма степен на обработеност и разнообразен 

състав. При пясъците се наблюдава коса слоистост. Дебелината е до 5-6 m. 

Пролувиалните образувания (prQp) изграждат наносните конуси и влизат във 

(Приложение 8).Представени са от грубозаоблени, грубосортирани валунно-чакълни 

скални късове с различна степен на обработеност и запълваща глинесто-песъчлива 

маса. Дебелината е различна. Северно от с. Красново тя достига до 28-30 m. 

Пролувиалните отложения имат типична сортировка, свързана с ветрилообразното 

разсипване на наслагите. 

Пролувиално-делувиалните образувания (pr-dQp) изграждат шлейфовете по 

южното подножие на Средна гора и имат широко площно разпространение в централната 

част на разглежданата територия - (Приложение 8).. Разположени са несъгласно върху 

неогенските седименти и Средногорските гранитоиди. Представени са от разнообразни 

по размер и ръбести до полуръбести чакълни късове и песъчливо-глинести алеврити. 

Дебелината им южно от Хисаря и Старосел е 15-20 m. 

97 



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

Холоцен  
Алувиалните образувания (aQh) имат ограничено площно разпространение в 

южните части от територията, където изграждат терасите на реките (Приложение 

8).Представени са от пясъци, чакъли и глини в разливен и руслов фациес. Залягат с 

ерозионен размив върху разнообразни скални комплекси. Влизат във взаимоотношения с 

кватернерните, неогенските отлажения и Средногорските гранитоиди. Пясъците са с 

добре изразена коса слоистост. 

3.3.2 Структурно-тектонски строеж 
В тектонско отношение,територията, предмет на ОУП на Община Хисаря е в 

обхвата на южните части на Средногорския кристалинен блок и северните периферни 

части на Пловдивското понижение – част от Горнотракийската депресия (Приложение 8). 

Фрагменти от западната част на Средногорския кристалинен блок изграждат 

планинската част на територията в нейната северна и централна част. Той се разглежда 

като част от Средногорската структурна зона, заключена между два разломни снопа – 

Задбалкански и Южносредногорски. Единствена, частично запазена гънкова структура в 

докамбрия е т. нар. от Загорчев и др. (1973) Западносредногорска антиклинала. В ядката 

на антиклиналата се разкриват докамбрийски метаморфити от Ботурченската група, а 

фрагменти от северното и южно крило са изградени от метаморфитите на Арденската 

група. Антиклиналата е ориентирана в субекваториална посока и е северновергентна. 

Най-старите херцински структури са свързани с внедряването на тела с 

ултрабазичен и базичен състав всред висококристалинните метаморфити. Те са 

ориентирани по оста на синклиналата и по всяка вероятност са привързани към древен 

разлом. След внедряването на телата започва обилно насищане с гранитоиден 

магматизъм. То се извършва на три фази в периода от ранния карбон до късния перм 

(Русева, М., и др.,1994). 

Плутоните от първия комплекс се отличават с добре изразен плоскостен 

паралелелизъм по фемичните минерали, включенията и шлирите. Смиловенският плутон 

е конкордантен и конформен с наклонен на юг купол.. Източната му периклинала е много 

добре оформена от гнайсовидни текстури.На югоизток от нея се наблюдават малки тела 

и жили всред гнайсите. В Смиловенския плутон най-добре са развити надлъжните и 

диагоналните пукнатини. 

Хисарският плутон е също конкордантно и конформно тяло, оформено като 

субекваториален купол, в което са развити напречните и надлъжните пукнатини. 

Плутоните от втория комплекс са с плоскостен паралелизъм, дефиниран от 

фелдшпатовите ендобласти и биотита. Те са полусъгласни и конформни. В Мътенишкия 

плутон плоскостния паралелизъм дефинира един субекваториален купол.Плутонът дава 

послойни и секущи апофизи в метаморфната мантия и гранитоидите от първия комплекс. 
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Плутонитите от третия комплекс са обикновено безструктурни в централните си 

части и със слабо проявен плоскостен паралелизъм по биотита в периферните части. 

Михилският плутон е съгласно, послойно тяло с дълга до 5 km източна апофиза. 

През алпийския етап, според Бончев (1971) блокът е бил свързан с Родопския 

масив. След сенона, в резултат на ларамийско нагъване се оформя ядката на 

Средногорския антиклинорий. След средния еоцен блокът се е навлякъл последователно 

на север, в обхвата на Задбалканския разломен сноп и на юг, в обхвата на 

Южносредногорския разломен сноп – след горния еоцен. През палеогена, в резултат на 

позитивните тенденции на блока се образуват множество разломи, ориентирани 

предимно в субекваториална посока. Най значителни са Климентския разсед и 

Сърнегорският разломен сноп, по който се установява катаклаза и хидротермална 

промяна.Разседната равнина е стръмна, наклонена на юг. Хисарският разлом има с 

посока 60-90 °, по който гранитоидите са силно катаклазирани и окварцени. 

В южните части на територията попада най-северната окрайна част на 

Пловдивското понижение, като част от Горнотракийската депресия. Горнотракийската 

депресия е ограничена от север от Южносредногорския разломен сноп. Във фундамента 

на Пловдивското понижение са установени докамбрийски метаморфити, херцински 

гранитоиди. горнокредни седименти и палеогенски скали. В края на приабона в 

понижението се формират редица блокови структури. На територията на ОУП Хисаря 

попадат северните части на Моминския ров и Брезовското стъпало. 

Моминският ров се ограничава на север от Красновския разлом, а от юг от 

Секировския разлом (извън разглежданата територия). По сондажни данни, 

максималната дебелина на приабона е около 470 m. С размив върху него заляга 

олигоценската туфозно -теригенна задруга с дебелина до 270 m. С размив над палеогена 

залягат седиментите на Ахматовската свита. 

Брезовското стъпало се ограничава от юг от Красновския разлом и на север от 

Староселския разлом. То е разположено върху южните окрайни части на Средногорския 

антиклинорий и Старозагорската горнокредна ивица. Има ориентировка изток-запад. 

Брезовското стъпало е запълнено с неогенски седименти с малка мощност, залягащи 

върху докамбрийски метаморфити, гранитоиди и горнокредни седименти. 

По време на неогенския етап активни движения се осъществяват само по 

окунтуряващите депресииите разломи. Еоплейстоценският цикъл от развитието на 

понижението се изразява в преориентация на речната мрежаи частично ерудиране на 

седиментите от Ахматовската свита  като резултат от интензивни положителни движения. 

В началото на плейстоцена от Красновския разлом се извършва пропадане по 

северния му борд, където се оформя локално понижение. То е запълнено с делувиално-

пролувиални наслаги. По този разлом се извършва и съвременно потъване, което се 

маркира от заблатяванията, разположени западно от село Старо Железаре. 
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През целия плейстоцен Пловдивското понижение е обхванато от диференциални 

отрицателни движения. Това обуславя формирането на дебелите алувиално-

пролувиални, алувиални и пролувиални наслаги. Движенията имат ритмичен характер, 

което се установява в макроциклите на алувия. Потъванията продължават до началото 

на холоцена, когато се оформят обширните заливни тераси на р. Пясъчник и Стряма. 

В Пловдивското понижение е развита мрежа от разломи, които имат посока 

предимно изток -запад (110-120˚) и напречни на нея (40-45˚)(Приложение 8).Те формират 

сложна блокова мозайка на фундамента и на структурите от палеоген-неогенския етап. 

Някои от тях са оживели и през кватернера. Най-значителнатаразломна регионална 

структура е Красновският разсед. Неговата посока е субширотна. По-голямата му част е 

покрита от млади седименти. В разглеждания район той е покрит от по-млади седименти 

и се проследява в централната част, южно от с. Старо Железаре. Напречно на него, със 

североизточна посока са се образували редица разломи, по които са оформени левите 

приточни долини на редица реки – Пясъчник, Пукнатата река, Лала дере, Хисарска река и 

др. Тези разломи също така са погребани под мощни кватернер-неогенски отложения 

3.3.3. Полезни изкопаеми. 
На територията на Община Хисаря не са известни находища на рудни и нерудни 

полезни изкопаеми с практическо значение. Като строителни материали най-широко 

използвани са гранитоидите и то по-дребнозърнестите им разновидности. По значителни 

кариери са тези при кв. Веригово, кв. Момина баня. Има кариери от местно значение – с. 

Старосел, североизточно от с. Черничево и др. Като баластра се използват чакълите и 

пясъците в терасите на по-големите реки – р. Пясъчник. 

В настоящия момент в Националния концесионен регистър липсват издадени 

концесии за добив на педземнти богатства на устройваната територия. 

Районът е богат на минерални води с находища „Хисаря“, „Красново“ и „Старо 

Железаре“. 

3.3.4 Характеристика на инженерно-геоложките условия. Сеизмичност 
Инженерно-геоложките условия на територията на община Хисаря, 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 Хисаря е изградена основно от 

докамбрийски метаморфни скали, палеозойски гранитоиди и неогенски седиментни скали 

и кватернерни отложения, подробно описани в характеристика на геоложката основа. 

От Картата на геоложката опасност в България за територията на Община Хисаря 

са характерни следните процеси с внезапно действие или с периодично 
активизиране с рисков характер: 
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1) По сътресяемост за период от 10000 ,г районът на Община Хисаря се 

класифицира по степен на сеизмичност в земетръсна зона със сеизмична 
интензивност -VIII степен по скалата на МШК-64 и коефициент на сеизмичност Кс = 

0,15 в северната и северозападна част на територията, изградена от Средногорския 

кристалинен блок с със сеизмична активност IX степен по скалата на МШК-64 

коефициент на сеизмичност Кс = 0,27 в южната част на територията, попадаща в обхвата 

на Пловдивското понижение. 

2) потенциално свлачищe от е локализирано от „Геозащита“ ЕООД -Перник – PDV 

37.39579-01 на територията на с. Красново кв. 50 и51 „Бузово дере“ 

От процесите и явленията с непрекъснато действие  за северната част на 

територията на ОУП, където площно се разкриват метаморфнити и гранитоиди е 

характерна среднаплощна ерозия.Към този вид геоложки процеси се отнасят двете 

топлинни аномалии в земните недра с температура ˃50˚, установени при гр. Хисаря и с. 

Красново, свързани с проявленията на минерални води. 

3.4. Почви и земеползване. 
Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) 

територията, обект на ОУП, се намира в Средиземноморската почвена област,  

Балканско-средиземноморска подобласт, Среднотракийско-Тунджанска провинция  

(фиг.3.4.1.1., 3.4.1.2.). 

 
Фигура 3.4.1. 1.Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997). 
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Фигура 3.4.1.2. Почвеногеографски райони в България. 
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Почвената покривка е изградена от плитки почви (ранкери, рендзини), понякога в 

комплекси литосоли с ранкери,  светли лесивирани с ранкери.  

Срещат се наносни почви (богати), понякога в комплекси богати с бедни наносни 

почви, делувиални почви, комплекси от делувиални с делувиално - ливадни почви,  

метаморфни почви (ненаситени кафяви планинско-горски), лесивирани почви (светли и 

канеленовидни),  ненаситени планосоли.  

Почвите се отнасят към І и ІІ бонитетна група, класове S1 и S2. Главни 

ограничители на почвеното плодородие са относително пресечения релеф,  ерозията, 

плиткостта на почвите. 

В Общинския план за развитие почвите в устройваната територия са определени 

като много и различни по състав почвени видове. Преобладаващи са кафявите горски 

почви, следвани от канелено-подзолисти. Относително най-слабо разпространени са 

хумусно-карбонатни и ливадни-канелени почви. 

Кафяви горски почви са разпространени в пояса 1000-2000м. Образувани са 

върху леко-песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и 

широкото участие на широколистни /букови /, иглолистни и смесени гори. Отличават се с 

малка мощност на почвения хоризонт /40-80 см/, незначителен хумусен хоризонт и 

незначително съдържание на хумус /3-9%/. Поделят се на светлокафяви /разпространени 

в по-ниския пояс на буковите гори/ и тъмнокафяви /разпространени по северните 

склонове и високопланинския пояс иглолистни гори/.  
Канелените горски почви са разпространени по южните склонове на Стара 

планина и основните склонови ивици на останалите планини на юг от нея и свързаните с 

тях котловинни полета, хълмистите земи на Средногорието, Крайщето, Тунджанската 

област, Странджа, Източни Родопи, Осогово, Рила, Пирин, Родопите /до 800 м.н.в./. 

Формирането им протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски 

климат и при участието на топлолюбива широколистна, горска растителност, 

разнообразен почвен субстрат /силно натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси, 

гнайси, слюдени шисти и др./ Канелените горски почви се поделят на типични, излужени и 

оподзолени канелени горски почви. 

Типичните горски канелени почви имат ограничено разпространение в 

хълмистите и дълбоко разчленени райони. Развити са върху карбонатна основа и се 

характеризират с плитък профил, малка мощност, плътен строеж. По механичен състав 

са леко до тежко глинести с хумусно съдържание /3-5% /. 

Излужените канелени почви са най-широко разпространения почвен тип в 

България. Разпространени са в основните селскостопански райони. Характеризират се с 

мощност на почвения профил 75-120 см, мощност на хумусния хоризонт /до 35 см/. По 

механичен състав са по-глинести от типичните канелени почви, но са с по-малко 

съдържание на хумус /2-3 %/. 
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Плитките и неразвити почви са разпространени върху наклонени и разчленени 

терени. Бедни са на органично вещество и са с ниско естествено плодородие. 
Рендзини (хумусно- карбонатни) спадат към групата интразонални почвни. 

Характеризират се преди всичко с високото си хумусно съдържание и с това, че се 

развиват изключително върху карбонатни скали. Характерни са за пресечени релефни 

форми. Силно е изразен хумусно-акумулативният хоризонт, достигащ до 50-60 см. 

Профилът им е обикновено пълен АВС. Преходният хоризонт, който се формира тук, е с 

много разнообразна мощност. В много случаи хумусният хоризонт лежи направо върху 

варовит рокляк, премесен повее или по-малко със ситнозем, преминаващ в твърда 

карбонатна скала.  

Характерна особеност на тези почви е неравномерността на профила по 

дълбочина. В съответствие с неравномерното изветряване на варовиците тук на много 

места се срещат петна от дълбоки почви, граничещи със съвсем плитки такива. 

Почвеният мониторинг в България, съгласно унвърдената от  Министъра на 

околната среда и водите Програма, е организиран на три нива= 

 Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва в 

равномерна мрежа 16х16 км, и предоставят данни за оценка състоянието на почвите по 

следните показатели - 9 тежки метали и металоиди, общ азот, фосфор, органичен 

въглерод, активнареакция на почвата (pH) електропроводимост, нитратен азот, общ 

въглерод и устойчиви органични замърсители -16 PAH, 6 PCB, 15-хлор органични 

замърсители, обемна плътност. Периодичността на наблюдение - 5 години 

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на 

деградационни процеси – вкисляване и засоляване. Процеси на ерозия - 

водоплощна и ветрова се наблюдават чрез специално разработени математически 

модели за оценка и прогноза. Почвеното запечатване се оценява на база статистически 

данни и картиране на земното покритие (проект Корин Земно покритие). 

Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени 

замърсявания, в рамките на който следва да се извършва инвентаризация на площи със 

замърсена почва. Инвентаризацията е все още частична и нерегулярна, на база на 

налични данни. През 2007 г. е утвърдена специализирана наредба към ЗООС, предстои 

да се утвърди методиката за инвентаризацията. 

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС годишна програма 

за мониторинг на почви - I ниво, широкомащабен мониторинг през 2017 г. е извършено 

наблюдение в  пункта от мониторинговата мрежа, в землището на  сeло Михилци; 

Съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на ИАОС годишна програма 

за мониторинг на почви - II ниво, интензивен мониторинг, през 2017 г. е извършено 

наблюдение в пункта от мониторинговата мрежа в землището на град Хисаря. 
(Функционална подсистема „ Контрол и опазване на почвите от вкисляване”). 
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Почвите в района са в добро екологично състояние по отношение на запасеност 

с биогенни елементи /органично вещество, съдържание на тежки метали и металоиди и 

устойчиви органични замърсители (полиароматни въглеводороди, полихлорирани 

бифенили и хлорорганични пестициди). 

Основният натиск по отношение на запасеността на почвите с биогенни елементи 

идва от селското стопанство и по-специално от небалансираната употреба на торове. 

Запасеността на почвите с биогенни елементи се определя чрез концентрациите 

на общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, както и съотношението между органичен 

въглерод и общ азот. Стойностите при наблюдаваните показатели са в рамките на 

средните за страната стойности. 

Почвите в района са в добро екологично състояние по отношение на 

замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители: 

Полиароматни въглеводороди (PAH), Полихлрирани бифенили (PCB) и Хлорорганични 

пестициди. Дифузното замърсяване се оценява чрез определяне на концентраците на 

тежки метали и металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Hg, As, и устойчиви органични 

замърсители – РАН (16 съединения), РСВ (6 съединения) и хлорорганични пестициди (22 

съединения) в почвени проби. Получените данни са оценени съгласно максимално 

допустими концентрации (МДК) от Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите, в сила от 12.08. 2008 г. Стойностите при наблюдаваните 

показатели са в рамките на средните за страната стойности. Не са отчетени 

замърсявания на почвите с устойчиви органични замърсители, което се дължи основно на 

промените в българското земеделие през последните години -намалена е употреба на 

химикали и торове. 

По данни на РИОСВ като цяло през последните години все повече се налага 

тенденцията за намаляване на замърсяването на почвите. Следят се активна реакция на 

почвата (pH), биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, нитратен азот, органично 

вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност и 9 тежки метали – 

мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсен и живак. Няма данни за 

замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди. 

Липсват мащабни нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост. 

Няма данни за замърсяване с негодни за употреба препарати за растителна 
защита, които са депонирани в: 

• 4 „ВВ” куба в гр. Хисаря, кв. Момина Баня, където се съхраняват 16 000 л 

препарати в твърдо състояние -  охраняем; 

• Специализиран склад в село Старо Железаре, където се съхраняват  21631 

л препарати в твърдо състояние и 11641 л в течно- охраняем; 

• 2 „ВВ” куба в село Старосел, където се съхраняват 8 000 л препарати в 

твърдо състояние-не охраняем. 
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Състоянието на складове за съхранение на продукти за растителна защита  в 

селата Старосел и Старо Железаре и контейнерите в град Хисаря и село Старосел . е 

добро по оценка на извършените от РИОСВ проверки през 2017 година. 

Почвите в района са в добро екологично състояние по отношение на запасеност 

с биогенни елементи /органично вещество, съдържание на тежки метали и металоиди и 

устойчиви органични замърсители (полиароматни въглеводороди, полихлорирани 

бифенили и хлорорганични пестициди). Основният натиск по отношение на запасеността 

на почвите с биогенни елементи идва от селското стопанство и по-специално от 

небалансираната употреба на торове. Запасеността на почвите с биогенни елементи се 

определя чрез концентрациите на общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, както и 

съотношението между органичен въглерод и общ азот. Стойностите при наблюдаваните 

показатели са в рамките на средните за страната стойности. Почвите в района са в добро 

екологично състояние по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и 

устойчиви органични замърсители: Полиароматни въглеводороди (PAH), Полихлрирани 

бифенили (PCB) и Хлорорганични пестициди. Дифузното замърсяване се оценява чрез 

определяне на концентраците на тежки метали и металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, 

Hg, As, и устойчиви органични замърсители – РАН (16 съединения), РСВ (6 съединения) и 

хлорорганични пестициди (22 съединения) в почвени проби. Получените данни са 

оценени съгласно максимално допустими концентрации (МДК) от Наредба №3 за нормите 

за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, в сила от 12.08. 2008 г. 

Стойностите при наблюдаваните показатели са в рамките на средните за страната 

стойности. Не са отчетени замърсявания на почвите с устойчиви органични замърсители, 

което се дължи основно на промените в българското земеделие през последните години - 

намалена е употреба на химикали и торове. 

Липсват сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия и засоляване на 

почвите. Не са констатирани случаи на увеличаване съдържанието на 

водноразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. В пробите от 

опорниа пункт за мониторинг от НСМОС   
Липсват данни за площи, замърсени с вредни вещества или отпадъци. Получават 

се малки локални замърсявания главно органични остатъци, при преработката на земеделска 

продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано и битови – около населените 

места  и крайпътните пространства.   

За основни източници на замърсяване на почвите се считат : 

• Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под 

формата на киселинни дъждове; 

• От транспорта–замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови 

двигатели; 
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• Комунално-битова дейност–изхвърляне на отпадъци, които при неправилно 

съхранение могат да ги замърсят; 

• Ниската лесистност в равнинната част на общината, водеща до бавно 

изтощаване на почвите, ерозия и засоляване; 

Характеристиката на поземления ресурс и съществуващия баланс на територията е 

фактор, оказващ влияние върху развитието на общината. В баланса на територията 

земеделските земи са 30330,92 ха по опорен план, което е 54.93 % от общата територия 

на общината (Таблица 2.4.1.). В резултат на настъпилите през годините изменения в 

устройството на територията в ОУП те се редуцират незначително до  29734,48 ха или 

53.85 %. В ОУП горските територии се определят на 20371,38 (36.89%). 

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

Голяма част от общината попада в Среднобългарския биогеографски район, 

подрайон Горнотракийска низина /Бл. Груев, Б. Кузманов, 1994/, характеризиращ се с 

предимно равнинен характер, интензивно земеделие и значителна урбанизация. Това 

предопределя до бедно по състав и обилие биологично разнообразие, съхранено 

основно по склоновете на предпланиските възвишения и местата с екотонен ефект – 

равнинни гори и реки. Подрайонът до голяма степен се припокрива с Горнотракийски 

биогеографски район от Балканската биогеографска провинция по Асенов /2006/. 

 
Фигура 3.5.1.1. Биогеографски райони и подрайони /Бл.Груев, Б.Кузманов; 

1994/. 
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Почвите са предимно канелени горски, чернозем-смолници, алувиално-

делувиални, хумусно-карбонатни и антропогенни. Средиземноморското влияние навлиза 

по долината на реките  Марица и Тунджа.    

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 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), 

гръцка видрица (Fritillaria graeca), черноморска ведрица (Fritillaria pontica), за които няма 

сведения да са се срещали някога в района.  

Фауната е богата на южни топлолюбиви видове. Безгръбначните са 

представени от множество субмедитерански и източносредиземноморски, както и 

предноазиатски видове. 

По литературни данни безгръбначната фауна в биогеографската единица 

включва установени 16 български и 11 балкански ендемита, 6 реликтни и 83 редки вида 

от ненасекомната безгръбначна фауна и са цитирани 81 вида пеперуди. Болшинството 

видове са малко вероятни  за района, тъй като са свързани с наличието на характерни 

естествени и богати фитоценози.  

От ненасекомните видове характерни за района са някои охлюви (клас 

Gastropoda, тип Mollusca), червеи от клас Oligochaeta,  множество кърлежи и паяци от 

клас Arachnida... 

От клас Incecta се срещат водни кончета (разред Odonata), еднодневки (разред 

Ephemeroptera), дървеници (разред Hеmiptera), богомолки (разред Manthodea), скакалци 

(разред Orthoptera), пчели и оси (разред Hymenoptera).  

По-богато представени са разредите Coleoptera (майски бръмбар, торни 

бръмбари, златки, калинки и др), Lepidoptera (пеперуди) и Diptera (мухи).  

108 



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

3.5.2. Растителен свят.  Характеристика на състоянието. 
Според геоботаническото райониране на България (География на България,2000), 

растителността в Община Хисаря се отнася към Европейската широколистна горска област, 

Македоно-Тракийската й провинция, Горнотракийски окръг, Пловдивски район. Заема 

разнообразен терен с разновидна растителна покривка. Териториите около Пловдив и 

Пазарджик понастоящем са заети почти само от обработваеми земи, а в миналото са 

били покрити от гори на дръжкоцветен дъб, който и сега се среща поединично и на групи 

с полския бряст и полския клен, формирали предимно мезофитни и хигромезофитни гори. 

На сухи места горите са били ксеротермни, съставени от благун и цер, а на варовити 

терени предимно от космат и виргилиев дъб, остатъци от които са запазени по 

Бесапарските хълмове и склоновете на Сърнена гора.  

Флорните елементи в окръга са разнообразни. Най-многобройни са балканските 

ендемити от групата на македоно-тракийските флорни елементи (48 от всичко около 80 

флорни елемента). От тях 10 вида са български ендемити–четинеста звъника (Hypericum 

setiferum), фривалдскиево плюскавиче (Chamaecytisus frivaldskyanus), понтийска 

мотовилка (Valerianella pontica), хилядолетен воден морач (Oenanthe millefolia), късна 

самодивска трева (Peucedanum vitijugum), грудеста метличина (Centaurea napulifera ssp. 

thirkei), манганетова метличина (Centaurea mannagettae), родопска люцерна (Medicago 

rhodopaea), тракийско омразниче (Onosma thracica), румелийска чубрица (Satureja 

rumelica), родопско еньовче (Galium rhodopaeum) и 38 вида са балкански ендемити – 

шкорпилова ведрица (Fritillaria scorpilii), черноморска ведрица (Fritillaria. pontica), 

стрибърнова ведрица (Fritillaria stribrnyi), гръцка поревка (Moenchia graeca), гигантско 

плюскавиче (Silene gigantea), фривалскиево плюскавиче (Silene frivaldskyana), 

шкорпилово плюскавиче (Silene scorpilii), тасоска звъника (Hypericum thasium), румелийска 

жълтуга (Genista rumelica), родопски коротамнус (Corothamnus agnipilus), спрунерово 

клинавче (Astragalus spruneri), далматинска детелина (Trifolium dalmaticum), тракийски лен 

(Linum thracicum), веленовскиева млечка (Euphorbia velenovskyi), родопска телчарка 

(Polygala rhodopaea), малинов ранилист (Stachys milanii), черно шекерче (Nonea atra), 

яйцевиднолистен лопен (Verbascum ovalifolium), крилата козя брада (Tragopogon 

pterodes), критски ветрогон (Eryngium creticum), балкански ранилист (Stachys balcanica), 

алпийски ранилист (S. alpina ssp. bulgarica), атикска мащерка (Thymus atticus), 

теофрастиево вечерниче (Hesperis theophrastii), дегенова еспарзета (Onobrychis degenii), 

бледо шекерче (Nonea palens), пирамидално кукувиче грозде (Muscari armeniacum), 

ароматна перуника (Iris suaveolens) и др.  

Групата на илирийските балкански ендемити е малка (10 вида) – родопска 

мишовка (Minuartia rhodopaea), нежен карамил (Dianthus gracilis), дегенова звъника 

(Hypericum degenii), сенниковидна звъника (Hypericum umbellatum), румелийска звъника 

(Hypericum rumeliacum), липицензов пореч (Roripa lippizensis), балканска детелина 
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(Trifolium trichopterum), сръбски водоволец (Orobanche serbica), елхов лопен (Verbascum 

abietinum), благбъзова самодивска трева (Peucedanum aegopodioides).  

Сравнително голяма е групата на степните флорни елементи – брандзов житняк 

(Agropyron brandzae), руско вълмо (Salsola ruthenica), пиротензов очиболец (Potentilla 

pirotensis), драка (Paliurus spina-christi), източна превара (Scutellaria orientalis), висока 

превара (Scutellaria altissima), бодлива руница (Phlomis herba-ventis ssp. pungens), 

теснолистен ранилист (Stachys angustifolia), пиротензов очиболец (Jurinea albicaulis ssp. 

kilaea), петтичинкова ракитовица (Tamarix ramosissima), лъжливо великденче (Veronica 

spuria), източна метличина (Centaurea orienthalis) и пясъчна самодивска трева 

(Peucedanum arenarium).  

Само четири вида са средиземноморски елементи – медовична оризовка 

(Piptatherum holciforme), балкански шпорец (Delphinium halteratum), южен мак (Papaver 

apulum), бондева люцерна (Medicago bondevii), а три вида са евксински флорни елементи 

– коленесто диво жито (Aegilops geniculata), низинен дъб (Quercus longipes) и еруколистен 

дъб (Quercus erucifolia). 

Преобладаваща част от горските територии в района заемат южните склонове в 

източната част на Средна гора, а много малка част представляват распокъсани и 

пръснати площи в равнинната южна част на общината. Съгласно класификационната 

схема на Събев и Станев (1963), територията се намира в Европейско-континенталната 

климатична област, Преходно континенталната климатична подобласт и обхваща два 

климатични района – Климатичен район на Източна Средна България (западна част) и 

Задбалкански нископланински климатичен район. Преобладават издънковите гори от 

зимен дъб (Quercus petraea), благун (Quercus frainetto) и келяв габър (Carpinus orientalis). 

В състава се включват още обикновен габър (Carpinus betulus),  бук (Fagus sylvatica), цер 

(Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens), бяла бреза (Betula pendula), източен 

чинар (Platanus orientalis), обикновен ясен (Fraxinus excelsior), планински ясен (Fraxinus 

excelsbi),  летен дъб (Quercus robur), бял бряст (Ulmus laevis), трепетлика (Populus 

tremula), офика (Sorbus aucuparia), обикновен смърч (Picea abies), обикновена ела (Abies 

alba)... Изкуствено създадени са култури от бял бор (Pinus sylvestris),  черен бор (Pinus 

nigra), бяла акация (Robinia pseudoacacia), зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii) ... 

Малкото съхраненти крайречни горски полоси включват бяла елша (Alnus incana), 

обикновен ясен (Fraxinus excelsior), бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis), 

черна елша (Alnus glutinosa), полски ясен ((Fraxinus angustifolia), бяла топола (Populus 

alba), черна топола (Populus nigra), полски бряст (Ulmus minor), източен чинар (Platanus 

orientalis), летен дъб (Quercus robur). Срещат се и няколко вида лиани–хмел (Humulus 

lupulus), обикновен повет (Clematis vitalba), виолетов повет (Clematis viticella), дива лоза 

(Vitis sylvestris), бръшлян (Hedera helix), скрипка (Smilax excelsa), гърбач (Periploca 

graeca), обикновено чадърче (Calystegia sepium), и др.  
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В храстовия етаж най-често се срещат дрян (Cornus mas), смрадлика (Cotinus 

coggygria), леска (Corylus avellana), червен глог (Crataegus monogyna), обикн. птиче грозде 

(Ligustrum vulgare), шипка (Rosa sр.), трънка ( Prunus spinosa), къпина (Rubus sр.), малина 

(Rubus idaeus), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), синя хвойна (Juniperus communis) ... 

За озеленяване и ландшафтно оформление се използват източен чинар (Platanus 

orientalis), брекина (Sorbus torminalis), едроцветна магнолия (Magnolia grandiflora), 

албиция ((Albizia Julibrissin), див рожков (Cercis siliquastrum), гледичия (Gleditschia 

triacanthos), конски кестен (Aesculus hippocastanum),  миризлива върба (Elaeagnus 

angustifolia), гинко (Ginkgo biloba), тис (Taxus baccatа), черен глог (Crataegus pentagyna)... 

В тревния етаж на горите се срещат седмолист (Aegopodium podagraria), момина 

сълза (Convallaria majalis), луковичен зъбник (Dentaria bulbifera), балканска власатка 

(Festuca heterophylla), лазаркиня (Galium odoratum), лепка (Galium aparine ), храсталачна 

светлика (Luzula luzuloides), къдрава пластица (Deschampsia flexuosa), горски вейник 

(Calamagrostis arundinacea),  мицелис (Mycelis muralis), горска ливадина (Poa nemoralis), 

връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), бяла съсънка (Anemone nemorosa), луковична горва 

(Dentaria bulbifera), жълта мъртва коприва (Lamiastrum galeobdolon),  дебрянка (Sanicula 

europea), едноцветна бисерка (Melica uniflora), едроцветна звездица (Stellaria 

holostea) ...Характерно е развитието на пролетен тревен синузий. 

На територията на Горнотракийската низина включително и на изследваната 

територия, по различни причини най-вече от антропогенен характер са се развили в 

последствие преимуществено тревисти растителни съобщества. От тях най-широко са 

разпространени са тези с доминанти луковична ливадина (Poa bulbosa), белизма 

(Dichanthium ischaemum ), бял бозалък (Dichantium ischaemum), валезийска власатка (Festuca 

valesiaca),  троскот (Cynodon dactylon),  садина (Chrysopogon grillus), обикновена полевица 

(Agrostis capillaries),  картъл (Nardus stricta).   

От типовете растителност в равнинната част на общината по-съществено 

присъствие имат няколко, които се характеризират със специфичен набор от съобщества, със 

свой особен облик, екологична природа, биологичен потенциал и функционална роля. 

Разпространението на тези типове е свързано с обособени територии с различни размери, 

различаващи се съществено по комплекса природни условия.  

Тип „Степна растителност” - основни представители са тревистите съобщества с 

доминиране на ксерофитни плътнотуфести житни, като по-характерни за района на общината 

може да се посочат формациите на садината (Chrysopogoneta grilli), валезийската власатка 

(Festuceta valesiacea), белизмата (Dichanthieta ischaemi), луковичната ливадина (Poaeta 

bulbosae), свитолистния изворник (Puccinellieta convolutae) и други. Тип „Средиземноморска 

растителност” е със значително по-ограничено разпространение и с доминиране на 

вечнозелени твърдолистни широколистни дървета и храсти. Налични са формациите на 

кукуч (Pistacieta terebinthi) и драка (Paliureta spina-christi). 
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Типа „Водна растителност” - съобществата с доминиране на висши водни 

растения, които се развиват във водна или силно увлажнена среда –  езера(язовири), 

блата, реки, влажни зони и др.. От формациите й, на територията на общината най-

голямо присъствие има тази на тръстиката (Phragmiteta australis). 

Около обработваемите площи и в запустели урбанизирани терени се срещат 

много рудерални видове – див овес (Avena fatua), полски синап (Sinapis arvensis), 

великденче (Veronica officinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), паламида (Cirsium 

arvense), полска повитица (Convolvulus arvensis), разклонена боянка (Erysimum diffusum), 

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

(Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella burs-pastoris), лечебна комунига (Mellilotus 

officinalis), полска детелина (Trifolium arvense) и др.  

Във водното течение на река Стряма и по-малките водни течентия се развиват 

типични хидрофити като класовиден мириофилум (Myriophyllum spicatum), прешленест 

мириофилум (Myriophyllum verticillatum), цанихелия (Zannichellia palustris), плаващ 

ръждавец (Potamogeton natans), гребеновиден ръждавец (Potamogeton pectinatus). 

Наносните полоси обрастват с репей (Arctium lappa). Под залесените площи, в 

близост до течението на реките се развиват редица мезофити и хигрофити-триделен 

бутрак (Bidens tripartite), бутрак наведен (Bidens cernua), блатна незабравка (Myosotis 

palustris), мокрица (Myosoton aquaticum), водно пипериче (Persicaria hydropiper), пачи 

очиболец (Potentilla anserina), дараджан (Echinochloacrus galli), ручейница (Catabrosa 

aquatica), отровно лютиче (Ranunculus sceleratus), крайводен лапад (Rumex 

hydrolapathum), изворно великденче (Veronica anagallis aquatica), мента (Mentha sp.). 

едноцветна бисерка (Melica uniflora), обикновен пролез (Mercurialis perennis), редкокласа 

острица (Carex remota), горска острица (Carex sylvatica), едра чаровница (Circaea 

lutetiana), балканска паламида (Cirsium appendiculatum), хвощ (Equisetum sр.), обикновено 

орехче (Filipendula ulmaria),  горска слабонога (Impatiens noli-tangere), обикновена катушка 

(Lycopus europaeus), обикновена блатия /върболист/ (Lythrum salicaria), блатна 

незабравка (Myosotis scorpioides)... 

За откритите по-влажни пространства са характерни ливадна  тимотейка 

(Phleum pretense), кощрява (Setaria glauca), паламида (Cirsium arvense), широколист 

жиловляк (Plantago major), теснолист жиловляк (Plantago lancelota), червена куча лобода 

(Chenopodium rubrum), змийско мляко (Chelidonium majus), пелин (Artemisia abrotanum), 

див коноп (Canabis roderalis) .... 

Агроценозите включват традиционни видове - пшеница, ечемик, слънчоглед, лозя... 

Големите зеленчукови градини са ликвидирани, но се отглеждат домати, краставици, 

пипер...  

Ограничено се развива и овощарството.  
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Части от някои широко разпространени и пластични растителните видове се 

използват като лечебни и са включени в Закона за лечебните растения – коприва (Urtica 

dioica), синя жлъчка (Cichorium inthybus), мащерка (Thymus sр.), жълт кантарион 

(Hypericum perforatum), медицинска комунига (Melilothus officinalis), срамливче (Orlaja 

grandiflora), бял равнец (Achillea millefolium), лайка (Chamomilla recutita), бял оман (Inula 

helenium), белезникав очеболец (Potentilla neglecta), сребрист очеболец (Potentilla 

argentea), бръшлян  (Hedera helix).... Срещани редки ресурсни видове са бодлив залист 

(Ruscus aculeatus), левурда /мечи лук/ (Allium ursinum), панчичева пищялка (Angelica 

pančičii), лудо биле (Atropa belladonna), лечебна иглика (Primula veris), лазаркиня (Galium 

odoratum), лечебен ранилист (Stachys officinalis),  червен божур (Paeonia peregrine)... 

В общината се развиват и са картирани няколко природни местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за 

биологичното разнообразие, представени в табл. 3.5.2.1. и анализирани в приложения 

Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони. 

Таблица 3.5.2.1. Установени в община Хисаря природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР 

код местообитание 

6210* Полуестествени сухи тревни и храсталачни съобщества върху варовик  

6230 * Богати на видове картълови съобщества 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

6510 Низинни сенокосни ливади 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo - Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

91W0 Мизийски букови гори 

По данни на  WWF (Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска 

Програма България) за гори с висока консервационна стойност се считат тези, 

притежаващи характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (Old growth 

forests), които със своята възрастова структура и степен на естественост представляват 

местообитание на комплекс от видове от специфични екологични и таксономични групи 

(2015, Гори с висока консервационна стойност на територията на  ТП ДГС „ХИСАР”). 

Съгласно теренното обследване и идентифицираните за местата с такава 

консервационна стойност са установени 7 типа редки, застрашени или изчезващи 

екосистеми включени в списъка към Приложение 4 на Националното ръководство за 

определяне на ГВКС. 
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Четири от този тип гори са включени в Закона за биологичното разнообразие и в 

Червена книга на Република България том 3, Природни местообитания в категория 

“уязвимо местообитание” (Бисерков и др. /ред./ 2011). Това са: 

G1.2116 Dacio Moesian ash alder woods  - Смесени крайречни галерийни 
съобщества с основен едификатор черна елша (Alnus glutinosa). На места 

едификатори и съедификатори са бяла елша (Alnus incana), източен чинар (Platanus 

orientalis) и обикновен ясен (Fraxinus excelsior). Участват още различни видове върби, най 

често трошлива върба (fragilis) и бяла върба (Salix alba).  

G1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries - Крайречни гори, срещащи 
се в равнините и низините с преходно континентален климат в Южна България. 

Заемат тесни ивици от поречията на по големите реки. Развиват се върху богати 

алувиални (наносни) почви. Характерни са периодични пролетни заливания с различна 

продължителност. Основни едификатори са бяла топола (Populus alba), черна топола (P. 

nigra), бяла върба (Salix alba) и трошлива върба (S . fragilis). Срещат се също черна елша 

(Alnus glutinosa), по рядко полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), 

източен чинар (Platanus orientalis) и летен дъб (Quercus robur). Характерно е и 

присъствието на увивни растения – хмел (Humulus lupulus), повети (Clematis vitalba, C. 

viticella), бръшлян (Hedera helix), къпини (Rubus spp.), гръцки гърбач (Periploca graeca), 

обикновено чадърче (Calystegia sepium), горска лоза (Vitis sylvestris).  

G1.6931 Balkan Range acidophilous beech forests - Гори с преобладание на 
бук, разположени на бедни кисели и влажни почви. Включва ацидофилни 

широколистни и смесени широколистно иглолистни гори с основен едификатор обикновен 

бук (Fagus sylvatica). В диапазон 700 - 1100 m надм. вис. горите са монодоминантни 

букови и смесени широколистни със сравнително голямо участие на обикновен габър 

(Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus dalechampii), а на места и на бяла бреза (Betula 

pendula).  

G1.7C4 Thermophilous [Tilia] woods - Гори с ясно изразено доминиране на 
сребролистна липа (Tilia tomentosa). Възникнали са предимно вторично на мястото на 

дъбови гори. Освен основният вид, в дървесния етаж участват Acer campestre, Fraxinus 

ornus, Quercus cerris, Q. robur, Quercus frainetto, Q. petraea agg., Acer platanoides, A. 

pseudoplatanus, A. tataricum, Sambucus nigra, Sorbus torminalis, Tilia cordata. В липовите 

гори няма развит храстов етаж.  

Два типа гори са включени в Червена книга на Република България том 3, 

Природни местообитания в категория “потенциално застрашено местообитание” 

(Бисерков и др. /ред./ 2011).: 

G1.6932/6933 Balkan Range neutrophile beech forests - Неутрофилните букови 
гори.  Формирани са на относително по големи надморски височини от около 700 до 

около 1800 m при типичен планински климат.  
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Заемат предимно северни склонове, долове и клисури. Почвите са неутрални, 

слабо кисели или слабо алкални, богати на хранителни вещества, влажни кафяви горски 

(Eutric, Dystric и Mollic Cambisols).  

G1.69 Thermophilous Moesian beech forests -. Чисти и смесени широколистни 
гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus 
sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в предпланините, ниските планини и 

долните части на високите планини в диапазона от 100 до 1300 m надм. вис. при условия 

на умерено континентален и преходно континентален климат.  

Горите във фаза на старост (Old growth forests) представляват последната фаза 

от развитието на насажденията, които със своята специфична структура и 

функционалност са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и 

таксономични групи. 

Гори с висока консервационна стойност на устройваната територия са и: 

 Горски територии, попадащи в рамките на санитарно-охранителните зони 1 

и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени по реда на Наредба 3 

от 2000 г.; 

 Горски територии ,попадащи в близост до източници за питейно - битово 

водоснабдяване, но без определени официални СОЗ, когато те са територии, включващи 

реката и крайбрежните заливаеми ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 

50 м под него с широчина не по-малка от 1500 м от двете страни на реката. Такива са 

локализирани в землищата на град Хисаря и селата Кръстевич, Старо Железаре , 

Черничево и Михилци.  

 Горски територии, попадащи във водосборите на поройни водни течения, 

чиято лесистост надхвърля 40 %,  

  Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus 

minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, 

попадащи в заливаемата тераса на речното течение;  

 Гори в 100 метровата ивица на реките вкл. Стряма и  попадащи в 

санитарно-охранителна зона/пояси на язовирите, чието основно предназначение е за 

питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г.;  

 Горски територии с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-

голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6;  

 Широколистни гори, разположени между иглолистни насаждения, между 

иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения и земи с 

различно селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум 100 м и 

максимум 250 м и състав, включващ всички широколистни видове без бреза, акация и 

тополови култивари.  
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 Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, 

брегозащитни и колматажни горски пояси. 

На устрйваната територия няма обявени за вековни или забележителни дървета 

по реда на Глава Пета от Закона за биологичното разнообразие. 

3.5.3. Гъби. Според съвремнната систематика гъбите като еукариотни, 

неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла организми са обособени в 

отделно биологично царство.   

Като ценен биологичен ресурс за населението могат да бъдат разглеждани 

стопански значимите видове, като с най-голямо значение са пачи крак (Cantharellus 

cibarius), дъбова манатарка (Boletus reticulatus), обикновена манатарка (Boletus edulis), 

сърнела (Macrolepiota procera), зърнеста масловка (Suillus granulates), обикновена 

масловка (Suillus luteus), челядинка (Marasmius oreades), рижика (Lactarius deliciosus).  

Срещат се още майска гъба (Calocybe gambosa), бисерна гъба (Amanita 

rubescens), обикновена пънчушка (Armillaria mellea), бакърен овчи нос (Chroogomphus 

rutilus), ливадна печурка (Agaricus arvensis), горска печурка (Agaricus sylvaticus), жълта 

рогачка (Hydnum repandum), лютива млечница (Lactarius piperatus), смръчкула (Morchella 

esculenta), хлебна млечница (Lactarius volemus), габърова гъба (Leccinum 

pseudoscabrum), сиво-виолетова гълъбка (Russula cyanoxantha), копринена гъба 

(Volvariella bombycina), пърхутка (Calvatia utriformis), кладница (Pleurotus ostreatus), 

пъстърва (Polyporus squamosus) и др.  

Отровните видове са червена мухоморка (Amanita muscaria), петниста мухоморка 

(Amanitha pantherina), бяла мухоморка (Amanita verna), дяволска гъба (Boletus satanas), 

дипленка (Gyromitra esculenta), вълчи зъб (Inocybe erubescens), отровна млечница 

(Lactarius torminosus), обикновена киселка (Paxillus involutus), бясна гъба (Russula emetic) 

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

същинска праханова гъба (Fomes fomentraius), борова праханова гъба (Fomitopsis 

pinicola), плоска ганодерма (Ganoderma applantus), швейници (Phaeolus schweinitzii), 

окрайчена гъба (Fomitopsis pinicola), дъбов сюнгер (Daedalea quercina), жълт стереум 

(Stereum hirsutum), серножълта праханова гъба (Laetiporus sulphureus), лъжлива 

праханова гъба (Phellinus igniarius), Ganoderma applanatum, Polyporus squamosus и др. 

3.5.4. Животински свят.  Характеристика на състоянието. 
Зооценозите в района са свързани с характера на местообитанията и 

спецификата на биогеографския подрайон. Те са  сравнително богати, поради изразения, 

до някъде, екотонен ефект и разнообразието на терените, въпреки антропогенизирането 

на територията.  
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Безгръбначната фауна е най-богата. От видовете, свързани по-тясно с водна 

среда са установени 37 вида водни кончета от разред Odonata (По  Фауна на България, 

1994). По А. Асенов /2006/ в Горнотракийския биогеографски район са установени 44 вида 

еднодневки (Ephemeroptera), 17 вида полутвърдокрили (Hemiptera), 37 вида двукрили 

(Diptera),14 вида ручейници (Trichoptera).  

Сухоземната безгръбначна фауна е разнообразна, но не напълно проучена. 

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 досегашните изследвания (Хубенов, 2002) е 

установено значително участие на средиземноморски видове.  

От ненасекомните видове характерни за района са някои охлюви (клас 

Gastropoda), червеи от клас Oligochaeta, дафнии и циклопси от клас Crustacea,  

множество кърлежи и паяци от клас Arachnida. По литературни данни в Горнотракийската 

низина са установени 16 български и 11 балкански ендемита, 6 реликтни и 83 редки вида 

от ненасекомната безгръбначна фауна.  

От клас Incecta се срещат водни кончета (разред Odonata), еднодневки (разред 

Ephemeroptera), дървеници (разред Hеmiptera), богомолки (разред Manthodea), скакалци 

(разред Orthoptera), пчели и оси (разред Hymenoptera). По-богато представени са 

разредите Coleoptera (майски бръмбар, торни бръмбари, златки, калинки и др), 

Lepidoptera (пеперуди) и Diptera (мухи). За Горнотракийската низина са известни 52 

ендемични и редки вида насекоми. 

Видове безгръбначни, установени в устройваната територия и включени в 

Приложение II на Директива 92/43/EEC са 4046 кордулегастер (Сordulegaster heros), 4032 

Dioszeghyana schmidtii, 1083 бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1088 обикновен сечко  

(Cerambyx cerdo) и 1078 * (Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria). Не е установено 

присъствие, но са описани  местообитания на целевите видове 1087 алпийска розалия 

(Rosalia alpinа), 1089 буков сечко (Morimus funereus), 1084 осмодерма (Osmoderma 

eremite), 1060 лицена (Lycaena dispar),  4042 полиоматус (Polyommatus eroides), 1032 

бисерна мида (Unio crassus), 1093 ручеен рак (Austropotamobius torrentium), 
4045 ценагрион (Coenagrion ornatum). 

Други видове безгръбначни, вероятни за разглежданата територия са лилава 

апатура (Apatura ilia), южна лилава апатура (Apatura metis), ирисова апатура (Apatura iris), 

Glaucopsyche alexis, Parnassius Mnemosyne, Thymelicus action, Scolitantides orion, 

Pseudophilotes vicrama, Pieris ergane, Zerynthia polyxena, Nymphalis xanthomelas, Brenthis 

Hecate, Callimenus macrogaster, Melitaea trivia. 
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Реките в района - Стряма, Пясъчник, Калаващица, Каварджиклийска и техните 

водосбори са в Егейската водосборна област, чиято ихтиофауна включва над 50 вида и 

подвида риби. Най-богато във видово отношение е семейство Cyprinidae – 24 вида, 

следван от Cobitidae - 6 вида, Salmonidae   - 3 вида. 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)... Към тази категория 

могат да бъдат отнесени Coregonus lavaretus и видовете от семействата Catastomatidae и 

Ictaluridae, които са в процес на аклиматизация.  

При проведени през 2004 година системни изследвания в долното течение на 

река Марица са установени следните видове риби (по Велчева Илиана Г., Николай Х. 

Мехтеров, 2005 г.) - маришка бабушка (Rutilus rutilus mariza Drensky), речен кефал 

(Leuciscus cephalus), распер (Aspius aspius), кротушка (Gobio gobio), маришка мряна 

(Barbus tauricus cyclolepis), уклей (Alburnus alburnus), маришки морунаж (Vimba vimba 

melanops), горчивка (Rhodeus sericeus amarus), златиста каракуда (Carassius carassius) и 

сребриста каракуда (Carassius auratus gibelio), шаран (Cyprinus carpio).   

Съобщавано е за наличие и са вероятни за река Стряма и червеноперка 

(Scardinius erytrophtahlmus), лин (Tinca tinca),  обикновен щипок (Cobittis teaenia), речен 

костур (Perca fluviatilis), бяла риба (Stizostedion lucioperca), слънчева рибка (Lepomis 

gibbosus).  

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 са 

маришка мряна (Barbus tauricus cyclolepis),, маришки морунаш /карабалък/ (Vimba vimba 

melanops), мраморно попче (Proterorhinus marmoratus), сом (Silurus glanis) и щука (Esox 

lucius). Сравнително рядък вид е платиката (Abгamis brama). 

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC са 1134 европейска 

горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1149 обикновен щипок (Cobitis taenia) и 1137 

маришка мряна (Barbus plebejus).  

В притоците на река Марица навлизат риби основно през периода на 

пълноводие и размножителния сезон. Видовият състав е аналогичен на описания. През 

останалото време ихтиофауната се изтегля към основното водно течение.  
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С цел опазването им, с ПУРБ са въведени забрани за определени дейности в 

най-важните установени места за размножаване.  

Язовир Пясъчник и някои от малките микроязовири се обитават от каракуда, 

уклей (Alburnus alburnus), сом (Silurus glanis), щука (Esox lucius), платиката (Abгamis 

brama), речен кефал (Leuciscus cephalus), златиста каракуда (Carassius carassius),  

сребриста каракуда (Carassius auratus gibelio), шаран (Cyprinus carpio)., бяла риба 

(Stizostedion lucioperca), слънчева рибка (Lepomis gibbosus), бял амур (Ctenopharyngodon 

idella)... 

 Херпетофауната в района е сравнително богата. Съставът и природозащитният 

статус на установените или вероятни видове  представяме в Таблица 3.5.4.1. 

Таблица 3.5.4.1. Видов състав на херпетофауната в Община Хисаря 

СЕМЕЙСТВО ИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

КЛАС    З Е М Н О В О Д Н И   (A M P H I B I A ) 

 

Саламандрови 

Salamandridae 

 

балкански (южен) 

гребен трестонит 

 

Triturus karelinii 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN– Червен лист 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.   

 дъждовник Salamandra 

salamandra  

ЗБР – Приложение 3  

Бернска к-я – Пр. ІІІ; 

IUCN-Червен списък-LC 

Кръглоезични 

Bombinatoridae 

червенокоремна 

бумка 

 

Bombina bombina Приложение 2 на ЗБР 

Д-ва 92/4/ЕЕС - Пр.II, ІV 

IUCN– Червен лист 

Кръглоезични 

Bombinatoridae 

жълтокоремна 

бумка 

Bombina variegata Приложения 2 на ЗБР 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.II,ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

Крастави жаби 

 

 

Bufonidae 

кафява (голяма) 

крастава жаба 

Bufo bufo  Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

 

зелена крастава 

жаба 

 

Bufo viridis  

Приложение 3 на ЗБР 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

Дървесници 

Hylidae 

 

дървесница 

 

Hyla arborea  

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN– Червен лист 

Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.     

Водни жаби 

Ranidae  

голяма водна жаба 

 

Rana ridibunda  Бернска к-я – Пр. № III 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр.V 
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 горска дългокрака 

жаба 

Rana dalmatina Д-ва 92/43/ЕЕС - Пр.ІV.     

Бернска к-я – Пр. № II 

 

Чесновници 

(Pelobatidae) 

сирийска 

(балканска) 

чесновница 

 

Pelobates syriacus 

Boettger, 1889 

(Pelobates syriacus 

balcanicus) 

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Червена книга - EN 

КЛАС   В Л Е Ч У Г И    (R E P T I L I A ) 

 

Блатни 

костенурки 

Emydidae 

 

обикновена 

блатна 

костенурка 

 

Emys orbicularis 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

южна блатна 

костенурка 

 

Mauremys caspica 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 

 

 

Сухоземни  

костенурки    

(Testudinidae) 

 

 

шипобедрена 

костенурка 

 

 

Testudo graeca  

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43ЕЕС–Пр. ІІ и ІV 

IUCN– Червен лист- VU 

Червена книга - EN 

CITES - ІІ 

 шипоопашата 

костенурка 

Testudo hermanni  
 

ЗБР-Приложения  2 и 3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43ЕЕС–Пр. ІІ и ІV 

IUCN– Червен лист- NT 

Червена книга - EN 

CITES - ІІ 

Сцинкови гущери 

Scincidae 

късокрак гущер Ablepharus kitaibelii  ЗБР-Приложение  3  

Бернска к-я – Пр. ІІ 

Д-ва 92/43 на СЕ–Пр. ІV 

IUCN – Червен лист-LC 

Гекони  

Gekkonidae 

балкански гекон Mediodactylus  kotschyi Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II 

Слепоци 

Anguidae 

слепок Anguis fragilis Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Същински 

гущери 

Lacertidae 

ивичест гущер Lacerta trilineata Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 
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 зелен гущер Lacerta viridis  Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.II и ІV 

македонски 

гущер  

Podarcis erhardi i  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

 кримски гущер  Podarcis taur icus  Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

късокрак гущер Ablepharus kitaibelii 

Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

IUCN– Червен лист-LС 

 змиеок гущер  Ophisops e legans Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Червейници 

Typhlopidae  

червейница  Typhlops vermicularis Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

 

 

Бои / Boidae  

 

 

пясъчна боа 

 

 

Eryx jaculus 

Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

CITES 

Червена книга на РБ 

Смокообразни 

Colubridae 

голям стрелец 

(синурник) 

Dolichophis caspius Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

 

 

 

 

 

Смокообразни 

Colubridae 

тънък стрелец Platyceps najadum Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

смок мишкар Zamenis longissimus Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

пъстър смок Elaphe sauromates Приложения 2 и 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № III 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

вдлъбнаточел 

смок 

Malpolon insignitus Приложене 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 

жълтоуха водна 

змия 

 

Natrixnatrix Бернска к-я – Пр. № III 
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сива водна змия  Natrixtessellata Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ - Пр.ІV 

медянка  Coronella austriaca Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

Отровници 

Viperidae   
пепелянка  Vipera ammodytes  Приложение 4 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43/ЕЕС-Пр.ІV 

усойница Vipera berus  Бернска к-я – Пр. № ІІІ 

 

Представените, в таблицата, данни сочат присъствието или вероятното 

присъствие на общо 35 вида от 18 семейства - 8 вида земноводни от 10 семейства и 25 

вида влечуги от 10 семейства. 

Включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 1171 голям гребенест тритон 

(Triturus karelinii), 1193 жълтокоремна бумка (Bombina variegata), червенокоремна бумка 

(Bombina вombina),. са 1220 обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). 1219 

шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и 1217 шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni), 5194 (1279) пъстър смок (Elaphe sauromates). 

В миналото ценен ресурсен вид е била голяма водна жаба (Pelophylax 

ridibundus),  а в малък отрязък от време и пепелянка (Vipera ammodytes). 

Птиците са най-добре представеният, като разнообразие и обилие на 

видовете, клас гръбначни животни в района, поради разнообразните условия и наличието 

на екотонен ефект. Можем да ги обособим в следните три основни групи: 

 свързани, с реките  и микроязовирите водолюбиви видове; 

 предимно горски видове, обитаващи дървесната и храстова растителност, 

заела крайбрежието и петната от широколистни  насаждения; 

 синантропни видове; 

 степни видове, обитаващи предимно, пасищата и обработваемите земи. 

 Поради големия брой, ще представим в таксономичен ред само 

установените, от нас, или вероятни видове, без техния природозащитен статус. С малки 

изключения, всички те са включени в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното 

разнообразие, а част от видовете, включени в Приложения № I и ІІ от Директива 

79/409ЕИО, са разгледани и като обект на защита в Защитена зона «Сакар» (BG0002021). 

Съставът и природозащитния статус на установените и вероятни гнездящи 

видове птици по Атлас на гнездящите птици в България (2007) представяме в таблица 

3.5.4.2. 
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Таблица  3.5.4.2. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни видове 

птици. 

РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Гмуркачоподобни 
Gaviiformes 

Черногуш гмуркач Gavia arctica Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Полярен гмуркач Gavia immer immer Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Гмурецоподобни 
Podicipediformes 

Малък гмурец Tachybaptus ruflcollis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Голям гмурец Podiceps cristatus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Пр.3 на ЗБР 

Червеноврат гмурец Podiceps auritus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Черноврат гмурец Podiceps nigricollis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.2, Пр.3 на ЗБР  
Червена книга на РБ 

Пеликаноподобни 
Pelecaniformes 

Малък Корморан Phalacrocorax 
pygmeus 

Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Голям корморан Phalacrocorax carbo  Бернска к-я – Пр.IIІ 
Розов пеликан Pelecanus oпocrotalus Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.I и Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Щъркелоподобни 
Ciconiiformes 

Голям воден бик Botaurus stellaris Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Малък воден бик Ixobrychus minutus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II          
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Нощна чапла Nycticorax nycticorax Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Гривеста чапла Ardeola ralloides Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Малка бяла чапла Egretta garzetta Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Голяма бяла чапла Egretta alba Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Щъркелоподобни 
Ciconiiformes 

Сива чапла Ardea cinerea Бернска к-я – Пр.IIІ 
Пр.3 на ЗБР 

Ръждива чапла Ardea purpurea Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Черен щъркел Ciconia nigra Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Cites 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Бял щъркел Ciconia ciconia Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Блестящ ибис Plegadis falcinellus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Лопатар Platelea leucorodia Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Cites 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Гъскоподобни 
Anseriformes 

Ням лебед Cygnus olor Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Поен лебед Cygnus cygnus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Голяма белочела гъска Anser albifrons Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Сива гъска Anser anser Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
Пр.2 на ЗБР 

Бял ангъч Tadorna tadorna Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II  
Пр.2 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Червен ангъч Tadorna ferruginea Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II   
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Звънарка Аnаs репеlоре Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Гъскоподобни 
Anseriformes 

Сива патица Аnаs strepera Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
Червена книга на РБ 

Зимно бърне Аnаs crecca Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Зеленоглава 
патица 
 

Аnаs plaryrhynchos Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Шилоопашата патица Аnаs acuta Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Лятно бърне Аnаs querquedula Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Лопатарка Аnаs clypeata Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Червеноглава 
потапница 

Netta rufina Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IIІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Ръждивоглава   
потапница 

Aythya ferina Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.II  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Белоока потапница Aythya nyroca Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.І и Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Качулата потапница Aythya fuligula Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 

Среден нирец Mergus albellus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 

Соколоподобни 
Falconiformes 

Черна каня Milvus migrans Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Тръстиков блатар Circus aerugiпosus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Полски блатар Circus cyaneus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Степен блатар Circus macrourus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Соколоподобни 
Falconiformes 

Ливаден блатар Circus pygargus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Голям ястреб Accipiter gentilis Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък ястреб Accipiter пisus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Кръстопръст 
ястреб 

Accipiter brevipes Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Осояд Perпis apivorus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Обикновен  
мишелов 

Buteo buteo Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Северен мишелов Buteo lagopus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Белоопашат мишелов Buteo rufiпus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък креслив орел Aquila роmаrinа Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Скален орел Aquila chrysaetos Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Орел змияр Circaetus gallicus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък орел Hieraaetus pennatus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Орел рибар Pandioп haliaetus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Черношипа ветрушка Falco tinnuпculus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 

Соколоподобни 
Falconiformes 

Вечерна ветрушка Falco vespertinus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък сокол Falco columbarius Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Сокол орко Falco subbuteo Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Сокол скитник Falco peregrinus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Cites 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Кокошоподобни 
Galliformes 

Яребица Perdix perdix Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Пъдпъдък Coturпix coturпix Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр.ІІ-2 
Бонска к-я – Пр.IІ  

Колхидски фазан Phasanius colchicus  
 

Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Жеравоподобни 
Gruiformes 

Воден дърдавец Ralus aquaticus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Голяма пъструшка Porzana porzana Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР  

Средна пъструшка Porzana parva Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 

Ливаден дърдавец Crex сгех Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Дъждосвирцоподобни 
Charadriiformes 

Зеленонога водна  
 

кокошка 

Gallinula chloropus Бернска к-я – Пр.III 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Лиска Fulica atra Бернска к-я – Пр.III 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-1 

Сив жерав Grus grus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Стридояд Hematopus ostralegus Бернска к-я – Пр.III 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Дъждосвирцоподобни 
Charadriiformes 

Кокилобегач Hematopus 
himaпtopus 

Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Саблеклюн Recurvirostra avosetta Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Турилик Burhinus oedicnemus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Речен дъждосвирец Charadrius dubius Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
Пр.3 на ЗБР 

Морски дъждосвирец Charadrius 
alexandrinus 

Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ  
ПР.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Сребриста булка Pluvialis squatarola Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 

Калугерица Vanellus vanellus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/ЕЕС- Пр. ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Малък брегобегач Calidris тinuta Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Сив брегобегач Calidris teminckii Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 

Кривоклюн брегобегач Calidris jerruginea Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 

Алпийски брегобегач Calidris alpina Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 

Плоскоклюна бекаси на Limicola jalcinellus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
ПР.2 и Пр.3 на ЗБР 

Бойник Philamachus pugnax Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Малка бекасина Lymnocryptes minimus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- ПР.ІІ-1 
Пр.3 на ЗБР 

Дъждосвирцоподобни 
Charadriiformes 

Кръшкач Gallinago gallinago Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- ПР.ІІ-1 
Червена книга на РБ 

Черноопашат бекас Limosa limosa Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Голям свирец Numenius arquata Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Голям червеноног  
водобегач 

Tringa erythropus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Малък червеноног 
водобегач 

Tringa totanus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І и ПР.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък зеленоног 
водобегач 

Tringa stagnatilis Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малък горски водобегач Tringa glareola Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І  
Пр.3 на ЗБР 

Горски водобегач Tringa ochropus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Кюкавец Actitis hypoleucos Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.3 на ЗБР 

Голям зеленоног 
водобегач 

Tringa nebularia Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 
 

128 



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

РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Голяма черноглава 
чайка 

Larus ichthyaetus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.IІ 

Черноглава чайка Larus melanocephalus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І  
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Малка чайка Larus minutus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Речна чайка Larus ridibundus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Дъждосвирцоподобни 
Charadriiformes 

Гларус Larus cachinnans Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Речна рибарка Sterna hirundo Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Белочела рибарка Sterna albifrons Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Белобрада рибарка Chlidonias hybridus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Черна рибарка Chlidonias niger Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.IІ 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 

Гълъбоподобни 
Columbiformes 

Гълъб хралупар Coluтba oenas Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Червена книга на РБ 

Скален гълъб Columba palumbus Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Гугутка  
 

Streptopelia decaocto Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Бернска к-я – Пр.IIІ 

Гургулица Streptopelia turtur Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Бернска к-я – Пр.IIІ 

Кукувицоподобни Качулата кукувица Clamator glandarius Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Кукувица Cucuclus canorus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Пр.3 на ЗБР 

Совоподобни 
Strigiformes 

Забулена сова  
 

Тito alba Бернска к-я – Пр.II Cites 
Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Чухал Otus scops Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Кукумявка  
 

Athene noctua Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 

Горска ушата сова Asio otus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Блатна сова Asio flameus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 

Козодоеподобни 
Caprimulgiformes 

Козодой Caprimulgus 
europaeus 

Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Бързолетоподобни 
Apodiformes 

Бързолет Apus apus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Пр.3 на ЗБР 

Блед бързолет Apus pallidus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Синявицоподобни 
Coraciiformes 

Земеродно рибарче Alcedo atthis Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Пчелояд Merops apiaster Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.ІІ 
Пр.2 на ЗБР 

Синявица Coracias garrulus Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.ІІ 
Дир.79/409/- Пр.І 
 Пр.3 на ЗБР 

Папуняк Uрира epops Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Кълвачоподобни 
Piciformes 

Въртошийка Jynx torquilla Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Сив кълвач Picus canus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Зелен кълвач Picus viridis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Черен кълвач Dryocopus martius Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР  
Червена книга на РБ 

Голям пъстър  
кълвач 

Deпdrocopus major Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Сирийски кълвач Dendrocopus syriacus Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Среден пъстър  
 

кълвач 

Dendrocopus medius Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Малък пъстър кълвач Dendrocopus minor Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Врабчоподобни 
Passeriformes 

Качулата чучулига Galerida cristata Бернска к-я – Пр.IIІ 
Пр.3 на ЗБР 

Полска чучулига Alauda arvensis Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Брегова лястовица 
 

Riparia riparia Бернска к-я – Пр.II 
Пр.2 и Пр.3 на ЗБР 

Селска лястовица  
 

Hirundo rustica Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Червенокръста 
лястовица 

Hirundo daurica Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Градска лястовица Delichon urblca Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Горска бъбрица Аnthus trivialis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Ливадна бъбрица Anthus prateпsis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Водна бъбрица Anthus spiпoletta Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Жълта стърчиопашка Motacilla flava Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Бяла стьрчиопашка Motacilla alba Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Планинска 
стьрчиопашка  

Motacilla cinerea Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Воден кос  
 

Cinclus cinclus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Орехче Troglodytes 
troglodytes 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Завирушка Prunella modularis Бернска к-я – Пр.II; 
Пр.3 на ЗБР 

Червеногръдка Erithacus rubecula Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Славей Luscinia 
megarhynchos 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Домашна 
червеноопашка 

Phoenicurus ochruros Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Ръждивогушо 
ливадарче 

Saxicola rubetra Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Черногушо ливадарче Saxicola torquata Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Кос Turdus merula Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Хвойнов дрозд Turdus pilaris Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Поен дрозд Turdus philomelos Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Врабчоподобни 
Passeriformes 

Беловещ дрозд Turdus iliacus Бернска к-я – Пр.IIІ 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Пр.3 на ЗБР 

Речен цвъркач Locustella fluviatilis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Крайбрежно шаварче Acrocephalus 
schoenobaenus 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Храстово шаварче Acrocephalus palustris Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Блатно шаварче  
 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Тръстиков дрозд  
 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Малък присмехулник Нippolais pallida Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Маслинов 
присмехулник 

Hippolais olivetorum Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.ІІ-1 
Пр.3 на ЗБР 

Средиземноморско 
коприварче 

Sylvia melaпocephala Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Ивичесто коприварче Sylvia nisoria Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Приказливо коприварче Sylvia curruca Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 
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РАЗРЕД ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
Белогушо коприварче Sylvia communis   Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Черноглаво коприварче Sylvia atricapilla Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Елов певец Phylloscopus collyblta Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Брезов певец Phylloscopus trochilus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Мустакат синигер Panururus biarmicus Бернска к-я – Пр.II 

Пр.3 на ЗБР 
Червена книга на РБ 

Син синигер Parus caeruleus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Голям синигер Parus major Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Tорбогнезден синигер Remiz penduliпus Бернска к-я – Пр.III 
Пр.3 на ЗБР 

Авлига Oriolus oriolus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Червеногърба сврачка Lanius collurio Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

Черночела сврачка Laпius minor Бернска к-я – Пр.II 
Дир.79/409/- Пр.І 
Пр.3 на ЗБР 

. Сива сврачка Lanius excubltor Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Врабчоподобни 
Passeriformes 

Белочела сврачка Laпius nublcus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.2 , Пр.3 на ЗБР 

Червеноглава сврачка Lanius senator Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Сойка Garrulus glandarius Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 

Сврака Рiса рiса Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Посевна врана Corvus frugilegus Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Сива врана Corvus corone Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Гарван гробар Corvus corax Бернска к-я – Пр.III 

Пр.3 на ЗБР 
Скорец Sturnus vulgaris Дир.79/409/- Пр.ІІ-2 
Домашно врабче Passer domesticus - 

Испанско врабче Passer hispaniolensis Бернска к-я – Пр.III 
Пр.3 на ЗБР 

Полско врабче Passer montaпus Бернска к-я – Пр.III 
Пр.3 на ЗБР 

Диво канарче Serinus serinus Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Зеленика Carduelis chloris Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Щиглец Carduelis carduelis Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Конопарче Carduelis саnnаina Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Черешарка Coccothraustes 
coccothraustes 

Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Жълта овесарка Emberiza citrinella Бернска к-я – Пр.II 
Пр.3 на ЗБР 

Тръстикова овесарка Emberiza schoeniclus Бернска к-я – Пр.II, Пр.3 на ЗБР 
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Анализът на данните, представени в таблица 3.5.4.2.  показва, че районът през 

различните сезони на годината дава убежище и хранителна база на 195 установени и 

вероятни вида птици от 19 разреда.  

Броят на видовете обхваща около 47 % от българската орнитофауна. 

Представени са почти 80  % от всички разреди птици в страната ни. За това допринасят 

разнообразната среда и богатството от биотопи. 

Въздействието върху видовете птици, предмет на опазване по 

Директива  79/409/ЕЕС, е анализирано в приложения Доклад за оценка степента на 

въздействие върху защитените зони. 

В Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора (CITES) са включени червеногушата гъска (Branta ruficollis), морският орел 

(Haliaeetus albicilla), тръстиковият блатар (Circus aeruginosus), белоопашатият мишелов 

(Buteo rufinus), вечерната ветрушка (Falco vespertinus), соколът орко (Falco subbuteo), 

гургулицата (Streptopelia turtur), забулената сова (Тito alba) и др. 

Ловни видове са фазани (Phasianus sp.), яребица (Perdix perdix), пъдпъдък 

(Coturnix coturniх), гургулица (Streptopelia turtur), гугутка (Streptopelia decaocto), голяма 

белочела гъска (Anas albifrons), зеленоглава патица (Anas platurhynchos) – вкл. 

полудивата, зимно бърне (Anas crecca), фиш (Anas penelope), шилоопашата патица (Anas 

acuta), качулата потапница (Aythya fuligula), лиска (Fulica atra), скорец (Sturnus vulgaris), 

сврака (Pica pica), сива врана (Corvus cornix), посевната врана (Cornus frugilegus), чавката 

(Coloeus monedula). 

Районът дава убежище и хранителна база на 46 установени или вероятни вида 

бозайници от 17 семейства, включени в 6 разреда с не малък природозащитен статус 

(фиг.3.5.4.3.).  

Таблица 3.5.4.3. Видов състав на фауната от бозайници в Община Хисаря 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 

СТАТУС 

Разред Насекомоядни (Insectivora) 

Таралежи 

Erinaceidae 

таралеж    Erinaceus concolor  Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III   

Къртици Talpidae къртица Talpa europaea   

Земеровки  

Soricidae 

обикновена кафявозъбка Sorex araneus Бернска к-я – Пр.III   

малка кафявозъбка Sorex minutus Бернска к-я – Пр.III   

малка водна земеровка Neomys anomalus Бернска к-я – Пр.III   

белокоремна белозъбка Crocidura leucodon Бернска к-я – Пр.III   

малка белозъбка Crocidura suaveolens Бернска к-я – Пр.III   

Разред Прилепи (Chiroptera) 
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Гладконоси 

прилепи              

Vespertilionidae 

нощник на Бехщайн 

 

Myotis bechsteinii Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II   

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II 

Red list IUCN 

широкоух прилеп 

 

 

Barbastella barbastellus Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II   

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II, ІV 

Red list IUCN  

Червена книга на РБ 

ръждив вечерник                       

 

Nyctalus noctula Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II          

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 

сив дългоух прилеп 

 

Plecotus austriacus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IІІ 

кафяво прилепче                       

 

Pipistrellus pipistrellus Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II          

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 

полунощен прилеп                      

 

Eptesicus serotinus Пр.3 на ЗБР,  

Бернска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IІІ  

Разред Зайцевидни (Lagomorpha) 

Зайцови  Leporidae Див заек  Lepus capensis Бернска к-я – Пр.III   

Разред Гризачи (Rodentia) 

 

Катерици  

Sciuridae 

катерица Sciurus vulgaris Бернска к-я – Пр.III   

Red list IUCN 

лалугер Spermophilus citellus Бернска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II,IV 

Red list IUCN 

 

Сънливци  

Gliridae =Myoxidae 

лешников сънливец Muscardinus 

avellanarius 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III  

Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 

обикновен сънливец Glis glis Бернска к-я – Пр.III  

Red list IUCN 

 

 

 

 

жълтогърла горска 

мишка 

Apodemus flavicollis  

обикновена горска 

мишка 

Apodemus sylvaticus  
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Мишевидни - 

Muridae 

черен плъх Rattus rattus  

сдив плъх Rattus norvegicus  

домашна мишка Mus musculus  

горска полевка Clethrionomys glareolus  

обикновена сива 

полевка 

Microtus arvalis  

подземна полевка Microtus subterraneus  

полска мишка Apodemus agrarius  

сляпо куче Nannospalax leucodon  

Хомякови Cricetidae воден плъх Arvicola terrestris  

Слепи кучета 

Spalacidae 

сляпо куче  Nannospalax leucodon  

Зайци Leporidae див заек  Lepus europaeus  

Разред Хищници (Carnivora) 

 

 

Кучеподобни 

Canidae 

вълк Canis lupus Пр.4 на ЗБР 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. ІІ и ІV 

CITES-II  

Червена книга на РБ 

чакал 
 

Canis aureus Пр.4 на ЗБР 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. V 

Бернска к-я – Пр.II  

лисица Vulpes vulpes  

Котки 

Felidae  

дива котка    Felis silvestris Пр.3 на ЗБР 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. IV 

Бернска к-я – Пр.II  

Cites 

Мечки  

Ursidae 

кафява мечка Ursus arctos Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II  

Cites - ІІ 

Red list IUCN 

ЧК на РБ-застрашен вид ЕN 

 

 

 

 

 

Порови                       

Mustelidae 

 

златка Martes martes Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС- ІІ и Пр.ІV 

Бернска к-я – Пр.III 

Червена книга на РБ 

 белка Martes foina Бернска к-я – Пр.III  

невестулка Mustela nivalis Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Бернска к-я – Пр.III 

черен пор Mustela putorius Пр.4 на ЗБР 
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видра Lutra lutra Пр.2, Пр.3 на ЗБР  

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II  

Cites 

Red list IUCN 

Червена книга на РБ 

язовец Meles meles Бернска к-я – Пр.III 

Разред Чифтокопитни (Artiodactyla) 

Свине - Suidae дива свиня Sus scrofa  

Еленови  

Cervidae 

благороден 
елен 

Cervus elaphus Бернска к-я – Пр.III 

 сърна 
 

Capreolus capreolus Бернска к-я – Пр.III 

 

Представените в таблицата данни сочат присъствието или вероятното 

присъствие на 46 вида бозайнци  от 17 семейства и 6 разреда с не малък 

природозащитен статус:  

В Приложение 2 на ЗБР са включени 6 вида;  

В Приложение 3 на ЗБР - 13 вида;  

В Приложение 4 на ЗБР – 3 вида;  

В Приложение ІІ на Бернската конвенция - 12 вида;  

В Приложение ІІІ на Бернската конвенция -  15 вида;  

В Приложение ІІ на Бонската конвенция - 2 вида;  

В Приложение ІІ на Директива  92/43ЕЕС -  7 вида;  

В Приложение ІІІ на Директива  92/43ЕЕС - 2 вида 

В Приложение ІV на Директива  92/43ЕЕС -  9 вида 

В Приложение V на Директива  92/43ЕЕС -  един вида 

В Червен лист на IUCN – 7 вида; 

В Червена книга на Република България – 4 вида 

В Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора (CITES) – два вида. 

Ловни видове са дивата свиня (Sus scrofa), сърната (Capriolus capriolus), 

благородният елен (Cervus elaphus), заекът (Lepus capensis), лисицата (Vulpes vulpes), 

вълкът (Canis lupus), чакалът (Canis aureus), катерицата (Sciurus vulgaris), белката (Martes 

foina), черният пор (Mustela putorius), язовецът (Meles мeles).  

За видовете, включени в Приложение II на Директива за хабитатите 92/43ЕЕС - 

видове, от интерес за Европейската общност, които изискват обявяване на Специални 

зони на опазване, са установенви местообитания и присъствие на 1355 видра (Lutra lutra), 

1354 кафява мечка (Ursus arctos), 1335 лалугер (Spermophilus citellus), 2635 пъстър пор 
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(Vormela peregusna), както и летни находища на 1304 Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum). 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus). 1305 южен подковонос 

(Rhinolophus Euryale). Не е установено присъствие, но са описани ловни територии на 

други целеви видове прилепи 1324  голям нощник (Myotis myotis), 1310 дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersi),  1323 дългоух нощник  (Myotis bechsteini), 1316 дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii), 1303 малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), 1307 

остроух нощник (Myotis blythii), 1306 средиземноморски  подковонос (Rhinolophus blasii), 

1321 трицветен нощник (Myotis emarginatus) и 1308 широкоух прилеп (Barbastella 

barbastellus). 

В изложението съставът на зооценозите от гръбначни животни е представен в 

табличен вид и в таксономичен ред, а природозащитния статус чрез Закона за 

биологичното разнообразие, Директивите на ЕС и международните конвенции, по които 

Република България е страна: 

Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви 

животни. 

• Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия, или по-голяма 

част, от техния ареал; 

• Приложение II – видове с неблагоприятен статус. 

 Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и 

фауна и природните местообитания: 

• Приложение II – строго защитени видове 

• Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една 

договаряща се страна. 

 Директива за птиците 79/409/ЕЕС : 

• Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, 

отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и 

размножаване в района на разпространението им. 

• Приложение II – видове, които могат да бъдат предмет на лов. 

Директива за хабитатите 92/43ЕЕС: 

• Приложение II – видове, от интерес за Европейската общност, които 

изискват обявяване на Специални зони на опазване;  

• Приложение III – Критерии за избиране на места, подходящи за определяне 

като места, от интерес за Европейската общност, като Специални зони на опазване; 

• Приложение V – Видове, от интерес за Европейската общност,  които се 

нуждаят от строга защита;  
CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени 

видове от дивата фауна и флора. 
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SPEC – Species of European Conservation Concern.  

• Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение 

• Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в -Европа 

и имат неблагоприятен консервационен статус 

• Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в 

Европа и имат неблагоприятен консервационен статус. 

• Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа 

и имат благоприятен консервационен статус. 

IUCN 2007 – 2007 IUCN Red List Of Threatened Species (Списък на световно 

застрашените видове http://www.redlist.org) – VU (vulnerable) – уязвим, LC (least concern) 

– слабо засегнат, LR (lower risk) – рисков; DD (data deficient) – недостатъчно данни. 

Закон за биологичното разнообразие: 

• Приложение 2 – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват 

защитени територии; 

• Приложение 3 – защитени видове, за които се прилагат регламентирани 

мерки за тяхното опазване и защита; 

• Приложение 4 – видове, поставени под режим на опазване и регулирано 

ползване; 

8. Червена книга на Република България. Том 2, Животни (ново издание). 

• Изчезнали (EX) или вероятно изчезнали (?EX); 

• Критично застрашени (CR); 

• Застрашени (EN); 

• Уязвими (VU); 

• Почти застрашени (NT); 

• Слабо засегнати (LC); 

• С недостатъчно данни (DD); 

• Неоценяван (NE)  

•  

3.5.5. Елементи на националната екологична мрежа. 
Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, включваща 

защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с изискванията на 

Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по общоевропейската 

програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното разнообразие за 

Община Хисаря е 33 844.09 ха, с дял 61.29 %. (таблица 2.4.3.). 

В общината са обявени 4 защитени местности по Закона за защитените 

територии: 
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Защитена местност „БАРИКАДИТЕ”   (Код в регистъра 235) е обявена за 

„Историческо място” по Закона за защита на природата със Заповед № 77 от 03.02.1986 г.  

на КОПС, публ. В ДВ бр. 77/1986 г. Прекатегоризация по ЗЗТ е извършена със Заповед № 

РД-332 от 31.03.2003 г. На МОС, обн. бр. 42/2003 на Държавен вестник . Заема площ  от 

119.7 ха в землището село Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив и град 

Копривщица, област София. Опазва вековна букова гора и характерен ландшафт с 

широколистни горски и ливадни съобщества. 

Стопанисва се и се охранява от ДГС – Хисар и ДГС – Копривщица, под контрола 

на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София. Реживът на дейности включва: 

1. Забранява се паша на домашни животни;  

2. Забранява се преследване на дивите животни, вземане на техните яйца и 

малките, разрушаване на гнездата или леговищата им;  

3. Забранява се кастрене и повреждане на дървета;  

4. Забранява се късане или изкореняване на растителността;  

5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други 

дейности, с които се поврежда или изменя както естественият облик на местността, така 

и водния и режим;  

6. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни;  

7. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствения проект; 

Защитена местност „ГЕРЕНА”   (Код в регистъра 513) е със Заповед № РД-933 

от 28.12.2007 г на МОСВ, публ. в ДВ бр. 8/2008 г. Заема площ от 1.08 ха в землището  на 

село Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив.  

Опазва местообитание на защитен животински вид - гнездова колония на сива 

чапла (Ardea cinerea), изградена в тополово насаждение, намиращо се в сервитута на 

напоителен канал. 

Режим на дейности: 
1. Забраняват се всякакви сечи с изключение на санитарни, извън 

размножителния период на сивата чапла (1 април - 30 юли);  

2. Забранява се изкореняване и увреждане на дървесната растителност;  

3. Забранява се строителство, с изключение ремонт на напоителния канал, извън 

размножителния период на сивата чапла (1 април - 30 юли);  

4. Забранява се палене на огън. 

До 2007 г. гнездовата чаплова колония е била изградена в короните на 

дванадесет защитени вековни дъбови дървета, намиращи се в ливадите под язовир 

„Герена”, с.Паничери. В последствие, след изсъхване на вековните дървета, чаплите 

изграждат гнездата си върху тополовите дървета до напоителен канал, поради което 

площта, в която е изградена новата чаплова колония е обявена за защитена местност. 

139 



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

Сивата чапла, заради чиято гнездова колония е обявена защитената местност, е 

защитен животински вид съгласно Закона за биологичнота разнообразие. Интерес 

представлява и гнездовата колония на испанско врабче (Passer hispaniolensis), също 

защитен вид, изградена между гнездата на чаплите. 

Защитена местност „ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА”   (Код в регистъра 39) е 

обявена със Заповед № 4526 от 17.11.1975 г.на МГОПС, публ. В ДВ бр. 98/1975 г. Заема 

площ  от 292.4 ха в землището село Кръстевич,  Община Хисаря, Област Пловдив.  

Въведени са промени в режима на дейностите със Заповед № РД-279 от 

02.04.2012 г. На МОСВ, обн. В Държавен вестник бр. 38/2012 и в площта - актуализация 

със Заповед № РД-279 от 02.04.2012 г. На МОСВ, обн. ДВ бр. 38/2012  г. 

Опазва естествена дъбово-букова гора, с наличие на голям брой вековни 

дървета. Режимът на дейности включва: 

1. Забранява се строителство;  

2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;  

3. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на: отгледни, селекционни и 

санитарни;  

4. Забранява се ловуване;  

5. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;  

6. Забранява се палене на огън извън определените за това места. 

Територията обхваща вековна букова и дъбова гора, охранявана и стопанисвана 

от Държавно горско стопанство. Хисар под контрола на РИОСВ-Пловдив. 

Доминиращи представители на херпетофауната са голямата крастава жаба (Bufo 

bufo) и зеленият гущер (Lacerta viridis). От установените 30 вида гнездящи птици най-

често се срещат обикновена чинка (Fringila coelebs), кос (Turdus merula), червеношийка 

(Erithacus rubecula), голям синигер (Parus major), поен дрозд (Turdus philomelus), голям 

пъстър кълвач (Picoides major), имелов дрозд (Turdus viscivorus), беловрата мухоловка 

(Muscicapa albicollis) и градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus). В откритите 

терени като гнездящи се срещат горска чучулига (Lululla arborea) и горска бъбрица 

(Anthus trivialis). 

Защитена местност „ЧИВИРА”   (Код в регистъра 229) е обявена със Заповед 

№ 356 от 05.02.1966 г.на МГГП, публ. В ДВ бр. 30/1966 г. Заема площ  от 88.49 ха в 

землищата на  селата Кръстевич,  община Хисаря и  Каравелово, община Карлово, 

Област Пловдив.  

Прекатегоризирана е със Заповед № РД-326 от 31.03.2003 г. На МОСВ, ДВ бр. 

42/2003 г. Въведени са промени в режима на дейностите със Заповед № РД-934 на МОСВ 

от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 9/2008 г. и в площта - актуализация със Заповед № РД-934 на 

МОСВ от 28.12.2007 г., ДВ,  бр. 9/2008 Опазва вековна букова гора и характерен 

ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества. 
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Режим на дейности:  
1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;  

2. Забранява се палене на огън;  

3. Забранява се замърсяване с отпадъци;  

4. Забранява се строителство;  

5. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства. 

Стопанисва се и се охранява от ДГС – Хисар и ДГС – Карлово, под контрола на 

РИОСВ – Пловдив. 

Районът е богат на предложения за обявяване на обекти по европейската мрежа 

от защитени зони НАТУРА 2000, предназначена за защита на видове и местообитания, 

описани в приложенията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна и по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици.  

 Защитените зони по Директива  92/43/ЕЕС (за местообитанията) от 

Националната екологична мрежа, в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 

Закона за Биологичното разнообразие 

• «РЕКА ПЯСЪЧНИК”, записана с идентификационен код BG0000444 и с 

площ от 1879.97 ха. Предмет на опазване са два типа местообитания, включени в 

Приложение 1 на Директива  92/43/ и в Приложение №1 на Закона за биологичното 

разнообразие  и 17  вида с висок природозащитен статус – 5 безгръбначни, 2 риби, два 

вида земноводни,  4 влечуги и 6 вида бозайници. 

•  „ПОПИНЦИ” (BG0001039) с площ от 20906.72 ха.  Предмет на опазване са 

15 типа местообитания, включени в Приложение 1 на Директива  92/43/ и в Приложение 

№1 на Закона за биологичното разнообразие,  8 безгръбначни, 2 риби,  2 вида 

земноводни, 3 вида влечуги и 9 вида бозайници. 

• „СРЕДНА ГОРА” (BG0001389) с площ от 110373.64 ха.  Предмет на 

опазване са 18 типа местообитания, включени в Приложение 1 на Директива  92/43/ и в 

Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие, два вида растения, 13 

безгръбначни, 3 риби,  2 вида земноводни, 4 вида влечуги и 16 вида бозайници. 

 Защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 

разнообразие, изграждани по европейската програма Натура2000, в частта й за опазване 

на местообитанията на птиците по Директива 79/409/ЕЕС. 

• „СРЕДНА ГОРА” (BG0002002) с площ от 990 623,947 дка, обявена със 

Заповед № РД-273/30.03.2012 година на МОСВ (ДВ бр. 32/2012 г.). Предмет на опазване 

са 37 вида птици по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие  и 8 вида  по 

чл. 6, ал.1, т.4. 
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• „ЯЗОВИР ПЯСЪЧНИК” (BG0002010) с площ от 31 783,187 дка, обявена със 

Заповед № РД-574/08.09.2008 година на МОСВ (ДВ бр. 85/2008 г.). Предмет на опазване 

са 54 вида птици по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие  и 53 вида  по 

чл. 6, ал.1, т.4. 

• «РЕКА СТРЯМА”, записана с идентификационен код BG0000429 и с площ 

от 4078.38 ха. Предмет на опазване са 5 типа местообитания, включени в Приложение 1 

на Директива  92/43/ и в Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие  и 34  

вида с висок природозащитен статус – 7 безгръбначни, 4 риби, 3 вида земноводни,  4 

влечуги и 17 вида бозайници. 

По землища наличието на части от защитени зони е както следва: 

Таблица 3.5.5.2. Площи от защитените зони по землища 

землище защитени зони  Площ в 
землищ

ето  
(ха) 

% на 
заетата 
площ от 

общината 

% на 
заетата 
площ от 

защит. зона 

Беловица BG0000444 „Река Пясъчник” 31,35 0.057 1,67 

BG0002010 „Язовир Пясъчник” 907,35 1.64 28.55 

Паничери BG0000444 „Река Пясъчник” 0,47 0.000 0.02 

Старосел BG0000444 „Река Пясъчник” 31,6 0.057 1,67 

BG0001389„Средна гора” 8589,22 15.55 8.17 

BG0002054„Средна гора” 8483,42 15.36 8.56 

BG0002010 „Язовир Пясъчник”  122,98 0.22 3.86 

Михилци BG0000429„Река Стряма” 354,01 0.64 0.68 

Красново BG0001039  „Попинци” 1336,74 2.42 6.39 

BG0001389„Средна гора” 1817,39 3.29 1.73 

BG0002054„Средна гора” 134,97 0.24 0.14 

Кръстевич BG0001039  „Попинци” 489.14 0.89 2.34 

BG0002054„Средна гора” 1000,24 1.81 1.01 

BG0001389„Средна гора” 3057,19 5.54 2.91 

Мало Крушево BG0001039  „Попинци” 114,46 0.21 0.55 

Мътеница BG0001389„Средна гора” 1177,43 2.13 1.12 

BG0002054„Средна гора” 2477,43 4.49 2.50 
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Хисаря BG0001389„Средна гора” 355,15 0.64 0.34 

BG0002054„Средна гора”  961,69 1.74 0.10 

Паничери BG0002010 „Язовир Пясъчник” 1993,14 3.61 62.71 

 

Въздействието на Предварителният проект за Общ устройствен план на община 

Хисаря върху защитените зони е анализирано в Доклада за оценка стгепента на 

въздействие, приложен към ДЕО. 

3.6. Ландшафт. 
Дейностите по опазване, планиране и управление на ландшафта са ключови 

при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за Ландшафта, той 

има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява 

благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране 

могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, за повишаване качеството на 

живот.  Определен е като „територия, специфичният облик и елементите, на която са 

възникнали в резултат от действията и взаимодействията между природните и/или 

човешки фактори”. Съгласно приетите в страната определения „ландшафтът е 

териториална система, съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни 

компоненти и комплекси” и представлява система, която съдържа и възпроизвежда 

ресурси, съхранява геофонда и представлява източник на естетическо въздействие.  

Устойчивостта на ландшафтите е категория, която отразява постоянството или 

неизменчивостта на ландшафта във времето. Тя се разглежда като устойчивост спрямо 

величината на въздействието, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като 

способността на му  към продължително еднопосочно развитие при опазване на 

естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.   

  Ландшафтите на територията на общината могат да бъдат класирани по 

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

среднопланински ландшафти, при което могат да се отличат няколко подтипа: 

- Подтип І клас – според преобладаващото почвено покритие – ландшафти с 

широколистни, широколистно-иглолистни, редки и нискостъблени гори, с поляни и 

единични дървета, с поляни и храсти, както и скални ландшафти; 

- Подтип ІІ клас – според присъствието в ландшафта на водни площи или 

течения, с което те може да се определят като водни ландшафти, или според 

присъствието на културни елементи около селищата на общината, с което тези 

ландшафти се определят като културни ландшафти; 

- Подтип ІІІ клас – според степента на нарушеност на ландшафтите в резултат 

на вековното антропогенно присъствие и дейност – ненарушени (природни) ландшафти и 

нарушени (антропогенни) ландшафти; 
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В отделните територии на община Хисаря е характерно формирането на смесен 

тип ландшафти, определено от едновременното присъствие на няколко типа и подтипа 

ландшафти. Състоянието им може да се характеризира и чрез степенуването  на 

естетическите им качества, които се определят от тяхната живописност. В това 

отношение на първо място от значение е единството на всички показатели за 

естетичност, с което ландшафтите се оценяват естетически комплексно. 

Като природен ресурс, ландшафтите на територията на община Хисаря може да 

се характеризират в зависимост от преобладаващите природни елементи в тях и  тяхната 

оценка се определя от преобладаващото присъствие на различните видове гори, на 

присъствието на скали и скални образувания, на поляни и открити пространства и не на 

последно място – от наличието на водни елементи (реки и язовири).  

Друг показател за състоянието и качествата на ландшафтите е тяхнато оценка 

като културен ресурс.Тя се определя от наличието и степента на присъствие на 

инфраструктурни обекти (пътища, пътеки и пешеходни туристически маршрути, сгради, 

инженерни съоръжения, туристическа маркировка и др.) и на културни забележителности,  

които са показатели за материалната, респективно за духовната култура през епохата на 

създаването им. В по- голямата част от територията на общината, състоянието и 

качествата на ландшафта по отношение на културния ресурс се определят от 

присъствието на инфраструктурни обекти и антропогенни намеси, както и от наличието на 

културни забележителности. Това показва, че въпреки местоположението на общината в 

планинска територия, културните ландшафти имат значително присъствие, което е 

наложило  в ОУПО устройствените мерки да бъдат съобразени с факта, дали културните 

ландшафти са реликтни или развиващи се. Оценката на ландшафта като културен ресурс 

е свързана и с оценката на степента на антропогенната намеса в него. На тези територии 

от общината, където има наличие на инженерно-технически съоръжения и 

урбанизационни образувания в близост до наблюдателя оценката е, че антропогенната 

намеса е от силна до средна. На териториите, където има присъствие на урбанизационни 

образувания (сгради и съоръжения) на голямо разстояние от наблюдателя – оценката за 

антропогенната намеса е от средна до слаба и тя е слаба, при наличие в ландшафта на 

пътища, туристически пътеки и маршрути със съответната туристическа маркировка, 

които нямат съществено негативно визуално въздействие. 

Показател за качествата на ландшафтите на територията на е и 

психологическата им оценка, която показва, че голяма част от природните ландшафти с 

планински склонове, покрити с гори  и ландшафтите с водни течения (реки), внушават 

спокойствие и поради факта, че в тях няма, или има трудно забележими елементи на 

антропогенна намеса.  
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За да може в крайна сметка да се направи обобщаваща оценка за състоянието 

и качествата на ландшафтите на територията на община, е приложен комплексният 

(интегрален) метод на оценка, според който по степен на важност, факторите 

определящи качеството на ландшафтите се подреждат по скалата -живописност 

(изразителност), естественост (съхраненост), стабилност (устойчивост),  уникалност 

(рядкост) и разнообразие. Според тази оценка, повечето ландшафти в община Хисаря 

получават висока комплексна бална оценка. 

Според комплексната оценка за качествата на ландшафта на територията на 

община Хисаря , могат да се обособят следните видове : 

- Ландшафти с много високо качество –тези части от общината, които 

обхващат по - високата й планинско-горска територия;   

- Ландшафти с високо качество –ландшафтите на по-ниските планински 

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

антропогенни елементи; 

- Ландшафти със средно качество – това са малко атрактивните ландшафти, 

характеризиращи се с наличие на антропогенно въздействи в различна степен и 

недостатъчно устойчиво ползване - урбанизираните селищни и крайселищни територии 

на общината.  

Комбинацията от естествени и антропогенно формирани през вековете  

предпоставки на територията на общината, дава възможност да се определят 

съществуващите типове ландшафти : 

- Урбогенен селищен тип ландшафт, чието бъдещо развитие и състояние е в 

пряка зависимост от социално- икономическите условия в общината. Обхваща селищните 

и особено прилежащите крайселищни територии на  населените места, както и 

ситуираните там туристически образувания.  

Положително оформящо въздействие за облика на този тип ландшафт има 

растителността в общински и частни селищни и крайселищни имоти.  

- Агрогенен тип ландшафт с преди всичко площно визуално въздействие. 

Поради характера на релефа в общината, той е достигнал максимума на  възможност за 

териториално развитие. Това са обработваеми земи, животновъдни ферми, мерите, 

ливадите, пасищата  и други селскостопански територии, ситуирани предимно около 

селищата, пътищата и  в крайречните заравнени земи от територията на общината. 

 - Дендрогенен тип ландшафт на горските територии. Той обхваща 

основната част от територията на община Хисаря, включена в горския фонд и преди 

всичко защитените територии и защитените зони по Натура 2000. Растителните 

формации в пояса на широколистните гори.  
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- Дендрогенен крайречен тип ландшафт на влажните зони, формиран по 

речните тераси на реките и техните притоците им. Основно към него се причисляват 

крайречните територии с влаголюбива дървесна и храстова растителност. Този тип 

ландшафт е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Визуалното и екологично 

въздействие на този тип ландшафт се оценява като максимално за облика на ландшафта 

и за неговото здравно-физиологично въздействие върху човешкия организъм.  

Потенциали за развитие на ландшафта.Състоянието и облика на ландшафта 

да голяма степен зависи от редица екологични фактори с антропогенен генезис, които 

пряко влияят върху неговото качество и здравен статус.  

Качествата на тези фактори формират и потенциала за бъдещото развитие на 

ландшафта и зелената система на територията на община Хисаря. За целта на 

настоящия анализ, основно значение има състоянието на тези от елементите на околната 

среда, които най – силно са повлияни от човешката дейност. Нейната интензивност на 

негативно влияние, особено се повиши през последните 50-60 години. Съвкупното 

действие и взаимовръзка между тези антропогенно повлияни елементи на околната 

среда, определят  екологичната обстановка в района и пряко влияят върху потенциала за 

нейното бъдещо развитие. Екологичните фактори  от своя страна очертават насоките за 

развитие и бележат ограничителите при устройственото планиране на 

територията.Въпреки, че ландшафтът в района е повлиян от антропогенните фактори - 

изградени пътища,  ж.п. линия, електропроводи,  промишлени предприятия, складови 

комплекси, интензивно селско стопанство,  все пак територията на общината се отличава 

с разнообразни типове планински ланшафти, при което доминират тези с подчертано 

естествен характер.   

Запазените възможности за естественно развитие, които характеризират 

повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост, са индикация за това, че 

територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен характер по 

отношение запазване и обогатяване на основните видове ландшафти.  

3.7. Културно-историческо наследство. 
Територията на общината е наситена с множество недвижими културни ценности 

с архитектурно-строителен, художествен и археологически характер. По смисъла на чл. 2. 

(1) на Закона за културното наследство то обхваща „нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са 

носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна 

стойност.“ 

Предмет на оценката е недвижимото културно наследство, включващо 

археологическите, историческите, архитектурно-строителните, художествените, 

урбанистичните и етнографските недвижими културни ценности, образци на парковото и 

градинско изкуство, културните ландшафти и културните маршрути. 
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На територията на община Хисаря са регистрирани 154 недвижими културни 

ценности по списък, предоставен от НИНКН. От тях 4 са групови, а останалите 150 броя 

са единични културни ценности според пространствената им структура и териториален 

обхват. 

Според научната и културна област, към която се отнасят можем да ги 

диференцираме на: 

• архитектурно-строителни – 56 броя;  

• археологически – 30 броя; 

• исторически – 29 

• архитектурно-строителни от Античността и Средновековието – 27 

• художествени – 9 

• народни старини - 2  

• архитектурно-строителна и художествена.- една.  

За нито една недвижима културна ценност не е посочена категория, която 

определя културната и научната стойност и обществената значимост.   

Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите 

културни ценности са праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от ново и 

най-ново време. 

 Праисторически селища от късния неолит (V хил. пр. Хр.) са открити в и  

северозападно от град Хисаря, южно от село Черничево и западно от село Паничери.  

 Античност – Тракийска епоха 
Районът на Старосел е вторият, след Казанлъшката долина, където са 

съсредоточени множество различни обекти на древнотракийския политически и 

религиозен живот.  

Античен комплекс в местността Кози грамади 
Връх Кози грамади е разположен на 1361 м. надморска височина. Разкрита е 

група от недвижими археологически ценности, които са част от значим античен култов 

център свързан с Одриското царство. 

Тракийско светилище и късноантична крепост 

На различните нива се срещат останки от крепостна стена, сгради, кариера за 

каменни блокове и фрагментирана битова и строителна керамика. Проведените 

сондажни проучвания довеждат до откриването на голямо антично укрепление, 

обхващащо площ от около 10 дка.  

Укрепен храмов комплекс 

Храмовият комплекс е разположен в югоизточното подножие на върха и е 

построен на заравнена тераса между скалните върхове, очертана от крепостни стени и 

заема площ от около 4,5 дка.  
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Централната постройка (храм) е без аналог до този момент във вътрешността на 

Тракия и единственият тракийски надземен храм на територията на днешна България от 

V-IV в.пр.Хр. 

Скално светилище на връх Сборови грамади 

Светилището е разположено на 500 м. югоизточно от укрепения храмов комплекс 

и представлява дълъг скален масив и тясна билна част. широка на места до 1 м. На връх 

Сборови грамади древните траки са практикували обреди, свързани с ритуалното 

разтрошаване на керамични съдове, поднасянето на дарове - дребни метални предмети 

и монети. Светилището има визуална връзка с храма при Четиньова могила, храмовия 

комплекс под връх Кози грамади и некропола при връх Фенера. През 2012 г. античният 

комплекс получава статут на групова археологическа недвижима културна ценност с 

категория „национално значение”. 

Комплексът не е социализиран. Необходима е реконструкция на местния път от 

село  Старосел до върха.  

Тракийски култов център – Старосел - най-големият открит досега тракийски 

царски комплекс с мавзолей. Датира от V - IV век пр.н.е. От северната страна на храма се 

намира вкопана елипсовидна скална вана за производство и съхранение на вино. При 

разкопките вътре са намерени съдове за пиене на вино и цедилки. 

На 30 м. южно от куполната сграда, е открит "кенотаф" - празен гроб, а около 

него в три отделни ями - останки от човешко тяло и богати дарове – златен пръстен, 

съдове, конски амуниции, въоръжение. 

През лятото на 2015 г. е стартиран проект за аварийното укрепване на 

подмогилното съоръжение. Изградено е трайно защитно покритие от здрава 

стоманобетонова черупка с дебелина 25 см над купола на съоръжението, изпълнена е 

хидроизолация на черупката и е възстановен могилният насип. С цялостното изпълнение 

на проекта за аварийно укрепване са създадени условия за трайно запазване на 

недвижимата културна ценност. 

Археологическият обект е експониран, социализиран и целогодишно достъпен за 

посетители. 

Могила „Хоризонт” 
Открит е уникален тракийски храм с колонада от V – IV в. пр. Хр. ,  изграден в 

готова вече могила, част от насипа на която е отнета за построяването. След това 

правоъгълното помещение е затрупано, а отпред е останала видима колонадата с 6 

лицеви и по 2 странични колони. Всяка колона ляга върху база, има по два барабана и 

капител в ранен дорийски стил. Пространството между лицевите и страничните колони 

наподобява напречен коридор, но е било нещо като широко преддверие, в което се е 

влизало чрез три стъпала и вход между централните колони. От него през по-малко 

предверие се стига до централната камера.  
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Подобен храм в тракийските земи не е откриван досега. Той се различава 

принципно от старогръцките храмове, които са изцяло открити и заобиколени с колони от 

всички страни. 

В средата на IV в. пр. Хр. в храма е погребан обожествен тракийски владетел, с 

което той се е превърнал в мавзолей. Заедно с царя е положен и неговия кон. 

Впоследствие по религиозни или политически причини храмът е осквернен, ограбен, 

разрушен и засипан. От дрехите и вещите, с които е погребан владетелят са останали 

само 15 пластинки от златна ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки, 

късове от керамични съдове. 

Храмът е елемент от Тракийски култов център – Старосел. В съседната могила е 

имало също храм, върху основите на който е изграден параклисът „Свети Спас”. Наоколо 

е имало манастирски комплекс, унищожен през 40-те години на XX век. С това се 

регистрира една показателна и рядко срещана приемственост в почитането на мястото и 

района като свещени от тракийско време през римската епоха, Средновековието и 

Възраждането до наши дни. 

Има проблем с укрепването на земния насип, който застрашава храма от 

срутване. Необходими са спешни мерки за да се осигури сигурността на обекта в 

дългосрочен план.  

Рошава могила 
Намира се на 3 км. западно от село Старосел по асфалтов път за Стрелча, на 

около 300 метра вдясно от него. В непосредствена близост на запад е светилище 

“Гарванов камък”. Представлява подмогилен храм от IV в. пр.Хр. с преддверие и 

правоъгълна камера с трапецовидно покритие. Подова замазка, големи, добре 

обработени каменни блокове. На входа на преддверието има две колони. В камерата –

 две вдлъбнатини за урни. Ограбван е в древността. През 1925 г. е намерен златен 

накрайник на торква, през 1992 г. – златна розета и глинени съдове.  

Храмът е консервиран чрез засипване. 

Коилишка могила 
Намира се на около 2 км. южно от с. Старосел, вляво от пътя Старосел–Стрелча. 

Представлява подмогилен храм гробница (ІV в. пр.Хр.), изградена от каменни блокове, 

еднокамерна с изгубена сега каменна врата. Полуразрушена и опразнена в 

древността. Храмът е консервиран чрез засипване. 

Маньова могила 
Намира се на 1 км. западно от Четиньова могила. Представлява Храм от IV в. пр. 

Хр., открит и проучен през 1999 г.. 

Могилният насип е издигнат върху ниско скалисто възвишение. Той е с височина 

близо 5 м. и диаметър 44 м. Подмогилният храм е разположен в югоизточната периферия 

на могилния насип и едва на 1 м. от повърхността.  
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Градежът се състои от преддверие и кръгла камера. Преддверието има 

правоъгълен план с размери 3 х 2 м. То е било изградено в шест хоризонтални реда, 

скрепени с железни скоби и олово. Входовете на преддверието и гробната камера са 

фланкирани от четири колони със скосени профили на лицевата страна. Самият вход на 

преддверието е бил затворен с каменна еднокрила врата. Кръглата камера на храма е с 

диаметър 4 м. и височина 2,40 м. Подобно на храма в Четиньова могила входът и тук е 

бил обредно запечатан с два големи каменни блока. При археологическото проучване не 

са открити следи от погребение. 

Състоянието на обекта е тежко - изоставен е без всякаква консервация под 

открито небе и уязвим на атмосферните влияния. Въпреки понесените големи 

разрушения в миналото, храмът подлежи на реставрация, предвид наличието на по-

голяма част от блоковете на предверието и купола. 

 Античност – Римска епоха 

Античен град в курорта Хисар 
Римският и ранновизантийският град Диоклецианопол е един от петте града в 

антична Тракия и е възникнал около Хисарските термални извори в средата на 2-ри в. от 

н.е. Проучвания за по-ранни поселения на това място доказват съществуванието на 

праисторическо селище от късния неолит 5-то хилядолетие пр.н.е. и тракийско селище от 

предримския период от 1-ви в. пр.н.е. Античната улична мрежа е изградена по 

Хиподамовата система – с правоъгълни квартали и улици, ориентирани север-юг и изток-

запад. Обусловена от наличието на термални източници, водоснабдителната и 

канализационната мрежи са много добре развити. 

На територията на крепостта и прилежащите некрополи са разкрити множество 

култови, обществени, жилищни и стопански сгради. Открити са 9 базилики с различна 

големина и планова характеристика. Известни са множество казармени помещения, 

обикновено долепени или в близост до крепостните стени. Термите са заемали особено 

място сред обществените сгради в града. Известни са две бани в границите на крепостта 

и още една на територията на извора „Момина баня”.  

Римски терми. Разположени са в парк „Момина сълза”. На отделни места са 

запазени почти до покрив. Целият комплекс обхваща 3000 кв.м. площ. По европейски 

проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря” 

обектът е консервиран, частично реставриран и достъпен за посещение. 

Римски амфитеатър. Намира се в непосредствена близост до минералния 

извор „Момина сълза”. Изцяло е запазена арената, а макетът му е експониран в 

Археологическия музей. 

Крепостна стена и крепостни съоръжения 

Дълга е 2327 м. и обгражда площ от 300 дка. Запазена е на места в оригинал до 

10,50 м и има форма на неправилен четириъгълник.  
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Стените са изградени в “опус микстум” – смесена зидария от камък с тухлени 

пояси. Тя е една от най- добре запазените крепостни стени от епохата на късната 

античност на Балканите и в Европа. По цялата и дължина са издигнати 44 бойни кули.  

Императорска резиденция 

Намира се в парк „Момина сълза”. От нея са разкрити 5 големи помещения с 

масивна сводова конструкция. Единствената римска сграда в Хисаря със запазени зидове 

до втори етаж. Датира се от началото на IV в. 

Недвижимите културни ценности от тракийския, римския и ранновизантийския 

периоди са най-стойностните и най-многочислените в община Хисаря. 

Обектите от тракийския период са с изключително висока стойност, но най-

честите затруднения за опазването им са различната собственост и отдалечеността от 

населени места  /в с. Старосел е реставрирана и експонирана единствено Четиньова 

могила – тракийският култов храм с мавзолей, но дори и там има проблеми с рушенето и 

със собствеността. Могила „Хоризонт” до нея е застрашена от самосрутване. 

„Тракийската обсерватория” край с. Старо Железаре е оставена на произвола на съдбата 

и се руши. Тракийската крепост на връх Кози Грамади край с. Старосел е обраснала с 

растителност/. Има още много непроучени и неекспонирани обекти от тракийския период 

в град Хисаря и селата Старосел, Черничево, Красново, Паничери... 

Обектите от Римския и ранновизантийския период са реставрирани и 

експонирани в по-голямата си част и са концентрирани предимно в град  Хисаря/ 

експонирани са крепостните стени и кули с височина 11-13 м, амфитеатърът, казармените 

помещения, термите, които са в процес на реставрация и консервация, римските 

обществени сгради, римската гробница, три базилики и др./. Характерно за тях е , че са 

експонирани преобладаващо на открито, в паркова среда, което е най-подходящо за 

тяхното възприемане. Застрояването около тях е с ниска плътност и ниска етажност, 

което следва да се запази и в бъдеще. 

Военни паметници 
По данни на Община Хисаря на територията на общината има 11 

възпоменателни знака, издигнати по повод участието на България във войните от 1877-

1878 г., 1912-1913 г., 1914-1918 г. и 1944-1945 г., които представляват исторически 

недвижими културни ценности. Характеризират се със съхранена автентичност, 

историческа документалност и художествена стойност. Те са важна част от културното 

наследство на България. 
В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България” има данни за 147 археологически недвижими културни ценности в община 

Хисаря, отразени в ОУП и подробно в схема „Недвижимо културна наследство” в М 1:50 

000 с приложен списък. 
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Фигура 3.7.1.  Карта на регистрираните археологически обекти в община Хисаря. 

3.8. Отпадъци. 
Ключовите разпоредби, произтичащи от Закона за управление на отпадъците, са:   
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o  Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници;  

o  Въвеждане изискване общините да ограничат количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци; 

o  Въвеждане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради; 

o  Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, 

по-голямо от 5 000 жители и за курортните населени места; 

o  Кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други (задължително за населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители);  

o  Въвеждане на правила за сдружаване на общините в регионални сдружения за 

управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения; 

o  Въвеждане на икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 

превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците, приета от 

съответния общински съвет, имаща действие на територията на общината. Конкретните 

задължения на кмета са разписани в чл.19, ал.3 ЗУО.  

Един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за 

отпадъците на местно ниво е програмата за управление на отпадъците на дадена 

община, разработвана на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. 

Структурата, целите и предвижданията й се съобразяват с Националния план за 

управление на отпадъците и съвпадат с периода му на действие. Програмата е 

неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда, приема се с 

решение на Общинския съвет и включва необходимите мерки за изпълнение 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в ЗУО. 

Община Хисаря е разработила Програма за управление на отпадъците с период 

на действие 2017-2020 г., приета с Решение №418/19.12.2017 г. на Общински съвет – 

Хисаря.  

Съгласно ЗУО отпадъците са битови, строителни, производствени и опасни.  
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На територията на община Хисаря се генерират смесени неопасни битови 

отпадъци от домакинствата, производствени отпадъци от фирмите, извършващи 

производствена дейност, растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на 

зелените площи, парковете, градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна 

дейност. Най-голям дял се пада на производствените неопасни отпадъци и смесените 

битови отпадъци. 

Битови отпадъци 

По дефиниция на ЗУО „битови отпадъци” са „отпадъци от домакинствата” и 

„подобни на отпадъците от домакинствата”. Количеството им представлява най-голямата 

част от всички отпадъци, генерирани на територията на община Хисаря. Депонират се на 

Регионално депо за неопасни отпадъци – Карлово, а количествата за периода 2012-2016 

г. вкл., са представени в Таблица 3.8.1. 

Таблица 3.8.1. Битови отпадъци от община Хисаря, депонирани на Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Карлово за периода 2012-2016 

Година 
Количество битови 

отпадъци  (кг) 
Разделно събрани отпадъци (кг) Общо  (кг) 

2012 4 624 280 57 000 4 681 280 

2013 4 837 980 55 690 4 893 670 

2014 5 070 450 53 640 5 124 090 

2015 4 810 100 53 475 4 863 575 

Източник: ПУО на Община Хисаря 2017-2020 г.  
 

Количеството генерирани смесени битови отпадъци на територията на община 

Хисаря за периода 2012-2015 г. е изобразено графично на фиг. 3.8.1. 

 
Фигура 3.8.1. Генерирани битови отпадъци в община Хисаря за периода 2012-

2015 г. включително. 
Източник: ПУО на Община Хисаря 2017-2020 г.  
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Данните за общите количества генерирани битови отпадъци на Община Хисаря 

не могат да бъдат адекватно сравнени с наблюдаваните тенденции в страната по този 

показател поради спецификата на общината. Ключови фактори тук са количествата 

зелени отпадъци, генерирани от паркове, градини и др., и развиващия се туристически 

бизнес, който допринася за същественото увеличение на разглежданите потоци 

отпадъци. 

Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на 

натрупване. 

Установената през периода средна годишна норма на натрупване за Община 

Хисаря е 413 кг.ж./год.  

Нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2015 г. за община Хисаря е 420 

кг/ж/г., като стойността е малко по-ниска от тази през 2014 г., както и в унисон със 

средната за страната (419 кг/ж/г.); 

 
 
Фигура 3.8.2. Норма на натрупване на СБО на Община Хисаря  

Източник: ПУО на Община Хисаря 2017-2020 г.  

За 2012 г. стойностите по този показател са по-ниски, което се дължи на 

необхванати потоци отпадъци /най-вече зелени и сгурия/, но след въвеждане в общината 

на система за разделно сметосъбиране, провеждане на кампании за повишаване на 

информираността на населението и други мерки предприети от местната администрация 

тази тенденция е овладяна. Много близки са стойностите за периода от 2013-2015г. до 

средните за страната.  

Начинът на третиране на смесените битови отпадъци, генерирани на 

територията на община Хисаря, е обезвреждане на територията на Регионално депо за 

неопасни отпадъци – Карлово.  

Морфологичен състав на битовите отпадъци 

386
410

438
420

360
370
380
390
400
410
420
430
440

1 2 3 4

2012-2015

кг/чов.

155 



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

В община Хисаря няма изготвен цялостен морфологичен анализ на събираните 

битови отпадъци. Периодично са правени проби.  

Таблица 3.8.2. Морфологичен състав на СБО на община Хисаря 
 

Морфологична 
фракция 

Сезон Зима 

село Старосел 

Сезон Лято 

град Хисаря 

Сезон Зима 

град Хисаря 

Маса, 
(kg) 

Съдържание, 
(%) 

Маса, 
(kg) 

Съдържание, 
(%) 

Маса, 
(kg) 

Съдържание,  

(%) 

Храна 18,4 18,4 13 13 2,35 2,35 

Хартия   3,50 3,50 3,70 3,70 

Картон 1,20 1,20 1 1 1 1 

Пластмаса 9,5 9,5 4,09 4,09 6,15 6,15 

Текстилни 6,85 6,85 2 2 3,95 3,95 

Гума   1,50 1,50   

Кожа   2 2   

Градински   26 26 2 2 

Дърво       

Стъкло 2,4 2,4 3 3 5,75 5,75 

Инертни 20,5 20,5 12 12 36,45 36,45 

Метали 0,6 0,6 1,5 1,5 0,65 0,65 

Опасни       

Други 50,05 50,05 30,41 30,41 38 38 

Общо    100,00  100,00 

Източник: ПУО на Община Хисаря 2017-2020 г.  

От направените проби за морфологичен анализ към януари 2017 г. могат да се 

направят следните изводи: най-голямата част от отпадъците са инертни /отпадъци от 

строителство, от домашни ремонти/ и пластмаси-над 36 % от всички отпадъци. 

Отпадъците подлежащи на рециклиране и с възможност за повторно използване /хартия, 

картон, стъкло, метали и пластмаси/ са 15,48 %, който е сравнително нисък тъй като в 

общината е въведено разделно събиране на отпадъците от опаковки.  
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Градинските отпадъци имат основно сезонен характер като делът им нараства до 

около 1/4 от общите количества. Хранителните отпадъци представляват над 10,5 % от 

отпадъците. Градинските и хранителните отпадъци  от своя страна подлежат на 

компостиране и използване на получения компост. 

От анализа на морфологичните проби става ясно, че има сериозен потенциал за 

повишаване на количествата разделно събирани отпадъци и оползотворяването на 

биоразградимите такива. Само количествата депонирани  биоотпадъци - зелени, 

градински отпадъци и храна, съставляват средно около 30 % от депонираните отпадъци. 

Биоразградимите отпадъци съставляват до около 56 % /особено извън зимния сезон/ от 

количествата депонирани отпадъци. Тези стойности съвпадат със статистиката в 

национален мащаб, където над 50% от битовите отпадъци са биоразградими. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) от общия брой на 

населението на общината 63.2 %  живеят в общинския център – гр. Хисаря и  36.8 %  

населяват селата.  При този брой на населението, приносът на градския тип генератори 

на отпадъци е 63 %, а на селския тип 37 %. 

Финансиране на дейностите по управление на отпадъците в Община Хисаря 

Дейностите по управление на отпадъците на територията на населените места в 

община Хисаря се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци. Таксата се 

определя в годишен размер, за всяко населено място, с решение на Общински съвет – 

Хисаря, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:  

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и други;  

• събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, обезвреждане/оползотворяване на битовите 

отпадъци в депа или в други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. 

От представената статистическа информация в ПУО става ясно, че разходите по 

управлението на отпадъците надвишават приходите от таксата /като тенденцията се 

запазва и до настоящия момент/, което налага дофинансиране на план-сметката.  
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Тенденцията е в близките години разходите да продължат да се увеличат, в 

следствие стремежа на Общините за въвеждане на нови инсталации и/или съоръжения 

за третиране на отпадъците, за да се отговори на предизвикателствата, поставени пред 

общината от европейското и национално законодателство. Като дългосрочен ефект, 

обаче, разходите по управление на отпадъците след успешно въвеждане на нови 

практики и технологии, трябва значително да се понижат.  

Регионално сдружение за управление на отпадъците 
Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините, включени във всеки от 

регионите, определени с Националния план за управление на отпадъците, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 

други съоръжения за третиране на отпадъци. 

През 2010г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците на 

Общините Карлово, Брезово, Калояново, Сопот и Хисаря. Членове на общото събрание 

на сдружението са кметовете на горепосочените общини. 

Строителни отпадъци 

Основното количество строителни отпадъци на територията на община Хисаря 

се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност.  

На територията на общината няма изградено депо за строителни отпадъци и не 

съществува система за организирано събиране на този вид отпадък. Поради тази 

причина и възникват основните проблеми, свързани със строителните отпадъци:  

неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което 

води до формирането на нерегламентирани сметища. Често населението 

неконтролирано изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на 

входовете и изходите на населените места, както и замърсява зелените площи в самите 

населени места. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма 

форма, по която да бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди 

битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. Строителни 

отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, от реконструкции и 

ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците се извозват от собствениците им, 

без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна съставка на 

нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от 

генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се 

извозват до регионалното депо за битови отпадъци. Необходимо е да се предприемат 

мерки за осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и 

изграждането и функционирането на надеждна система и съоръжения за депониране и 

рециклиране на строителни отпадъци в община Хисаря. 
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„ГАП-07” ЕООД имат документ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1122-00 от 

26.10.2017 г., издаден от РИОСВ – Пловдив, за оползотворяване на строителни отпадъци 

на площадки в различни общини, една от които е Хисаря.   

Производствени неопасни отпадъци 
Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. Промишлеността в 

община Хисаря не е силно застъпена и липсват големи промишлени предприятия. Най-

добре развита е хранително-вкусовата промишленост. Основните генерирани 

производствени отпадъци са от производствени дейности лека и хранителна 

промишленост – шивашки цехове, хлебопекарни, колбасарски цехове и др. Управлението 

на производствените отпадъци е задължение на лицата, които ги образуват. 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Карлово е определило 

цена за депониране на производствени отпадъци на територията на регионално депо за 

неопасни отпадъци–Карлово (изискване на чл.26,ал.1, т.9 ЗУО). Поради липса на 

подходящи съоръжения за оползотворяване на производствени отпадъци на територията 

на общината най-често производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, се 

подлагат на обезвреждане посредством депониране на регионалното депо. 

Опасни отпадъци 

Опасни отпадъци на територията на община Хисаря се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, както и в някои заведения от здравната сфера, а частично и 

в битовия сектор. Най-голям дял в имат отработени моторни и смазочни масла и 

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и излезли от 

употреба луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. 

Опасни производствени отпадъци на територията на общината не се образуват. 

В случай, че в бъдеще възникнат такива отпадъци дейностите по тяхното управление 

следва да се извършват в съответствие с разрешителните документи на генераторите на 

отпадъците в собствени съоръжения, или да се предават на дружества с необходимите 

разрешителни документи без да се ползва общинска инфраструктура. 

В Община Хисаря няма организирана система за разделно събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата, чрез мобилен събирателен пункт.  

Утайки от ПСОВ 
Третирането на утайки от ПСОВ е задължение на съответните оператори. На 

територията на община Хисаря оператор на ПСОВ Хисаря е ВиК ЕООД Пловдив.  

Утайките от дейността на ПСОВ и мерките за управление на утайките се 

изпълняват в съответствие с разработената Програма за управление на утайките на 

ПСОВ – Хисаря. На територията на пречиствателната станция има определени места и 

съдове за съхранение на различните видове утайки, отпадъци от механично стъпало и 

отработено масло от поддръжка на съоръженията. 
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Утайките от градската пречиствателна станция за отпадни води към настоящия 

момент се депонират на Регионалното депо. 

На „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Пловдив е предоставено 

стопанисването, поддържането и експлоатацията на реконструираните, модернизираните 

и новоизградените ВиК системи и съоръжения.  

Предвижданията за третиране на утайките, както на национално, така и на 

световно ниво са, чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез 

използването им за рекултивация на нарушени терени, енергийно оползотворяване и/или 

чрез компостирането им. 

За добро управление на утайките е необходимо предприемане на следните 

мерки: 

• Проучване на възможностите и избор на конкретен метод на третиране на 

утайките в общината; 

• Ограничаване на количествата депонирани утайки на Регионално депо – 

Карлово, с цел удължаване периода на експлоатация на клетките и намаляване 

количеството на парникови газове. 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци 
В Община Хисаря е изградена система за организирано събиране и 

транспортиране на смесени битови отпадъци. Обхванато е 100% от населението на 

общината. Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци се извършват 

от общинско предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”.  Обект на 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са следните видове отпадъци: смесени 

битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите 

растителни отпадъци образувани при извършване на дейности от домакинствата, пепел и 

сгурия генерирани сезонно (през отоплителния период), зелени биоразградими отпадъци. 

Сметосъбирането и сметоизвозването в дванадесетте населени места се 

осъществява със съдове тип „бобър”, а в гр. Хисаря със съдове тип „Мева” .- 110 л  и 

съдове тип „Бобър.  

Честотата на обслужване на съдовете за събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до съоръжение за последващото им третиране се определя 

ежегодно със заповед на кмета на Община Хисаря за определяне границите и вида на 

предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ. Битовите отпадъци се извозват по утвърден 

график – два пъти  месечно в селата и веднъж седмично в града и кварталите му. 
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Масово разпространени отпадъци  
Събирането на масово разпространените отпадъци се осъществява въз основа 

на сключени договори между Община Хисаря и организации по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци. По тази схема към момента са организирани 

дейностите по събиране на:  

• отпадъци от опаковки,  

• излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,  

• излезли от употреба моторни превозни средства и  

• негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване няма 

сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла 

и излезли от употреба гуми (ИУГ) в община Хисаря.  

Отпадъци от опаковки  
Община Хисаря е въвела система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, като е сключила договор с Организация по оползотворяване (ООп) на отпадъци 

от опаковки –„Екопак България” АД. На общината са предоставени към момента 91 

контейнери тип „Иглу” – 28 за хартия и картон, 32 за пластмаса, 31 броя за стъкло.  

• Сини контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 

• Жълти контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 

• Зелени контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 

Разположението им е по натоварени точки в града и подлежи на промяна според 

нуждите на гражданите на Хисаря. От 2017г. Община Хисаря разшири системата за 

разделно събиране на отпадъци, като бяха поставени контейнери тип „Иглу”- 6 броя в с. 

Старосел. Осигурените съдове изпълняват минималните заложени параметри на 

системата съгласно нормативните изисквания на Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки. 

Информация за количеството на разделно събраните отпадъци от опаковки за 

2016 г. от община Хисаря, е посочена в следващата таблица: 

Таблица 3.8.3. Разделно събрани отпадъци от опаковки на територията на община 

Хисаря, 2016 г. 

Вид контейнер Придобит 

отпадък, (кг) 

Отсортиран 

отпадък, (кг) 

Отсортиран 

отпадък  (%) 

Син (хартия, картон) 5600 2117 49 

Жълт (пластмаса и метал) 4980 2258 45 

Зелен (стъкло) 6620 5470 83 

Общо 17200 10445 61 

Източник: Екопак България АД 
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Честотата на извозване на отпадъците от контейнерите е както следва: 

Сини  контейнери – веднъж седмично; 

Жълти контейнери – веднъж месечно; 

Зелени контрейнери – веднъж месечно. 

Те могат да бъдат заменяни при необходимост. 

В община Хисаря е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, като системата не е нова за населението, то не я използва изцяло по 

предназначение, а около половината от придобития отпадък в системата за разделно 

събиране не са били предназначени за нея. Необходими са разяснителни мерки за 

правилното ѝ прилагане и увеличаване на дела, както на изхвърлените разделно събрани 

отпадъци, така и за правилно изхвърлените отпадъци. 

Предвид  липсата на цялостен морфологичен анализ на отпадъците и влошените 

стойности на придобития за рециклиране отпадък Общината ще трябва да положи 

допълнителни усилия за достигане на заложените цели за 2018 г. (40%), 2019 г. и 2020 г. 

(50%). Присъствието на тези видове отпадъци в общо събираните битови предполага 

допълнителна работа по информиране на населението и обхващането на повече 

домакинства.   

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства 

Сключен е договор с фирми, притежаващи разрешително за приемане на опасни 

отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, наричано за 

краткост ИУЕЕО; излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ). 

В града има един пункт за изкупуване на масово разпространени отпадъци от 

метал като същият се контролира от РИОСВ Пловдив. 

На няколко точки в града и общината ще бъдат разположи контейнери за 

събиране на негодни за употреба батерии. След напълване на кошчетата същите ще се 

събират от организацията по оползотворяване на негодни батерии и акумулатори, с която 

ще бъде сключен договор. 

На територията на общината функционират няколко частни фирми, притежаващи 

разрешителни за извършване на разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства. 

Събирането на отработените масла и ИУГ се извършват от частни фирми, които 

извършват смяна на масла и гуми като впоследствие отпадъците се предават на 

дружества, притежаващи необходимите разрешителни документи за събиране и 

третиране на отпадъка. 

Разделно събиране на  биоотпадъци 
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Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови 

отпадъци се депонират на регионалното депо - Карлово. Няма изградена инфраструктура 

за разделното събиране и оползотворяване на цялото количество генерирани зелени 

биоотпадъци от общинските паркове, градини и улици. 

Предвид акцентите, залегнали в НПУО и резултатите от морфологичните проби е 

добре да се предприемат стъпки, за да бъде осигурена инфраструктура за разделно 

събиране на растителни и биоразградими отпадъци - специализирани автомобили за 

събирането и извозването им, контейнери за събиране и съхранение и др.  Общината ще 

работи за изготвянето и въвеждане в действие на проекти за домашно/фамилно 

компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. 

За оползотворяване на биоразградимите отпадъци във всички сценарии е 

предвидено прилагане на домашно компостиране, разделно събиране на градински и 

хранителни отпадъци от заведения и едно и двуфамилни къщи, както и изграждане на 

съоръжение за открито компостиране. 

Инфраструктура за управление на отпадъците 

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават 

регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 

други съоръжения за третиране на отпадъци. Регионална система за управление на 

отпадъците за регион Хисаря е предвидено да включва следните съоръжения за 

третиране на битовите отпадъци: 

→ Регионално депо за неопасни отпадъци – Карлово (на територията на 

община Карлово, землище на гр. Карлово); 

До края на 2017 г. всички битови отпадъци, образувани в населените места от 

община Хисаря, са депонирани в клетки за неопасни отпадъци на територията на 

регионално депо в гр. Карлово.  

Площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци е разположена на площ 

от  118, 936 дка югозападно от град Карлово в имот № 037079, местност „Стара река”. 

Проектният му капацитет е представен в табл.  3.8.4. 

Таблица 3.8.4. Проектен капацитет Регионално депо за неопасни отпадъци - Карлово 

Инсталация (позиция на 
дейността по Приложение № 

4 от ЗООС – т.5.4.) 

Капацитет 

[t/24h] 

Свободен капацитет в 
капацитет в края на  2015 г. 

КР 2015 г. Капацитет 
по КР 

Свободен 
капацитет в 

края на  2015 г. 

Регионално депо за неопасни 
отпадъци на Община Карлово, 

включващо: 
96.15 86,9 587 255 269844,01 
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Клетка 1;   84 799 10509.04 

Клетка 2;   84 741 1715.970 

Клетка 3;  43.27 125 556 91173,65 

Клетка №4;  43.27 140 177 79817,56 

Клетка №5;  6,07 151 981 86627,79 

Източник: Община Карлово 

„Регионално депо за неопасни отпадъци – Карлово” е собственост на община 

Карлово и приема битовите отпадъци от общините Карлово, Калояново, Хисаря и Сопот, 

съгласно издадено комплексно разрешително КР № 347 – Н0/2008 г.  

Средно годишното количество на депонираните отпадъци от Общините, както и 

от фирмите, депониращи производствени отпадъци е около 30 000 тона. 

Съгласно условията на Комплексното разрешително не се разрешава 

извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени 

депа). 

• Инсталация за предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци 

на територията на община Карлово . 

На територията на Община Карлово от началото на 2010 год. е в експлоатация 

„Център за сортиране и първична обработка на отпадъци”, разположен на имот № 

000347, в местност „Мранчево”, в землището на с.Дъбене, общ.Карлово. Поради липсата 

на системно събирани данни за количествата отделени от инсталацията за сепариране 

както и на разделно събраните отпадъци чрез различните системи (от ООп, събирателни 

пунктове работещи на търговска основа) не е възможно да се определи дали степента на 

отделяне на рециклируеми материали от инсталацията е достатъчен за постигане на 

целите за рециклиране на битови отпадъци (чл. 31, т. 1 от ЗУО). Все още не е установена 

ефективността на инсталацията за сепариране в регионалния център.  

• Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци – на територията 

на община Хисаря – взето е решение №2 от проведено на 20.04.2018 г. общо събрание 

на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, 

Калояново, Хисаря и Сопот. В ОУП следва да се определи площадката за изграждане на 

инсталацията. 

Депа за отпадъци, подлежащи на рекултивация 
Селски сметища на територията на община Хисаря 
На територията на община Хисаря не се експлоатират депа, които не 

съответстват на европейските изисквания, определени с Директива 1999/31/ЕО относно 

депонирането на отпадъците. 
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Всички стари сметища на територията на общината са рекултивирани на място 

по метода „in situ”. 

Общинско депо за неопасни отпадъци  
Експлоатацията на депото гр. Хисаря, имот 000273 е прекратена със Заповед на 

Директора на РИОСВ Пловдив през 2009 г. Закриването е осъществено по 

предварително изготвен и одобрен от контролните органи график по метод „ in situ” т.е. 

запръстяване на замърсените терени. Към момента Общината има изготвен проект за 

рекултивация на общинското депо „Кочи камък”, землище на село Михилци и търси 

финансови инструменти за реализиране на проекта.  

Прогноза за образуване на отпадъци 
Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица 

са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се 

отчетат тези фактори е въведен терминът „норма на натрупване” (НН), отчитащ средното 

годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази 

норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в 

дадена общност. За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са предложени три 

сценария, които се различават по различното нарастване на НН, като предполагат 

увеличаване на НН като дял от ръста на БВП, като се постига постепенно намаляване на 

този дял във времето и като резултат се получава постоянно нарастване на отпадъците, 

но с постепенно затихващ ръст. 

Сценарий 1, който се счита за по-малко вероятен от сценарий 2, предполага че 

интензивните икономически промени ще са съпроводени със занижена обществена 

съзнателност относно околната среда (ръстът на образуването на отпадъци е около 60% 

от ръста на доходите за посочения период). 

Сценарий 2 се приема за базов, предполага прогресиращо относително 

разделяне водещо към слабо, но постоянно намаляване на годишното нарастване 

(ръстът на образуването на отпадъци е приблизително 50% от ръста на доходите за 

прогнозния период). 

При оптимистичния и прогресивен Сценарий 3 се предполага състояние близо 

до устойчивост през целия прогнозен период (ръстът на образуването на отпадъци е в 

рамките на 40% от ръста на потреблението). Този сценарий е малко вероятен, тъй като 

дори страните с най-висока екологична култура и дългогодишна практика в опазването на 

околната среда не са постигнали все още категорично етапа на устойчивост. 

 Таблица 3.8.5. Прогнозна норма на натрупване на смесените битови отпадъци Община 

Хисаря  

Година 2018 2019       2020 

Норма на натрупване за смесените битови отпадъци 422 411        396 
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Таблица 3.8.6.  Прогноза за генерирани битови отпадъци в община Хисаря   

 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сценарий 1, тон / година 4 911 5 002 4 450 

Сценарий 2, тон / година 4 867 4 552 4 228 

Сценарий 3, тон / година 4 883 5 543 4 211 

 
ИЗВОДИ 
Положителни страни  

• Всички населени места от община Хисаря са обхванати от организирано 

събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

• Изградено е и се експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци – 

Карлово, землище на гр. Карлово. Регионалното съоръжение отговаря на нормативните 

изисквания (Наредба №7/2014 г. и Наредба №6/2013 г.); 

• Изградена е и функционира инсталация за предварително третиране 

(сортиране) на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки – увеличава се дела на 

оползотворените отпадъци за сметка на депонираните посредством обезвреждане 

такива; 

• Община Хисаря предвижда да кандидатства по процедура BG16M1ОP002-

2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци“. Инсталацията ще се ползва само от Община 

Хисаря; 

•  Изградената (Регионално депо – Карлово, Инсталация за сортиране) и 

предстоящата за изграждане (Инсталация за компостиране) инфраструктура за 

третиране на битови отпадъци за регион Карлово е достатъчна за постигане на целите в 

областта на управление на отпадъците за Община Хисаря;  

• За част от масово разпространените отпадъци (отпадъци от опаковки, 

негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУЕЕО, ИУМПС) са създадени и 

функционират системи за разделно събиране на база на сключени договори за 

сътрудничество; 

• Всички съществуващи сметища на територията на община Хисаря са 

рекултивирани.  

Недостатъци 

• За депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Хисаря предстои 

провеждане на  техническа и биологична рекултивация, като се търси финансиране. 
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• Липсва изградено съоръжение за биологично третиране на битови 

биоотпадъци (инсталация за компостиране), за което Община Хисаря ще търси 

финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; 

• Не се извършва разделно събиране на биоотпадъци; не са осигурени 

съдове за съхраняване на разделно събрани битови биоотпадъци и специализирана 

техника за транспортирането им до инсталация за компостиране; 

• Липсват изградени мощности за оползотворяване на строителни отпадъци; 

• Не е организирано разделно събиране и екологосъобразно третиране на 

опасните отпадъци от домакинствата; 

• Не са сключени договори с организации по оползотворяване за 

организирането управлението на отработени масла и излезли от употреба гуми; 

• Следва да се търсят начини за ополозтовряване на утайки от ПСОВ чрез 

изпозването им за рекултивация на нарушени терени. 

3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения. 
Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно върху човешкия 

организъм. Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да предизвика 

слухово възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-

горната граница, при която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов 

праг или праг на болката и отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца 

честота. Освен сила звукът се характеризира и с височина /честота/. Човешкото ухо може 

да възприема звуци с честота от 16 до 20 хиляди херца. Едно трептене в секунда е 1 

херц. 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда той е нежелан или 

вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това число шумът, излъчван от 

транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, 

от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални източници на шум. 

Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите 

места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда. Граничите 

стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в зависимост 

от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в 

Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 

на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 

58/2006 г.).  Представяме ги в Таблица 3.9.1. 

Таблица 3.9.1. Показатели за шум в околната среда, регламентирани в Наредба No.6 от 

26.06.2006 г. 
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Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум (dBA) 

ден вечер нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

железопътен и трамваен трафик 
65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Зони за научно-изследователска и учебна 

дейност 
45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда РИОСВ – Пловдив 

организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума в 

устройваната територия, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и 

съоръжения.  

 Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. Приоритетно са 

проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в 

жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или намаляване 

на шумовото натоварване в урбанизираните територии. 

Контролните и собствени измервания се извършват от акредитирани 

лаборатории, като се спазват изискванията на „Методика за определяне на обща звукова 

мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото 

на шум в мястото на въздействие”, утвърдена със Заповед № РД-613/ 08.08.2012 год. на 

Министъра на околната среда и водите. 

За по-високи стойности на шумовите нива допринасят: 

• вътрешноселищен и транзитен моторен поток през жилищни зони; 

• липса на защитни „зелени екрани”; 

• лошокачествена прътна и учична настилка; 

• двустранно плътно застрояване по главни улици; 

• остарял автомобилен парк. 
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Уличната мрежа на територията на населените места в Община Хисаря е с 

дължина 252 км, от които 165 км е благоустроена с трайна настилка /асфалт, пътни 

ивици, паважи, трошенокаменна настилка/, а 87 км е неблагоустроена.  

За гр. Хисаря благоустроените улици, включително тези от републиканската 

пътна мрежа и от IV клас, са с дължина 42,5 км, а неблагоустроените улици, включително 

и неотворените улици, са с дължина 29,5 км.  

За селата благоустроените улици са с дължина 44,5 км, а неблагоустроените – 

57,5 км. Уличната мрежа на територията на населените места в Община Хисаря е с 

дължина 252 км, от които 165 км е благоустроена с трайна настилка /асфалт, пътни 

ивици, паважи, трошенокаменна настилка/, а 87 км е неблагоустроена.  

За гр. Хисаря благоустроените улици, включително тези от републиканската 

пътна мрежа и от IV клас, са с дължина 42,5 км, а неблагоустроените улици, включително 

и неотворените улици, са с дължина 29,5 км.  

За селата благоустроените улици са с дължина 44,5 км, а неблагоустроените – 

57,5 км. Ограничаването на скоростта на моторните превозни средство по натоварените 

улици и пътища до 40 км/ч е благоприятно за безопасността на движението, но увеличава 

интензивността на шума и замърсяването, емитирани от двигателите на автомобилите. 

Източник на шумово натоварване е и жп транспорта. По електрифицираната 

железопътната линия Пловдив-Хисаря се движат шест пътнически влака. 

Съществуващите шосейни и железопътни артерии в общината не могат да бъдат 

класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по 

отношение на шумовото натоварване на околната среда. По предоставените ни данни от 

АПИ в най-натоварениия участък на територията са общината – път от РПМ ІІ-64 от км 

11+600 до км 15 + 800 за 2015 година са отчетени общо 6 417 МПС - 4244 леки 

автомобила, 217 БУС –а, 1032 лекотоварни, 583 среднотоварни и 282 товарни 

автомобила, както и 435 ТИР. 

РИОСВ и РЗИ в град Пловдив контролират шумовото натоварване съответно на 

околната и жизнената среда от различните видове източници и в рамките на своята 

компетентност. 

 През последната година не са получавани жалби и сигнали, свързани с 

излъчвания от промишлените източници шум в околната среда. 

Според годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пловдив 

през 2017 година  в общината основните източници на шум са свързани с вътрешно 

селищния автомобилен и ЖП транспорт, както и различните дейности на населението с 

промишлен характер, работилници, търговски обекти и др. За част от територията на град 

Хисаря (курортно селище) са валидни повишени изисквания за шумозащита. 
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Според Общинския план за развитие в последните години няма отчетени шумови 

нива над пределно-допустимите норми. Измерените нива на най-оживените пътни 

участъци са в рамките на допустимите нива от 60 dB. 

През територията на общината преминават трасета на електропреносни 

въздушни линии, източник на електромагнитнитни полета, които са рисков фактор за 

увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на нормативните 

изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по никакъв повод 

урбанизация.  

Пълноценният контрол на радиационен гама фон и атмосферна 
радиоактивност в страната се осъществява от ИАОС, където  функционира център за 

управление на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама фон в страната, който е част от единната Европейска система за 

информация и обмен на данни. Част от нея са  монтирани сонди на 

Националната автоматизирана система  при Регионална лабораторния – 

Пловдив, от където данните за гама фона се изпращат в реално време в ИАОС - София . 

Данните могат да бъдат отнесени и към изследваната територия. 

Средната стойност на мощността на амбиентната еквивалентна доза за Пловдив 

за 2017 г. е 0,141 μSv/h (μSv/h = микроСиверта/час) 

Атмосферната активност в град Пловдив се определя еднократно през годината 

чрез гама-спектрометричен анализ на аерозолна проба. Измерените през 2017 г. 

специфични активности на радионуклидите уран-238, радий-226, олово-210, радий-228, 

калий-40 и цезий-137 са под границата на определяне, а специфичната активност на 

берилий-7 - 2,35 mBq/m3 (mBq/m3=милиБекерела/кубичен метър) е съпоставима с 

данните от периода предходния седегодишен период. 

Мониторингови пунктове за  радиологичните характеристики на 
необработваеми почви на теритoрията на община Хисаря са разположени в  град 

Хисаря и  село Кръстевич. Измерените във всички 44 пунктовете стойности на мощност 

на еквивалентната доза през 2017 г. са в интервал 0,15 μSv/h – 0,28 μSv/h. 
От изпълнението на Програмата за радиологичен мониторинг на околната среда 

през 2017 г. в Пловдивска област и получените резултати следва, че не са наблюдавани 

повишавания на специфичните активности на естествени и техногенни радионуклиди в 

атмосферния въздух на град Пловдив и стойностите са сходни с измерените през 

предходните години. 

Радиационният гама фон в областта е в границите на характерните за областта, 

наблюдавани и в предишни периоди фонови стойности. Определените специфични 

активности на радионуклиди в почвите от пунктовете на територията на Пловдивска 

област са в естествения за страната фонов диапазон. 

3.10. Естествени и антропогенни вещества и процеси. 
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Антропогенните фактори се свързват с резултатите от съзнателната дейност 

на хората. Сред тях има такива (особено производствената дейност), които водят до 

негативни промени в околната среда, както и други, насочени към изменение на 

природните елементи в относително положителна насока – създаване на нови гори, 

водохранилища, нови растителни и животински видове, напояване и др. Въздействието 

върху природата се осъществява не само в процеса на дейността, но и след нейното 

прекратяване.  

Замърсяването на околната среда е всяко внасяне в една или друга 

екологическа система на несвойствени за нея живи или неживи компоненти или 

предизвикване на структурни изменения, прекъсващи кръговрата на веществата и 

тяхната асимилация, както и потока на предаване на енергията, вследствие на което 

екосистемата намалява своята продуктивност или се разрушава . Основните източници 

на замърсяване на околната среда са свързани с продуктивната дейност на човека в 

много отрасли - транспорт, енергетика, промишленост, машиностроене, рудодобив, 

селско стопанство, комунално-битова дейност...Замърсителите, които са резултат, 

продукт от дейността на човека са именно  антропогенни замърсители. 

 Всеки отрасъл има характерни за него замърсители. Те са разнообразни и 

бяха разгледан по компоненти и фактори на околната среда  

3.11. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

Управлението на химичните вещества и смеси е свързано с намаляване на риска 

за здравето на хората и околната среда и предотвратяване на последствията при големи 

промишлени аварии на обекти с опасни химични вещества и смеси. 

Прилагането и спазването на законодателството в областта на химикалите е 

гаранция за постигане на : 

• съответствие с основните цели на националната политика по опазване на 

околната среда; 

• намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната 

среда; 

• свободно движение на стоки и сигурност за потребителя;  

Прилагането и спазването на законодателството в областта на химикалите е 

гаранция за постигане на : 

• съответствие с основните цели на националната политика по опазване на 

околната среда; 

• намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната 

среда; 

• свободно движение на стоки и сигурност за потребителя. 
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Съгласно проведени консултации с компетентния орган и справка в регистъра на 

РИОСВ-Пловдив за процедури по ОВОС, към 28.06.2018 г. на територията на община 

Хисаря не са налични предприятия и/или съоръжения, класифицирани  с „висок рисков 

потенциал” или „нисък рисков потенциал”, по смисъла на Глава седма, Раздел I към 

действащия по горепосочената дата Закон за опазване на околната среда. Към 

гороцитираната дата в РИОСВ-Пловдив не е постъпвала информация за изграждане на 

нови или за промяна на съществуващи предприятия/съоръжения на територията на 

общината, които попадат в обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС.  

На територията на община Хисаря са регистрирани складове за съхраняване на 

негодни за употреба препарати за растителна защита  в град Хисаря, с. Старосел и в с. 

Старо Железаре.  

 Землище на гр. Хисаря, кв. Момина баня – 1 бр. площадка за съхранение на 

ББ кубове ( 4 бр. кубове с неизвестно съдържание и количество от 16 000 кг ), в стопански 

двор на ЗК „Момина баня”, имот с проектен номер 001 233 с площ 1914 м2.  

 Землище на с. Старо Железаре – склад за хим. торове и препарати в имот 

№ 722 022 – 1, с площ 756 м3, склад за хим. торове и препарати в имот № 722 022 – 2, с 

площ 30 м3. Двата склада се намират в ПИ № 722 022 – бивше селскостопанско летище. 

Съхраняват се в туби и бидони с различен обем.  

 Землище на с. Старосел – склад за хим. торове и препарати в имот № 000 

519 – държавна частна собственост, животновъден комплекс от стопански двор с площ 

2435 м3. Съхраняват се в бидони, туби и найлонови чували. Състоянието на опаковките е 

лошо. В същия имот е разположена и площадка за съхранение на ББ кубове (2 бр. кубове 

с неизвестно съдържание и количество 8 000 кг).  

Съгласно Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2017 г. на 

РИОСВ-Пловдив  и трите склада са оценени в добро състояние и са в нужните норми. 

В Регистъра на комплексните разрешителни съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС 

липсват предприятия и инсталации, разположени на територията на община Хисаря. 

3.12. Здравно – хигиенни условия на средата. 
Постоянно население на община Хисаря към 01.02.2011 г. е 12 089 души, 

(таблица 2.3.1.). Развитието на демографските процеси през последните 10 години 

навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на 

режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на 

населението. Този процес се продължава да се задълбочава с всяка изминала година.., 

Данните показват ясно изразена тенденция на намаляване във всички населени места 

след преброяването на 4.12.1985 г. Сумарно населението на Хисаря в периода 2001 -

2012 г. е намаляло с 3574 души или спрямо населението от 2001 г. с 22,8 %. Тенденцията 

за намаляване на населението е обхванала повечето населени места в общината, с 

изключение на село Кръстевич, където се наблюдава покачване през 2010 и 2012 г.  
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Община Хисаря се нарежда на 10 място по големина, спрямо преброяването на 

01.02.2011 г. в област Пловдив. Към тази дата, средната гъстота на населението е 23,6 

д./кв. км. От общия брой жители в общината - 56,6 % живеят в общинския център –гр. 

Хисаря и 43,4 % населяват селата. 

На територията на общината има 12 населени места. Общият брой на 

населението с постоянен адрес към 15.01.2014 година е 13 054 д. Броят на населението с 

настоящ адрес на в дадено населено място е 11108, 152 души имат настоящ адрес в 

населено място от общината, извън общината техния брой е 1794 души.  

Общият брой на населението с настоящ адрес към 15.01.2014 година е 12 339, 

11108 са с постоянен адрес в населено място, 152 с постоянен адрес в населено място от 

общината и 1079 с постоянен адрес извън общината. 

Разпределението на населението по обхват на възрастовите групи изразява 

възрастовата структура на населението. За община Хисаря населението в интервала 0-

14 г.  е само 9,6  % /2011 г./, в интервала 15-49 г. - 37,3 % , а над 50 години 53,1  %. 

Прилагането на типологията на Зундберг, разпределяща населението на 3 типа 

възрастова структура – поколение на децата, поколение на родителите и поколение на  

прародителите, показва, че населението на община Хисаря има регресивен тип на 

възпроизводство. Поколението на прародителите (население на 50 и повече навършени 

години) превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата 

(население от 0-14 навършени години). 

Съпоставянето на данните от предходни години показва, че населението на 

община Хисаря застарява. На настоящия етап, население в под трудоспособна възраст 

има по-малък относителен дял от този в страната и област Пловдив. Процесът на 

застаряване ще продължава да има негативно отражение върху сегашното и бъдещо 

състояние на естественото възпроизводство. В тази насока община Хисаря не се 

различава от общите тенденции в демографското развитие на България. Изключително 

неблагоприятно е състоянието на възрастовата структура в с. Мътеница, където 

представители на население от 0-14 г. липсва. 

Община Хисаря се отличава с изключително висок дял на населението в 

надтрудоспособна възраст и нисък дял на населението в подтрудоспособна възраст. 

Тази тенденция е характерна за малките общини на територията на страната. На 

настоящия етап общината притежава силно нарушен трудоспособен контингент. 

Полово-възрастовата структура на населението е с неправилна форма. 

Характеризира се със стеснена основно и силно разширена средна част. Пирамидата 

илюстрира и съотношение между представителите на двата пола при различните 

възрастови групи. Деформациите, които тя изразява показват наличие на застаряване на 

населението, което е по засилено при жените.  
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Наблюдава се равностойно представителство и на двата пола до възрастовата 

граница 55-59, където женското население започва да преобладава, което се явява пряко 

следствие от съществуващата разлика в средната продължителност на живот в полза на 

жените. 

Данните от преброяването през 2011 г. показват средно образователно равнище 

Съотношението между икономически активните и икономически неактивните на 

територията на община Хисаря е 37,7%:62,3%, което нарежда общината на предпоследно 

място по показател икономическо активно население в област Пловдив. В категорията на 

икономически неактивни лица, около 72% се заема от пенсионерите, което още веднъж 

свидетелства за нарушеното демографско състояние на общината и спешната нужда от 

политика съсредоточена върху развитието на човешките ресурси. С най-голям дял на 

заетите се отличава сектора на преработващата промишленост, търговията и ремонта на 

автомобили и мотоциклети и държавно управление и хотелиерство и ресторантьорство. 

През 2011г. броят на регистрираните безработни в община Хисаря е 620д., като 114 от 

тях са на възраст до 29г, а 228 са регистрирани от повече от 1 година , равнището на 

безработица е 14,2 %. 

Здравното обслужване на населението на община Хисаря е другата основна 

социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат 

ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.  

Здравната мрежа в община Хисаря е представена от лечебни заведения за 

доболнична и болнична рехабилитационна дейност. 

Доболничната помощ е разделена на: 

 първична –представена от 12 индивидуални практики – (лични лекари, 

GP).От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, аостаналите са разположени в бившите здравни 

служби в по-големите села. В по-малките села са разкрити филиали. Стоматологични 

практики има в гр.Хисаря и по селата. 

 специализирана - “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско 

търговско дружество със 100% общинска собственост, наследник на бившата СКК 

поликлиника и поместена в настоящата сграда от 1974г.“Медицински център-І Хисар”  

разполага със специализирани кабинети и диагностични звена. МЦ осигурява 

професионално медицинско обслужване.Дългогодишният опит и високата кфалификация 

на служителите, съчетано с модерна диагностична апаратура, оправдават съвременните 

изисквания за високо качество на медицинската услуга и добра медицинска практика. 

Болнична помощ– реализира се от болниците за рехабилитация: 
 „Военномедицинска академия – София – Болница за продължително 

лечение и рехабилитация“. Болничното заведение разполага с 10-ма лекари, 34 

медицински специалиста, общ брой на персонала - 136 и капацитет 350 легла; 
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 „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД 

– филиал, гр. Хисаря, която разполага с 9-ма лекари, 20 медицински специалиста, общ 

брой персонал 86 лица и капацитет 160 легла; 

 БПЛР МИ на МВР – филиал Хисар, която разполага с 6-ма рекари, 16 

медицински специалиста и капацитет 260 легла. 

Болниците са оборудвани с бази за балнеология и физиотерапия и са достъпни, 

както за местните жители, така и за посетители на общината. 

Към системата на здравеопазването са и детските ясли. В ДГ „Мечо Пух“, гр. 

Хисаря има открита една яслена група. 

Общата смъртност е 24.5 ‰.  Основните фактори за развитието на 

здравеопазването са характера на заболеваемостта на населението, осигуреността на 

системата с висококвалифицирани кадри (лекари, стоматолози, медицински персонал с 

колежанско образование), изградена инфраструктура на здравеопазването и броя на 

здравно осигурените лица.  

Заболеваемостта на населението в община Хисаря не се различава същество от 

общата заболеваемост в областта. Основната причина за умиранията през 2016 г. в 

Пловдивска област остават болестите на органите на кръвообращението, чийто 

интензитет е 953.9 на сто хиляди души от населението при 935.7 o/oooo през 2015 г. 

Болестите на органите на кръвообращението са водеща причина за смърт и в страната с 

интензитет 988.5 o/oooo. Относителният дял на болестите на органите за 

кръвообращение от всички причини за умирания в Пловдивска област е 65.3 %. На второ 

място са умиранията от новообразувания с интензитет 295.6 на сто хиляди от 

населението и относителен дял 20.2 % при 18.4 % за предишната година. За страната 

този показател е 242.6 на 100 000 население, а относителният дял е 16.1 %. В 

структурата на причините за смърт следват: болестите на храносмилателната система с 

относителен дял 3.9 %; външните причини за заболеваемост и смъртност; симптомите, 

признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде; и пр. 

Регистрираните заболявания според обръщаемостта за медицинска помощ към 

лечебните заведения в Пловдивска област през 2016 г. са 1 898.0 случая на 1 000 души 

от населението срещу 1 894.1 през 2015 година. Регистрираните онкоболни в областта 

през разглежданата година са 34 025 души – 5 060.0 на 100 000 души. 

Регионална здравна инспекция Пловдив осъществява регионалната здравна 

политика на територията на областта.  

На база извършен Здравно-демографски анализ на област Пловдив могат да 

бъдат изведени следните изводи, отнасящи се и за община Хисаря: 

 Пловдивска област, е в състояние на депопулация. 
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  Относителният дял на населението в градовете нараства за сметка на този 

в селата.   

 Относителният дял на икономически активните лица на възраст от 15 до 64 

навършени години продължава да намалява. 

  Раждаемостта в областта е над средната за страната, но бележи 

намаление. 

 Детската смъртност в Пловдивска област е по-ниска в сравнение с данните 

за страната.   

 Основни причини за умиранията в Пловдивска област са болестите на 

органите на кръвообращението и новообразуванията.   

 Пловдивска област е на второ място по болестност и на трето място по 

заболяемост в страната от злокачествени новообразувания.  

 Пловдисква област е на първо място по брой на хоспитализирани случаи в 

стационарите на лечебните заведения на глава от населението.   

 Разкритите лечебни заведения за извънболнична помощ значително 

надвишават по брой и вид средните за страната стойности.   

 Пловдивска област е на първо място по брой на лекари по дентална 

медицина и на трето място по брой на лекари на глава от населението.  Осигуреността на 

Пловдивска област с медицински специалисти е над средната за страната 

РЗИ Пловдив извършва се постоянен и периодичен мониторинг на води за питейно-

битови цели на територията на общината, съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели.   

Не ни е известно  на устройваната територия да се извършва мониторинг на фактори 

на жизнената среда - състояние на атмосферния въздух, акустично замърсяване, жизнена 

среда с високи вибрации и електроматнитни полета. 

В устройвана територия няма крупни производствени и други дейности, 

отделящи вредни вещества над нормативно определените стойности.  

Характерни за развитите производствени отрасли вредни за здравето условия на 

труд са финни прахови частици, прах; смесен абразивен с метален прах; химични 

вещества с токсично, дразнещо и т.н. свойства; пренапрежение  на горните крайници, 

вследствие на монотонни движения с натиск. В следствие с изразеността на видовете 

вредности, очаквани последствия за здравето на работещите в общината най-вече са 

заболявания на дихателната система (бели дробове), заболявания на опорно-

двигателния апарат (горни крайници), на сетивните органи (слух). Подобрението на 

условията за работа, както и в други райони, е свързано с инвестиции в нови технологии.  
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Проблем за страната и общината са концентрациите на фините прахови частици 

(ФПЧ10), представляващи пренасяни по въздуха твърди и ликвидни частици, които се 

задържат за неопределено време във въздуха. Частиците, в зависимост от произхода си, 

могат да бъдат първични или вторични. Първични частици са тези, които се емитират 

директно в атмосферата, като прах и почва, издухани от земната повърхност.  

Вторичните частици са преди всичко резултат на човешката дейност. Прах се 

изхвърля във въздуха при непълно изгаряне на твърди и течни горива в ТЕЦ, 

промишлеността, транспорта, бита и др., както и при високотемпературни промишлени 

процеси. Прахови частици се формират и чрез химически реакции, включващи азотните 

оксиди, серния диоксид, летливите органични въглеводороди, амоняка и др. 

Здравният риск от замърсяването на въздуха с прах зависи от размера и 

химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността 

им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и други.  

По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото и 

впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с 

диаметър по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те са толкова малки, че достигат до по-

ниските отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите в белия 

дроб. Натрупването на определено количество частици предизвиква постоянно дразнене 

на дихателните органи, като става причина за хронични заболявания на дихателната 

система или предизвиква усложнения, ако човек вече страда от такива заболявания. 

Важна роля за опазване здравето на населението в община Хисаря има 

Общински план за развитие. Приоритет е изграждането на модерна инфраструктура.  

След разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води на град Хисаря и изграждането на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци град Карлово следващите най-важни стъпки са свързани с подобряването на 

жизнената среда – рехабилитация и изграждане на зелената система, подземни 

комунакации, съвременно и адекватно на изискванията водоснабдяване и 

канализационни мрежи, превенция на риска от природни катаклизми, постигане на високи 

стандарти по отношение качеството на въздуха, водите и почвите... 

Политиката на община Хисаря в сферата на здравеопазването е в съответствие 

с националната и с приоритетите на Европейския съюз в тази област. Тя е насочена към 

подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция към заплахи по 

отношение на здравеопазването,  към здравната промоция и профилактика и води до 

укрепване и опазване здравето на хората, понижаване заболеваемостта и намаляване на 

страданията,  причинявани от основни болести,  травми и увреждания.   

 

 

177 



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

4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИЯ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. 

Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й 

въздействат без реализиране на ОУП на община Хисаря е разгледано в аналитичната 

част - т.3. и е систематизирано и обобощено за съответните компоненти на околната 

среда и фактори, който й въздействат – въздух, води, почви и земни недра, биологичното 

разнообразие и неговите елементи, елементи на националната екологична мрежа, 

ландшафт, отпадъци... От направения  в т.3. анализ на състоянието на компонентите и 

факторите на околната среда и очакваното въздействие върху тях (т.7), следствие 

реализацията на плана се установява, че не се очакват съществени въздействия върху 

тях, но при развитие на територията без реализацията на Общия устройствен план се 

предполага наличието на съществуващите и очертани проблеми, свързани с околната 

среда. 

 Атмосферен въздух. Като цяло атмосферната среда е незамърсена и с 

добро качество и концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите,  но 

ще продължат в резултат на неадекватно устройство проблемите със замърсяване на 

приземния атмосферен слой особено в районите с интезивен автомобилен транспорт и 

населените места през зимния сезон, когато масово се ползват твърди горива за 

оторпление и с неприятни миризми около нереглеманетираните места с изхвърлени 

органични отпадъци. 

 Повърхностни и подземни води. Община Хисаря е осигурена с 

достатъчно количество вода за питейно-битови и противопожарни нужди, отговаряща на 

нормативната уредба и стандартите, но съществуващите външни довеждащи 

водопроводи до водоемите на населените места са амортизирани, изградени основно от 

етернитови тръби и водят до загуби на питейна вода. Поради това те се нуждаят от 

рехабилитация. Вътрешната водоразпределителна мрежа е рехабилитирана само в 

гр.Хисаря и кварталите „Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“, след реализиране на 

воден цикъл по програма ОПОС 2007-2013 г. В останалите селища на общината е 

необходима подмяна на амортизираните водопроводни мрежи. Канализационна мрежа с 

ПСОВ е изградена само в гр.Хисаря. Канализационни мрежи, но без ПСОВ са изградени в 

село Паничери и частично в село Старосел, които заустват в реките без пречистване. В 

останалите населени места няма канализации. 

Опазването на чистотата на водите в протичащите през територията на 

общината реки е един от основните екологични проблеми. Същото се отнася и за 

повърхностните и подземните водни тела, разположени на територията на община 

Хисаря. 
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Случващите се природни бедствия (порои и наводнения) ще продължат да 

въздействат негативно върху земеделските и урбанизирани територии, предизвикващи 

екологични и социално-икономически щети. 

Запазване на тенденцията на загуба на питейна вода от амортизираната 

водопроводна мрежа. Това може да доведе до недостиг на питейна вода в някои 

населени места и въвеждане на режим на водоснабдяване, поради очертаващите се 

глобални процеси на затопляне и намаляване на водния ресурс. 

Липсата на канализация и пречиствателни съоръжения (ПСОВ и ЛПСОВ) в 

повечето населени места води до постепенно влошаване на качеството на 

повърхностните и подземните води. 

Продължаване на тенденцията на замърсяване на повърхностните и подземните 

води и влошаване на екологичното състояние на водните тела в резултат на 

инфилтрация на замърсители от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и 

заустването на непречистени отпадъчни води.  
 Земни недра Геоложката основа е с добра носимоспособност за 

строителни дейности. Като неблагоприятни инженерно-геоложки явления са ерозията на 

скалите в планинските части от територията, заблатяванията западно от село Старо 

Железаре и наличие на свлачище в село Красново. 

Очаква се запазване и увеличаване на площите с изоставени и пустеещи земи и 

нарушени територии. Задълбочаване на рисковите геоложки и инженерно-геоложки 

процеси и явления. 

 Почви. Ще се съхранят до някъде проблемите с нерегламентираното 

изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени замърсявания и такива, 

свързани с дизеловите и бензинови двигатели в терените около основната пътна мрежа. 

Без предвижданията на ОУПО ще се запази процентът необработваеми и неизползвани 

земеделски земи и ще продължи липсата на зони за стопанска инициатива и на 

територии с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за смесени 

функции (СМФ), които да могат да стимулират в следващите години икономическото 

развитие на общината.  

 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на 
националната екологична мрежа. Ще се затрудни реализацията на мерките за 

защитените природни обекти. Ще се съхрани нивото на лесистност и тенденцията за 

ограничено развитие на зелената система на селищата и извънселищните полигони, без 

да се направят следващите стъпки за изграждане на адекватни на съвременните 

разбирания биокоридорни връзки между Средна гора и долината на река Марица. 

Съществува опасност от засилено антропогенно усвояване на площи около пътната 

мрежа, включени в защитените зони и създаване на предпоставки за невъзможност за 

възстановяване на горите около основните водни течения. 
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 Ландшафт. Основният тип ландшафт остава непроменен, с вероятност за  

увеличаване на пустеещи зими и нарушени терени. Ще се запази интензивността на 

негативно влияние, повиширо се през последните 50-60 години. Съвокупното действие и 

взаимовръзка между тези антропогенно повлияни елементи на околната среда, ще 

определят  екологичната обстановка в община Хисаря и пряко ще влияят върху 

потенциала за нейното бъдещо развитие. Продължаващото неблагоприятно въздействие 

на някои екологични фактори  от своя страна, ще формират  и ограничители, които ще 

възпрепятстват  устройственото развитие на територията. 

 Отпадъци.  Без реализирането на ОУП ще се запази съществуващото 

състояние по отношение на компонент отпадъци.  

→ Липсата на ОУП ограничава възможността за развитие на територията на 

община Хисаря като единна структура. 

→ Без прилагане на плана системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Хисаря ще продължи да 

се изпълнява, без промяна.  

→ Неприлагането на ОУП може да възпрепятства изграждането на 

инсталациятя за компостиране, т.к. площадката не е отредена с ПУП-ПЗ съобразно 

изискванията на ЗУТ и ЗУО.  

→ Неприлагането на ОУП няма да ограничи възможността да се извършват 

дейности с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС. Площадките, на които се осъществяват дейности с 

гореописаните отпадъци, се разполагат на територии, за който съгласно устройствен 

план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен 

транспорт и национално и регионално значение и на обекти на ЖП инфраструктура със 

стопанско преназначение (чл.38, ал.1 ЗУО). Извършването на дейност по третиране на 

отпадъци е възможна само ако територията е определена за извършване на стопанска 

дейност (има стопанско предназначение), независимо с какъв акт е определено това 

предназначение (ПУП-ПЗ или ОУП). 

  Рискови енергийни източници. Ще се запази тенденцията за въздействия 

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

трафик. Завишенията ще продължат да са характерни някои улици с тенденция за 

покачване на показателите. Ще се съхранят и причините за това - преминаване и на 

транзитен трафик през населените места, липса на защитни „зелени екрани”, 

лошокачествена пътна и улична настилка...  

Не се очакват отрицателни промени по отношение на йонизиращи и йонизиращи 

лъчения.  

 Химикали. Ще се съхрани настоящото състояние. 
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 Културно-историческо наследство. Възможно е увреждане на културни и 

исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение на хора. 
 Човешко здраве. Налице ще е повишаване на здравния риск за 

населението поради утежнена акустична обстановка в крайпътните жилищни зони, 

недоизградена или липсваща канализационна система и влошаване качествата на 

питейната вода. 
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат 

засегнати интересите на населението. Развитието на общината ще бъде неадекватно на 

съвременните изисквания и стихийно.  
Напълно ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната 

среда в интерес на населението: 

 Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и 

дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и 

върху здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за 

околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 

 Чрез подобен механизъм да се гарантира решенията относно 

икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните 

последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации, не 

само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с 

населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати. 

Ще се забави икономическото развитие и на общината, ще се пропуснат ползи 

от финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства  от Европейските 

фондове, което ще забави подобряването качеството на живот и осигуряване на 

адекватна околна среда. 

При условие че ОУПО не се реализира, територията ще се регулира в 

устройствено отношение без да е адекватна на новите условия и ще липсва основа за 

дългосрочното устойчиво устройствено развитие. Това няма да подобри състоянието и 

стабилността на околната среда в района.  

Развитието на общината няма да отговаря на съвременните изисквания и ще е 

до голяма степен стихийно. Напълно ще липсват условия за реализиране целите на 

опазване на околната среда в интерес на населението - да се развият и укрепят 

механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното стратегическо планиране, 

влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето ще бъдат вземани при пълно 

отчитане на възможните последици за околната среда и здравето, в съответствие с 

изискванията на устойчивото развитие.  
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ.  СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ. 

Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния 

атмосферен слой могат да бъдат окачествени прилежащите на основната пътна мрежа 

територии. Проблем за тези части са и замърсяването с общ суспендиран прах и фини 

прахови частици. За населенсите места е завишено съдържанието на серен диоксид през 

отоплителния прериод и на прах през летния сезон. Атмосферното замърсяване влияе 

негативно върху човешкото здраве. На потенциалния вреден ефект на атмосферните 

замърсители е изложено цялото експонирано население, растителния и животински свят. 

Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото 

състояние на разпределителните мрежи, които дефектират, генерират загуби и водят до 

влошаване на качеството на водата. Община Хисаря не прави изключение с описаните 

по-горе проблеми –загуби на питейна вода, липса на пречиствателна станция за 

питейните води, амортизация на водопроводната мрежа, изполване на питейната вода за 

напояване, ниска изграденост на канализационна мрежа и продължаваща амортизация, 

директното заустване на отпадъчни води при липсата на  локални пречиствателни 

станции и съоръжения извън града...  

Антропогенно натоварване на реките води до затруднения в постигане на 

целите и изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ.  

При силно развитие на интензивно растениевъдство и животновъдство съществува 

проблем с нитратното замърсяване на подземните питейни води.  

Спорен е досегашният избор на подходящи и безопасни материали за 

изграждане на водопроводни съоръжения (например участъци с етернитови тръби), 

донякъде и на химически продукти и дезинфектанти за водоподготовка. ОУП определя 

рамки, в които могат да бъдат адекватно реализираните изведените от общината и 

експлоатационното дружество „В и К” ЕООД приоритети за развитие на водния сектор, в 

т.ч и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на 

отпадъчните води от населените места, недопускане вторично замърсяване на питейната 

вода с мигриращи съединения, примеси и остатъчни количества от прилагани в 

обработката химични продукти и дезинфектанти, осигуряване безопасността на 

питейните и рекреационни води по отношение контаминация с микропаразити и масово 

намножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии. В ОУП са означени водоизточниците, 

използвани за водоснабдяване и учредените санитарно-охранителните зони, състоящи се 

от три пояса, съгласно Наредба №3 за условията, реда за проучване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване (ДВ бр. 88/2000 г.)  
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- най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки 

дейности, които могат да увредят ползваната вода; 

- среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бързо 

разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, намаляване ресурсите 

или влошаване качеството на водата; 

- външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно 

разпадащи се, трудно разградими и несорбируеми вещества, намаляване ресурсите или 

влошаване качеството на водата. 

Значимите съществуващи екологични проблеми, свързани с водите, изведени в 

т.3.2. и 4, могат за бъдат систематизирани и така:  

• На територията на община Хисаря няма села с напълно изградени 

канализационни мрежи и отпадъчните води не се събират и пречистват. 

• Амортизирана водопреносна система, водеща до чести аварии, големи 

загуби и прекъсване на водоподаването към потребителите. 

• Част от водоизточниците за питейни води нямат учредени санитарно-

охранни зони съгласно изискванията на Наредба 3/16.10.2000 г. Няма изградени 

пречиствателни станции за питейна вода, а обеззаразяването на питейните води се 

извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор.  

• Стари замърсявания от нерегламентирани сметища.                                                        

• Дифузно замърсяване от селското стопанство поради неприлагане на добри 

аграрни и фермерски практики. 

• Проблем с отпадъци в реките. 

• Нарушена морфология на речните корита, водещи до ерозионни процеси от 

нерегламентирано изземване на инертни материали от речните корита. 

• Населени места, засегнати от потенциални бъдещи наводнения. 

Съществуват необработваеми и неизползвани земеделски земи и липсват зони 

за стопанска инициатива и на територии с устройствен режим с допустима промяна на 

предназначението за смесени функции, които да могат да стимулират в следващите 

години икономическото развитие на общината.  

Проблемът със състоянието на управлението на дейностите, свързвани със 

събиране, транспортиране, обезвреждането или оползотворяването на отпадъците е 

дългогодишен и наследство от неглижирането му в национален мащаб. Той трудно се 

решва в продължение на кратък период от време. 

Въведено е организирано и разделно сметосъбиране и сметоизвозване. 

Твърдите битови отпадъци се извозват до регионалното депо  град Карлово, но 

възникват малки локални неорганизирани сметища.  
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Член 38, ал.1 от ЗУО регламентира, че дейностите с отпадъци от черни и цветни 

метали, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, от опаковки, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и 

излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки, 

разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими 

производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с 

национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със 

стопанско предназначение. 

Съгласно разпоредбите на ЗУТ, в проекта за общ устройствен план се 

съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени 

до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. 

Местоположението на всички съществуващи площадки за третиране на отпадъци 

на територията на община Хисаря съответства на нормативните изисквания на ЗУТ и 

ЗУО.  

На база на съществуващото състояние на околната среда са идентифицирани 

основните екологични проблеми по отношение на някои фактори и компоненти на 

околната среда, имащи отношение към проекта на ОУП на община Хисаря, а именно: 

• Липса на изградени съоръжения за третиране на битови отпадъци – част от 

регионална система за УО за регион Карлово: инсталация за компостиране; 

• Липса на съоръжение за третиране на строителни отпадъци. 

При засилената стопанска дейност в землищата възникват екологични проблеми, 

които директно влияят върху биоразнообразието. Те са свързани със посегателства 

върху лесистността и фрагментирането на местообитания в резултат от развитието. 

В резултат от унифицирането на ланшафтите при интензивното земеделие, са 

настъпили промени във видовия състав и обилието на видове. Влошен е състава на 

растителните съобщества в районите със засилено развитие на селското стопанство, 

допуснато е превръщане на част от широколистните гори в издънкови, деградация на 

ливадите и пасищата, намаляване на продуктивността и ценността на дървесните видове 

чрез неадекватна на глобалните и локални климатични промени реконструкция с 

производни, стопаски ценни видове. 

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие 

(UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и 

дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови 

принципи на екологичната политика: 

• Принцип на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите 

съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и 

околната среда.  
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• Принцип “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива 

разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се 

носят от отговорните за причиняването им.  

• Принцип, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, 

гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях. 

• Принцип на интегрирането, който означава, че опазването на околната 

среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти 

трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в 

много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост, селското стопанство 

и др. 

На базата на тези принципи в приетата Национална стратегия за околна среда 

и Национален план за действие (http://www.moew.government.bg) е определена 

дългосрочната стратегическа цел - «Подобряване на качеството на живот на населението 

в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото 

природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда” и са 

формулирани целите на опазването на околната среда.  

На основата на извършения анализ на силните и слаби страни, възможностите 

и заплахите, в стратегията са изведени национални цели и подцели, които отразяват 

тенденциите  и изискванията в международен аспект.  

Цели и подцели: 
 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за 

населението и икономиката на страната. 
 Преодоляване на кризите във водоснабдяването. 

 Осигуряване на вода за напояване. 

 Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 Запазване и подобряване качеството на водите. 

 Запазване и разширяване на териториите с добро качество на 
околната среда  

 Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и 

увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви /ОВОС, 

Разрешителни режими, ISO 14000 и др./. 

 Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно 

разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда 

 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на 
развитие на стопанските отрасли. 

 Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за инвестиционните 

планове и програми за развитие на национално и регионално ниво; инвестиционните 

планове и програми в областите транспорт, енергетика, управление на отпадъците, 
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водните ресурси, промишленост, включително добив на минерални суровини, 

далекосъобщения, туризъм и земеползване, при осъществяването на които се 

предполагат значителни въздействия върху околната среда. 

 Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието 

на енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и транспорта. 

 Развитие на: екологично чисто, органично земеделие;  животновъдство. 

 Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.  

 Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие. 
 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и на генетичните им ресурси. 

 Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 Подобряване състоянието на горите. 

 Създаване на условия за прилагане на европейското екологично 
законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.  

 Подобряване административния капацитет на институциите по прилагане 

на европейското екологично законодателство и международните конвенции. 

 Завършване хармонизацията на българското законодателство с правото на 

ЕС в областта на околната среда. 

 Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското 

законодателство и международните конвенции. 

 Подобряване управлението на отпадъците. 
 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 

отпадъци. 

 Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно 

събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. 

 Значително подобряване чистотата на населените места в България. 

 Намаляване шумовото замърсяване. 
 Намаляване шумовото замърсяване в селищата от стопански обекти. 

 Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.  

 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на 
околната среда. 

 Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда и привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.  

Изготвеният ОУПО е съобразен с поставените цели и подцели, актуални за 

района, представени в таблица 6.1.1. 

 

Таблица 6.1.1. Поставени цели и подцели, актуални за района. 
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Национална цел Приоритети и мерки, отразени в ОУП 

Осигуряване на достатъчно 

количество и качество вода за 

населението и икономиката на 

страната. 

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и 

съоръженията към тях има за цел подобряване 

качествата на повърхностните и подземните води като 

природен ресурс с огромно значение за населението и 

икономиката на общината.  

Запазване и разширяване на 

териториите с добро качество 

на околната среда  

Новото жилищно строителство и комплексните 

благоустройствени мероприятия, както и прилагането 

на йерархията в управлението на отпадъците ще 

съдействат за реализиране на тази цел. 

По-тясно интегриране на 

политиката по околна среда в 

политиките на развитие на 

стопанските отрасли. 

Заложеното развитие на функционалната структура на 

общината, щадящото отношение към използването на 

природните ресурси на територията и търсеният 

баланс между развитие на урбанизацията и 

съхраняване във възможната степен на цялостността 

на природната среда са адекватни с тази цел 

Опазване и подържане на 

богатото биологичното 

разнообразие 

Заложено е стриктно спазване на въведените режими 

на защитената местност и зона и се създават условия 

за развитие на местната екологична мрежа. 

Създаване на условия за 

прилагане на европейското 

екологично законодателство и 

международни конвенции в 

областта на околната среда.  

 Усъвършенстванията на комуникацинно-транс-

портната система допринасят за намаляване 

концентрациите на емисии с парников ефект и 

трансгранично замърсяване. Съдават се условия за 

използване на алтернативни източници на енергия. 

Предвидените мерки в областта на всички компоненти 

и фактори на околната среда отговарят на 

Директивитите на Европейския съюз и 

международните конвенции, по които Република 

България е страна. 

Подобряване управлението на 

отпадъците 

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране 

и извозване. Всички дейности са в съответствие с 

изискванията на ЗУО и Националната програма за 

управление на отпадъците. Ще бъдат рекултивирани   

малки нерегламентирани сметища. 

Намаляване шумовото 

замърсяване 

Планирани са адекватни устройствени решения за 

зоните около основните пътни артерии  
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По широко участие на 

обществеността в решаване на 

проблемите на околната среда. 

ОУП, както и всички процедури по ЗУТ, се подлагат на 

законоустановените и отговарящи на съвременните 

изисквания форми на обществен достъп и контрол, 

като постъпилите мнения, съображения, жалби и 

сигнали се вземат предвид при окончателните 

устройствени решения. 

 

Проектът за ОУП на община Хисаря е съобразен и с целите на други стратегии 

и програми на национално ниво:  

• Национална стратегическа реферетна рамка, където основната цел е “... 

България да стане конкурентно способна страна – членка на ЕС с високи качество на 

живот, доходи и социална чувствителност на обществото.” Предвижда се развитие на 

устойчиви териториални общности чрез Оперативните програми  - „Регионално развитие”, 

„Околна среда”, „Транспорт”. 

• Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република 

България и план за действия – цели се развитие на устойчива транспортна 

инфраструктура чрез оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата и 

развитие на републиканската пътна инфраструктура и интегрирането й към тази на 

страните на Европейския съюз.  

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България, 

където поставената цел е «...постигане на устойчиво и балансирано развитие на 

районите ..».  

• Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и 

управлението на водите  - Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ 

за населени места с над 10 000 екв. жители ,  

• Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор 

;Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република 

България, МРРБ, февруари 2004 г. – цели се подобряване на управлението на сектора 

водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на ВиК услугите като се 

предложат комплексни мерки за постигането им.  

• Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България и 

други. 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда са изведени целите и приоритетите на ОУП за развитие на територията: 

− Обвързване  развитието на града с факторите от регионално, национално и 

над национално ниво. 

188 



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

− Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо 

съвременните социално-икономически и демографски процеси. 

− Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и 

крайградската територия. 

− Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 

различните подсистеми на градския организъм и взаимодействието между тях. 

− Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на 

градското развитие. 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
7.1. Оценка на въздействията по компоненти на околната среда. 
Оценката е разработена за етапа предварителен проект на ОУПО и е   

структурирана по компоненти и фактори на околната среда. 
 Атмосферен въздух. 

Общо предвижданията на ОУП по отношение устройството и локацията на 

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, 

зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено 

обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.   

Създава се възможност за изграждането на обходни и общински пътища и 

допълването на транспортни възли. Реализацията на новата транспортна схема ще 

намали до голяма степен опасността от влошаване качествата на атмосферния въздух 

Територията притежава естествен потенциал и условия за самопречистване и 

самовъзстановяване. 

Дава се възможност за залесяването на част от голите сега горски площи 

(сечища, пожарища) с подходящи дървесни видове, като по този начин се цели да се 

повишат полезните им средообразуващи, дървопроизводителни и рекреационни 

функции. Увеличението на високостъблените широколистни гори ще доведе до 

подобрение на тяхната функция като филтър срещу замърсяването на атмосферния 

въздух и до повишаване на водоохранните, почвозащитните и здравноукрасните функции 

на горските биоценози.  

Предвижда се възстановяване и увеличаване на крайпътното озеленяване и 

оформяне на биокоридори с дървесна и храстова растителност около реки, напоителни 

канали, деретата и малките речни притоци, както и озеленяване на сервитутните ивици 

на линейните съоръжения на техническата инфраструктура.  

Устройствените зони по ОУП, в съчетание Програмата за опазване на околната 

среда в община Хисаря ще имат значителен принос за намаляване замърсяването и 

запрашаването на въздуха в града и устройваната територия.  
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Необходимо е и прецезиране на мерките, заложени в програмите за развитие на 

общината и управление на отпадъците – ликвидиране и недопускане възникването на 

малки нерегламентирани сметища, усъвършенстване на системата за сметосъбиране и 

извозване, подобряване на уличните настилки, оптимизиране на автотранспортната 

схема, намаляне на делът на използване на нискокалорични въглища и брикети за 

отопление в битовия сектор... 

Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че неблагоприятни 

въздействия от реализирането на предложените устройствени зони в ОУП върху 

компонента „атмосферен  въздух” не се очакват.  

 Повърхностни и подземни води. 

Съгласно ПУРБ на ИБР на територията на община Хисаря са разположени 19 

броя повърхностни водни тела или части от тях, описании подробно в т. 3.2.1. 

Устройствените решения, предвидении в ОУПО, попадат частично в тях, а по-

голямата им част не се засяга. Състоянието на повърхностните води, двете речни 

водохващания и техните СОЗ са коректно отразени в ОУПО. Предвидените устройствени 

зони не засягат СОЗ на речните водохващания. 

ОУП на община Хисаря е съобразен напълно със съществуващите повърхностни 

водни обекти и повърхностни водни тела. В него са набелязани устройствени решения, 

даващи възможност за реализация на мероприятия по отношение на използването на 

водите и изпълнение на заложените мерки за опазването им, включващи: 

- рехабилитация на външните водопроводи от речните водохващания до 

населените места, с цел намаляване на загубите на питейна вода; 

- подмяна на съществуващата водопроводна мрежа в малките населении места, 

с цел драстично намаляване на загубите на вода; 

- подобряване състоянието на язовирите на територита на общината и 

възстановяване на поливното земеделие; 

- развитие на риборазвъждането в малките язовири; 

- развитие на водни спортове, воден туризъм и лов на пернат дивеч край язовир 

Пясъчник; 

- допълнителни территории за залесяване на речните корита и дерета, като част 

от укрепително-защитните мероприятия на общината; 

- определении са районите с повишено внимание от наводнения. 

Предвидените устройствени зони в ОУПО не противоречат на заложените мерки 

в ПУРБ на БДУВ ИБР за постигане на целите на опазване на водите и постигане на БПС 

на предмета на опазване на защитените зони в засегнатите повърхностни водни тела. Те 

ще имат положително въздействие върху доброто химично, екологично и обобщено 

състояние на водите.  
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Реализацията на устройството на територията  в програмния период не води до 

отрицателни въздействия върху повърхностните води, а напротив водят до подобряване 

на тяхното състояние. Поради това не се очаква допълнителен кумулативен ефект. 

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 Хисаря. Предвидените устройствени решения, при изпълнение на 

заложените мерки, няма да влошат доброто химическо и екологично състояние на 

повърхностните водни тела, разположени върху територията на община Хисаря. 

Състоянието на подземните води, водовземните съоръжения, съществуващите 

СОЗ, водопотреблението, водопроводната, канализационната мрежа и начина на 

пречистване на отпадните води на град Хисаря са коректно отразени в ОУП. 

Подробно описание на статуквото, съпоставено с предвидените в ОУП дейности 

и мерки за решаване на конкретизираната проблематика са представени в т. 3.2.2. Въз 

основа на описаното по-горе за въздействието на реализацията на ОУП върху режима на 

подземните води се дава следната оценка и прогноза: 

Предвидените дейности в ОУП в екологичен план имат положително въздействие 

върху режима на подземните води. 

Положително въздействие върху количествения състав на подземните води ще 

окажат следните предвидени с ОУП дейности и мерки: 

 1) рехабилитация и подмяна на външните водопроводи от етернитови тръби с 

цел намаляване загубите на питейна вода  

2) монтиране на разходомерни устройства при водоемите и в началото на 

селищата с цел оценка на работата и състоянието на външните водопроводи и 

водоемите,  

3) подмяна на съществуващата амортизирана водопроводна мрежа в селата с 

цел намаляване драстично загубите на питейна вода; 

Положително въздействие върху качествения състав, химичното и обобщеното 

състояние на подземните води ще окажат следните предвидени в ОУП зони и мерки: 

 Учредяване на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около всички 

водоизточници на питейни и минерални води, изграждане на огради и тяхното 

поддържане за пояси първи на СОЗ и тяхната маркировка; 

 Подмяна и изграждане на нова канализационна мрежа в селата на 

територията на общината;  

  Създаване на мониторингова система за наблюдение на питейните и 

минерални водоизточници  

 Проектиране е изграждане на ПСОВ в село Старосел. 
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Предвидените устроайствени зони в ОУП не противоречат на мерките в ПУРБ на 

БДУВИБР за постигане на целите запазване или постигане на добро количествено, 

химическо и обобщено състояние на ПВТ на територията на Община Хисаря. 

Въздействието върху подземните води при реализацията на ОУП се определя 

като незначително. Набелязаните в плана мерки ще минимизират въздействието върху 

подземните води при реализацията на ОУП, тъй като са насочени за подобряване на 

тяхното състояние. 

Доброто екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от градски отпадъчни води и индустрия, проучване на 

замърсители, намаляване натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, 

оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на водните 

организми, намаляване натоварването от рибовъдство и еутрофикация, подобряване на 

екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и възстановяване на 

приоритетни местообитания и видове по НАТУРА 2000. 

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
В предварителнияпроект ОУП на Община Хисаря не е представено състоянието 

на геоложката основа, анализирани инженерно-геоложките условия в зависимост от 

нейния литоложки строеж и протичащите геоложки процеси. Не е изготвена схема на 

геоложко зониране в съответствие с целта за изграждане на добра техническа 

инфраструктура. В ОУП не е описано свлачище, локализирано в село Красново . 

Въз основа на направената характеристика на геоложката основа, представена в 

т.3.3. може да се оцени, че тя като цяло е благоприятна за осъществяване на 

устройствените решения осигуряващи строителни дейности и рехабилитация на 

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 

териториите, съответно с VII и IX степен на сеизмична активност  

За северната и централна част на територията на община Хисаря, където 

площно се разкриват докамбрийски етаморфни скали и палеозойски гранитоидие 

характерно инженерно-геоложкото явление ерозия , което се характеризира със среден 

интензитет–В ОУП са предвидени следните основни противоерозионни дейности с пряк и 

коствен характер: 

192 



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

 запазване и подобряване на горския фонд чрез провеждане на залесителни 

мероприятия 

 приоритет на зелената система в селищния и извън селищен обхват, в т.ч – 

нарастване на площта на зелената система от 0,04 на 48,18 ха, 

 изграждане на нови зони за туристическа активност с плащ от 39,77 ха 

 рекултивиране и пълно усвояване изоставени и пустеещи земи с площ 

1884,62 ха 

 запазване и/ или увеличаване площите на обработваемите земи, в т.ч ниви 

от 16247,31 на 17640,65 ха, трайни насаждения от 3272,61 на 3319,09 ха, пасища и мери 

от 5092,86 на 5212,87 ха  

За териториите, в които е констатирано заблатяване са предвидени дейности за 

осушаване чрез дренажи и тяхното възстановяване като земеделски земи.  

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. 

Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община Хисаря 

и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените 

решения в ОУП, водещи до устойчиво развитие и създаване на определен комфорт на 

средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл.  

Устройствените аспекти в развитието на общинската икономиката са свързани с 

предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които не влизат 

в конфликт с останалите подсистеми – обитаване, обслужване и др.  

Те се ситуират основно в урбанизираните вече крайселищни терени, без значимо 

да се засягат гори, пасища или обработваеми земи.  

С предвижданото възстановяване на икономическите активности в 

крайселищните урбанизирани територии, ще се осигурят необходимите устройствени 

предпоставки за реализиране на очакваната динамика в развитието. Общината се нуждае 

от нови фактори за трайно отстояване на сегашните позиции при разнообразяване на 

преработващата промишленост и внасяне на нови икономически дейности  (модерна 

преработваща индустрия) и развит модерен аграрен сектор.  

С ОУП се осигуряват условия за по-добра жилищна среда.  

Съхраняват се изцяло терените за спорт и атракции, комунално обслужване и 

стопанство, техническа инфраструктура, територии за природозащита – защитени 

територии и защитени зони и защитени територии за опазване на КИН. 

Известно развитие се предвижда на вилни зонии терените за озеленяване. 
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Съобразено с демографските прогнози за спад Предварителният проект за ОУП 

задоволява потребността от нови жилища. Новото жилищно строителство няма да бъде 

свързано с формиране на новоурбанизиращи се терени за сметка на горски територии 

или обработваеми земи, пасища и илавди, а преди всичко ще се развива в сегашните 

строителни граници на селищата. Това важи и за производствените и складови дейности, 

чиито площ и дял са в резултат на устройването на стопански дворове.  

Очаква се комплексът от действия, чието предприемане се осигурява с ОУП, да 

доведат до подобряване състоянието на земите общината. Той включва подобрената 

организация и структура на дейностите отпадъците, управлението, ползването и 

пречистването на водите, зелената система... 

 В предварителният проект за ОУП поради липса на нови заявени интереси и 

предоставени концесии се запазват изцяло площите за добив на подземни богатства, т.е. 

не се очакват нови негативни промени от тези дейности, увреждщи почвите или 

предизвикаващи промени в минералното разнообразие. Разработените и увредени 

терени подлежат на задължителна рекултивация. 

С развитието на зелената система ще се намалят макар и малките по степен в 

момента площи с ветрова ерозия.  

С възможното възстановяване на каналната мрежа се очаква и възстановяване 

на поливния характер на земите и възраждане на зеленчукопроизводството, което ще 

подобри структурата за сектор растениевъдство и въобще на земеползването и ще 

осигури макар и минална нова заетост. 

Община Хисаря е осигурена с планове на ниво ПУП, за урбанизирани територии, 

но част от тях не са актуални. За части от общината няма влезли в сила кадастрални и 

специализирани карти, съдържащи основните данни за границите, собствеността и 

предназначението на недвижимите имоти, както и за мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура, топографски и други данни за цялата територия в 

дигитален формат, подлежащ на обработка и визуализация от съвременна географска 

информационна система (ГИС). Изготвените до този момент частични изменения на ПУП 

и плановете за застрояване на имоти извън строителните граници, са правени без да се 

отчитат всички аспекти на територията и връзките на по високо ниво, и без да се 

съблюдава устойчивост в развитието на общината. 

Както за цяла България, така и за община Хисаря, основни проблеми в 

устройственото планиране са липсата на планова осигуреност и на завършена единна 

ГИС за територията. 

Основна роля на ОУП на общината е да осъществи подходяща връзка между 

стратегическите и плановите документи на високо ниво, довеждайки предвижданията им 

до възможност за прилагане върху отделните имоти. Липсата на ОУП ограничава 

възможността за развитие на територията като единна структура. 
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Изготвянето на ОУП ще даде възможност за завършеност на йерархичната 

структура в планирането за територията и възможност за постигане на устойчивост и 

предвидимост в развитието на общината. 

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони. 
Зелени площи със специално предназначение.  

ОУП не предлага устройствени решения, създаващи база за дейности, 

въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие в района. Запазват се 

характеристиките на територията съхраняващи нейната средообразуваща функция. Не се 

внасят урбанистичмни елементи, воедещи до загуба на местообитания и екологични 

ниши. Незначителни са измененията в структурата на Поземления фонд и земеделските 

земи, както и в горските територии, представени т.2. Предварителният проект за ОУП не 

предполага промени в състава и начина на стопанисване на горските територии и 

елементите на зелената система, които имат важно значение, свързано със социално-

икономическото развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни и други 

специфични функции.   

Зелените площи са публична общинска собственост и са особено важни за 

архитектурно художествения силует на урбанизираната среда. При подходяща и 

адекватна реалризация уличното озеленяване и придружаваща транспорта зеленина ще 

създадат нов общ скелет, свързващ чрез лентовидно озеленяване в населените места с 

растителността в землищата. Дава се възможност при възможност да се изграждат 

всички елемнти на допълващата зелена система  - защитни насаждения – мелиоративни 

влажни зони покрай водните огледала и канали, санитарнозащитно озеленяване, зелени 

пояси около производствени зони и др. 

Предварителният проект за ОУП съдава регулационната основа за запазване и 

възстановяване на горите около реките на територията на общината, около каналната 

мрежа, по съществуващите дерета... Това увеличава възможностите за възстановяване и 

подобряване на тяхната биокоридорна функция. Цялостното развитие на зелената 

система ще благоприятства развитието на популациите на мастната автохтонна флора и 

фауна. Не се засягат деструктивно площи, заети или с възможности за развитие на 

установените природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Предварителният проект за ОУП не предлага устройствени решения, засягащи 

местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат негативно 

известни находища на редки, защитени или ендемични растителни и животински видове, 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и на ресурсни. 

Площта на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия са представени в Таблица 2.4.3. ОУП е благоприятен за 

осигуряване нормалното развитие на екосистемите в тях.  
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Реализацията на ОУП не внася устройствени изменения в територии от 

разгледаните 6 защитени зони, водещи до негативно въздействие върху техните ключови 

елементи. Не се налага да бъдат реализирани специални компенсиращи мерки. Не се 

отнемат или увреждат местообитания на растителни или животински видове.  

Не се очаква отрицателно въздействие и нарушаване на благоприятното 

природозащитно състояние на природните местообитания и на видовете, предмет на 

опазване. Няма да се нарушат балансите, характеризиращи структурата на защитените 

зони. С реализацията на ОУП не се създават предпоставки за отрицателни въздействия, 

не само върху изяснените и представени в Оценката ефективно заети местообитания, но 

и върху потенциални природни местообитания (пригодни площи) и  местообитания на 

видовете, незаети в момента. Очаква се много слабо отрицателно въздействие (оценка 1) 

единствено върху 4032 Dioszeghyana schmidtii, 1083 бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1088 

обикновен сечко  (Cerambyx cerdo), 1078 (*Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria) в 

Защитена зона „Попинци” (BG0001039) и 1335 лалугер (Spermophilus citellus) в Защитена 

зона „Средна гора” (BG0001389). 

Липсват предпоставки за основните и традиционно действащи заплахи върху 

благоприятното природозащитно състояние на всички целеви видове. ОУП не въвежда 

устройствени решения, засягащи локализирани, в общината, местообитания на 

установените целеви растителни и животински видове. Липсват предпоставки за 

основните и традиционно действащи заплахи върху благоприятното природозащитно 

състояние на природните местообитания и видовете от предмета на опазване. 

Изготвянето и реализацията на ОУП не води до прояви на прекъсване на 

функционалните връзки в популациите на видовете от предмета на опазване в 

защитените зони. Липсват основания да се очаква измеримо изменение на фактора 

„фрагментиране” на популации в защитените зони. Не се очакват прояви на бариерен 

ефект. Не се въвеждат устройствени зони, променящи в голяма степен горите по вид и 

предназначение и се запазва компактността на горските територии, с което се осигуряват, 

до голяма степен, нуждите от биокоридорни връзки. Липсват основания, че новото 

устройство на територията ще доведе до промени в проявата на въздействия като 

„обезпокояване на видове”. Площите за производствени, многофункционални, жилищни, 

обществено обслужващи и други зони с урбанизиран характер  се обособяват в райони, 

където екологични ниши, на включените в предмета на опазване видове, липсват и не 

очакваме значими, за популациите им, прояви на фактора „безпокойство” със значение за 

тяхната структура и динамика. 

Извършеният анализ не дава основание да се допусне нарушаване, в резултат 

на реализацията на ОУП, на установения видов състав на популациите на  видовете от 

предмета на опазване на зоните. 
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Не се очакват и загуби на индивиди. Не се прекъсват миграционни коридори и не 

може да се очакват каквито и да е прояви на бариерен ефект. Площта на общината, 

включена в защитените зони, като цяло не губи качествата си и като трофична база и 

няма да окаже видимо деструктивно въздействие на състоянието на хранителните 

ресурси на популациите на целевите видове в обхвата на Плана. В този смисъл, ще се 

съхрани изцяло ценологичния облик на района, характерен за настоящия етап.  Не могат 

да бъдат очаквани загуба на местообитания и фрагментация на популациите на 

видовете, предмет на опазване, и влошаване на структурата им. Планът не внася 

промени в ландшафта на анализираните 6 защитени зони и не предизвиква такива в 

геоложката основа, повърхностните и подземните води. Не води до значими, за живите 

организми, емисии на химически вещества във въздуха, водите и почвите. Реализацията 

на ОУП няма да предизвика сукцесионни процеси в зоните, водещи до промяна на 

видовия състав или в условията на средата -  химически, хидроложки, геоложки, 

климатични или други промени. Очакваното въздействие има изключително ограничен 

характер и не противоречи на поставените цели с обявяването на зоните.При 

реализацията на проекта за ОУП, в съчетание с всички останали инвестиционни 

предложения, планове и програми, не може да се очаква значително нарастване на 

антропогенното въздействие върху защитените зони, имащо кумулативен характер.  

Реализацията Общ устройствен план на Община Хисаря няма да окаже 

съществено и забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване в 

Защитени зони „Река Пясъчник” (BG0000444), „Река Стряма” (BG0000429), „Попинци” 

(BG0001039)  „Средна гора” (BG0001389), „Средна гора” (BG0002054) и „Язовир 

Пясъчник” (BG0002010). Няма да бъдат засегнати необратимо приоритетни типове 

природни местообитания, местообитания на видове и видове, предмет на опазване. Няма 

да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 

характерни за зоната, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на 

техните популации. Антропогенният натиск ще се запази в рамките на емкостта на 

формираните екосистеми.  

 Ландшафт. 
Новото устройствено планиране в ОУП не предвижда драстични промени в 

съществуващия ландшафт. Ще се запази предимно като горски в планинската част и 

агрогенен в равнинната част.  Планираното оживяване с нови производствени функции на 

съществуващите крайселищни урбанизирани територии няма да създаде разлика в 

характера на урбогенния ландшафт там, но с очакваните икономически инициативи ще 

подобри неговият естетичен  облик. Положително върху облика на агрогенният ландшафт 

ще повлияе развитието на зелената система в селищната и извънселищната среда на 

общинската територия. Ще се тушират отрицателните промени, възникнали след пътно 

строителство. 
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 Културно - историческо наследство. 
На територията на общината са разположени много недвижимите културни 

ценности, обект на природни и антропогенни въздействия. Избраният вариант на 

устройство не предполага негативни въздействия върху тях и отразява  съвременните 

политики в това отношение. В пълно съответствие с принципа на субсидиарност се 

съблюдават тенденциите в Европейския съюз за прехвърляне на услуги, правомощия и 

ресурси към местните  равнища на управление.  На общинското ниво съществува 

непосредствена обратна връзка с гражданите и ежедневните предизвикателства, 

свързани със социализацията на културно-историческото наследство и на ниво ОУП е 

съществено планирането като фактор за успешно и устойчиво пространствено, 

икономическо и регионално развитие.  

ОУП е инструмент за подпомагане на община Хисаря за поетапно бъдещо 

решаване на някои основни проблеми на недвижимите културни ценности като:  

• включването на архитектурното наследство в една обща политика за 

урбанистично развитие и благоустройство на териториите;  

• възможности за отделяне на ресурси за финансиране на консервационни и 

реставрационни работи;  

• данъчни и административни облекчения, насърчаващи собствениците или 

частните ползватели да предприемат реставрационни или възстановителни работи ... 

Особено остра е нуждата от социализация на наследството, която да се 

осъществява посредством опазване и експониране на автентичността и целостта на 

културното наследство. Акцент се поставя и върху поддръжката на сградната и 

урбанистична структура – по-добрата форма на управление на обектите - културни 

ценности, както в икономическо отношение, така и по отношение опазването на 

автентичността и идентичността.  

Прилага се принципа на „интегралната консервация”, за осъществяването на 

връзка между опазването на наследството и благоустройството на териториите, което е 

главна цел на ОУП с оглед постигането на  устойчиво развитие, устойчива икономика, 

успешна социална политика и запазена екологична и културна среда.  

Eдна от главните политики на Националната концепция за пространствено 

развитие (2012) e съзнателно фокусиране върху спецификата на мястото, върху 

вътрешния потенциал на културните ресурси и индивидуалните преимущества.  Тя се 

реализира в ОУП чрез планиране изграждането на местна инфраструктура и местни 

основни услуги в дейностите, насочени към възстановяване и подобряване на културното 

и природното наследство на селата и ландшафта, които са оценени като основен 

елемент на потенциала за растеж и насърчаване  устойчивостта на селските райони. 

198 



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

 Следвайки така дефинираните рамки, в ОУП е залегнала перспективата за 

развитие на балансиран растеж, качество на живот, устойчива икономика и културен 

туризъм, изграден върху културното и природното наследство на община Хисаря. 

7.2. Оценка на въздействията по фактори на околната среда. 
 Отпадъци. 

Въздействието от прилагането на ОУП по отношение на отпадъците на ниво 

Специфични цели ще бъде положително, дългосрочно, кумулативно, вторично, пряко и 

непряко, предвид две от петте специфични цели: „Опазване и използване на потенциала 

на природните дадености и културно-историческото наследство“ и „Увеличаване на 

възможностите за целесъобразно управление на територията“. Постигането на тези цели 

ще доведе до подобряване състоянието на околната среда и регулирано целесъобразно 

управление на територията, което благоприятства екологосъобраното управление на 

отпадъците. 

Въздействието на ниво Задачи на ОУПО по отношение на отпадъците ще бъде 

положително, дългосрочно, кумулативно, вторично, пряко и непряко, най-вече предвид 

заложените Задачи, свързани с управлението и опазването на природните ресурси, 

включващи благоприятно екологично състояние на околната среда, което е в пряка 

връзка с управлението на отпадъците. Строителните отпадъци на територията на 

общината не се събират разделно – предполага се, че са в малки количества, но се 

изхвърлят нерегламентирано с потока от битовите отпадъци. Необходимо е Общината да 

предприеме мерки за разделно събиране и управление на строителните отпадъци, 

съгласно нормативните изисквания, като част от постигане на благоприятното екологично 

състояние на околната среда. Като част от тази задача би могъл да се разгледа и 

въпросът със съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки – те са 

недостатъчни за покриване нуждите на общината. 

Задачите, свързани с развитието на населените места и населението и Задачите, 

свързани с развитието на стопанството гарантират регулирано ползване на територията, 

което е обвързано със спазване на санитарно-хигиенните изисквания за защита на 

селищната среда и не предполага нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.  

Предложеното устройствено зониране в проекта на ОУПО - ниво устройствени 

зони и режими, ще има положително въздействие по отношение на ползването на земята, 

което е пряко свързано с екологосъобразно управление на отпадъците и 

предотвратяване тяхното нерегламентирано изхвърляне.  

Въздействието е положително, дългосрочно, вторично, кумулативно.  
При оценка на въздействието на ниво Дейности, предвидени в ОУПО, по 

отношение на отпадъците, са взети предвид прогнозните разчети, изготвени за периода 

до 2035 г., съобразени със Заданието за изработване на общ устройствен план на 

община Хисаря.  

199 



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

Прогнозните разчети позволяват да бъдат използвани при оразмеряване на 

техническа и инженерна инфраструктура, която се оразмерява на демографска основа. 

Изключително важно е да бъдат взети предвид при оразмеряване на предвидените 

съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци.  

Дейностите, свързани с икономическо развитие, са обвързани най-вече с 

екологично чисти производства и високи технологии, което допринася са устойчиво 

управление на отпадъците на територията на общината.  

Въздействието от реализирането на ОУП ще бъде пряко, положително и 

дългосрочно, поради създаване на условия за екологосъобразно управление и третиране 

на отпадъците. 

 Вредни физични фактори. Рискови енергийни източници. 
Няма да настъпят изменения по отношение въздействията от йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения, тъй като източниците им  вече са ситуирани на територията на 

общината, във връзка с обеспечаване на съобщителната комуникация. 

 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със специфичен 
хигиено-охранителен статус в обхвата на плана. Идентифициране на източниците 
на вредни въздействия върху здравето на населението.  

От представения баланс на територията и картен материал ясно личи 

подобряването на всички устройствени показатели в предварителния проект за ОУП в 

сравнение с досегашните, представени в Опорния план, отговарящо на поставените цел 

и подцели, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, 

характеризиращи общественото здраве. Очертава тенденция  към подобряване в 

рамките на програмния период. Няма обективни причини предлаганите устройствени 

решения да водят до негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни 
вещества и процеси или генетично модифицирани организми. 

7.3. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

Заложените специфични цели, задачи, устройствени зони и режими  в ОУП не 

предполагат значимо отрицателно въздействие по отношение на употребата и 

съхранението на опасни хичични вещества на територията на общината. 
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в 

отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение.  

На база извършен анализ на перспективите за развитие на общината, областта 

и Южния централен район за планиране в програмния период не се очаква иницииране 

на дейности, водещи до изграждане на нови предприятия с необходимост от издадено 

Разрешително по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС.  
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При възникване на стопанска инициатива за изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се 

изпълнят процедурите по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се 

анализират и оценят възможните неблагоприятни последствия от отрицателни 

въздействия и евентуални големи аварии върху околната среда, както и необходимите 

отстояния до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи 

транспортни пътища и райони с природозащитно значение или значение за околната 

среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и зоните на 

въздействие при възникване на  голяма авария. 

7.4. Общата  оценка на въздействията. 
Всички устройствени зони могат да бъдат разглеждани като възможност за 

проява на фактори, които при определени условия оказват положителни или отрицателни 

въздействия върху околната среда. Чрез устройственото планиране, обаче, тези 

въздействия могат да бъдат насочвани и регулирани като характер и степен на 

агресивност, но при постоянно действащо изискване за опазване на средата. Основните 

типове въздействия върху отделните компоненти на околната среда могат да се 

определят като: 

• консумация на природни ресурси; 

• замърсяване на околната среда; 

• увреждане на околната среда; 

• създаване на дискомфорт на обитаване; 

• снижаване на естетическите качества на природните и урбанизираните 

пространства. 

При формулиране на изискванията към устройственото планиране не може да се 

изпуска и необходимостта от утвърждаване на устойчивото развитие, което обединява 

въпросите за социално и икономическо развитие заедно с опазването на околната среда. 

На всички устройствени нива при планиране, използването на територията и на 

ресурсите се определя от степента на тяхната защита и се предлагат режими, условия, 

мерки,ограничения и забрани за различни дейности и обекти. Най-общо, това са 

устройствените средства, с които се контролира въздействието върху околната среда, в 

т.ч. и върху здравето на човека и качеството на живот.  

Изборът на екологични мероприятия за подобряване на качествата на средата е 

свързан с методологически трудности, породени от неопределеността на резултатите, 

свързана с липса или непълнота на информацията за климатичните и микро 

климатичните процеси, за характера и нивото на замърсяване на атмосферата, водите и 

почвата, за акустичното натоварване на средата и т.н. Едновременното отчитане на 

много динамични фактори (планировъчни, хигиенни, финансови и организационни) в 

процеса на изготвянето на екологическите изисквания също създава известни трудности.  
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За изготвянето на концептуалния модел при предварителния проект на ОУП на 

община Хисаря за подобряване на екологическата ситуация, са взети предвид изводите 

от изготвените варианти на ескизния проект за ОУПО, проведените допълнителни 

проучвания и предвижданията на колективите разработващи отделните функционални 

системи, вкл. релефните особености, площното разпределение на различните обекти, 

начина на функционирането им, комуникационно транспортните процеси, вида и 

характера на застройката, местоположението и вида на зелените площи и т.н.  

Изготвения “модел” е насочен към комплексно въздействие, както върху 

природните, така и върху антропогенните фактори и компоненти, имащи отношение към 

екологическите проблеми и обременяващи екологическата ситуация. От направените 

проучвания, като такива се изявяват: 

• местните климатични и микроклиматични особености, изразяващи се в 

наличие на периоди, основно в голям процент безветрие – лоши условия на 

проветряване, дискомфортни проявления – прегряване и охлаждане, значителен дял на 

инверсиите, времето с мъгли и т.н. ; 

• нарушения в ситуирането на производствени и съпътстващи дейности –   

несъвместимост на производства, разполагане на вредни производства в жилищната 

зона; 

• замърсяване на атмосферата с промишлени и битови вредности, вредности 

от функционирането на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от линейни и точкови източници; 

За подобряването на антропогенните екологични параметри на средата се 

предлага комплекс от мероприятия, обхващащи туширане и овладяване на най-

обременяващите екологическото равновесия дейности: 

• замърсяване на атмосферата вследствие производствени и битови 

дейности от известните локални източници и от средствата на автотранспорта;  

• акустично натоварване на средата от средствата на транспорта и от 

точкови източници; 

• натоварване на средата с електромагнитни лъчения. 

За решаване на устройствените проблеми в ОУПО е предвидено известно 

преструктуриране на производствените дейности, формиране на територии с устройствен 

режим с допустима промяна на предназначението за смесени функции, групиране на 

предприятия в обособени зони по сходство на дейности с обща производствена и 

екологична инфраструктура, създаване на растителни изолационни буфери.  Като нови 

дейности в жилищните зони се допускат само така наречените „безвредни производства“, 

които не отделят в околната жилищна среда наднормени концентрации на токсични 

вещества и шумово замърсяване, оказващи влияние на човешкото здраве, както и 

създаване на озеленени пространства с многофункционално предназначение.   
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   Предлага се територия за озеленяване и благоустрояване. Производствените 

дейности се разполагат мозаечно, свързани с обща производствена и екологична 

инфраструктура (пречиствателни съоръжения, благоустройство, зеленина).   

Проблемите с акустичното натоварване на средата от средствата на 

транспорта, в голяма степен се решават с предлаганата при възможност за изграждане 

нова конфигурация на основните комуникационни трасета.  

По тангенциалните на ядрото и селищата трасета се предлага да се 

концентрират най-интензивните транспортни потоци, където могат да се предприемат и 

съответните мерки за шумозащита – землени озеленени валове, оползотворяващи 

земните маси получени при изкопните работи, преградни шумозащитни рекламни пана, 

прозрачни шумозащитни екрани и др. Натоварването на средата с електромагнитни 

лъчения е най-слабо разработения засега екологичен проблем. До скоро този вид 

замърсяване на средата беше с грифа “секретно” и данни за тези лъчения не се 

предоставяха. Вредният ефект от лъчението върху човешкият организъм е дълготраен и 

с отдалечен здравен ефект. В синергизъм с другите вредни фактори, здравният риск се 

увеличава значително. Необходимо е по-подробна и актуална информация, за 

поддържане на списъка на предавателите, ел. подстанциите, високоволтовите 

електропроводи, тяхното местоположение, мощност и др., които в следващите нива на 

планиране да намерят своето отражение. 

В урбанистичното развитие са предвидени всички мероприятия, за да бъде 

средата комфортна в максимална степен, при това не само в екологичен, а и във 

функционален и социален аспект, което преследва и една от съществените цели на 

плана. 

 Условията на антропогенната среда, в т.ч. и след реализацията на проектните 

предвиждания, също са в несравнима степен по-благоприятни. Тук липсват и не се 

предвиждат производства и други дейности, които биха представлявали екологична 

заплаха. Зоните за икономическо развитие са предвидени основно върху вече усвоени 

територии и с ограничаване на развитието им върху земеделски и горски  земи. 

Следователно, основни характеристики на възприетата концепция за 

урбанистично  развитие са: 

• оптимална урбанистична система, основана на исторически формирала се 

структура и нейното доразвитие, чрез формиране на обосновано и балансирано зониране 

на силно урбанизирани територии – зони за икономически растеж, с йерархична система 

от центрове, в които урбанистичното разрастване се стимулира, балансирана от зони със 

съхранена земеделска земя и природни характеристики, в които не се допуска хаотично 

развитие на други антропогенни форми. 
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• Оптимални параметри за озеленяване  в селищните структури (обществени 

озеленени площи, озеленяване в освободени от производство територии и т.н.) при 

повишени норми на задоволеност - кв.м./жител). 

• Активно използване на обектите на културно-историческото наследство за 

нуждите на отдиха, за рехабилитационно-възстановителни дейности и атрактивни 

експозиции, включени в границите на тематичните паркове, а извън тях като локализации 

и  маршрути.  

• Специфични режими по отношение на обитаването, съобразени с 

разкритите неблагоприятни природни и климатични условия.  

• Изграждане на мека инфраструктура в периферните зони (алейна 

пешеходна/вело мрежа и точки на активности); 

• Устойчиво развитие и ползване на горите ; 

• За селищните територии в границите на озеленените пространства-  

специфични режими по отношение на отдиха;  

• За нарушените територии – ландшафтно устройство и благоустройство; 

Техническа и биологична рекултивация на нарушените земи; 

• Експониране на културното наследство и свързаното с него урбанизиране 

на туристически центрове (локализации за познавателен и религиозен туризъм и 

свързващи маршрути); 

• За земеделските земи – създаване на селскостопански ферми, с   режими, 

съответстващи на условията за културен селскостопански ландшафт – екологосъобразно 

и алтернативно земеделие;  

• Нова конфигурация на комуникационно-транспортната мрежа; 

• Въвеждане в експлоатация на транспортна система, която да поеме 

основните пътникопотоци в зоната – към и от ядрото; концентриране на най-интензивните 

транспортни потоци по тангенциални трасета, съчетано с мерки за шумозащита; 

екологични мероприятия за защита край изградени нови и съществуващи комуникационни 

трасета, сервитути по  ново предвидените елементи на техническата инфраструктура и 

др.. 

• Разширяване на параметрите на защитените и охранителни режими на 

територията на общината (предложения за прекатегоризиране и разширения на 

устройствените площи) 

В резултат се предвиждат на територията устройствени мерки, които се 

изразяват  в: 

• Значителни качествени промени в общите показатели на средата;  

• Промяна в баланса между комфортните и дискомфортни биоклиматични   

проявления, в посока на нарастване на комфорта; 
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• Промяна в баланса, относителната тежест и границите на най-

благоприятните и благоприятни зони по отношение на природните условия в посока на 

разширяването им.  

При провеждане на мероприятията се очаква най-неблагоприятните зони 

значително да намалят и по своите показатели, да се приближат и да се прехвърлят в 

следващата  степен на благоприятност: 

• Трансформиране и намаляване на зоните на замърсяване;  

• Общо ограничение и снижение на шумовото натоварване; 

• Създаване на зони със специфичните режими с екологична насоченост. 

В изложението до момента представихме в детайли, в рамките на възможното 

и достатъчната необходимост и целесъобраност, настоящата ситуация, свързана с 

компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в община 

Хисаря. 

Очертахме преспективи в устойството на територията, произтичащи от 

предварителният проект за ОУП. 

Налага се обща оценка, че в своята цялостност,  предварителният проект за 

Общ устройствен план на община Хисаря ще окаже трайно във времето и основно 

положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира в 

рамките на възможното негативното действие на някои от факторите.  

Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табл.7.4.1. 

Таблица 7.4.1. Обща оценка на въздействията. 

 

Комп. 
/Фак 
тор 

непр 
яко 

пря 
ко 

крат 
ко 
трай 
но 

сред 
но 
трай 
но 

дъл 
го 
трай 
но 

вре 
мен 
но 

пос 
тоян 
но 

куму 
ла 
тив 
но 

поло 
жител 
но 

отри 
цател 
но 

степен 

въздух да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

пов.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

под.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

земни 

недра 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

мин.р-ие няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

почви да да няма няма да няма да няма няма да малка 

биол.разн. да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ЗТ и ЗЗ да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ландшафт да няма няма няма да няма да няма да да средна 

КИН няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

отпадъци да няма няма няма да няма да няма да няма средна 
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физ.ф-ри няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

предпр. с 

рисков п-л 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

здраве да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

 
8. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ. 
ПРЕПОРЪКИ. 

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда ще бъдат представяме в табличен вид по компоненти и фактори на 

околната среда. 

Таблица 8. Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните последствия от осъществяване на ОУП върху околната среда. 

КОМПОНЕНТ / 
ФАКТОР 

МЕРКИ ЕФЕКТИ 

Мерки и условия при изготвянето на Окончателен проект за  ОУП на Община Хисаря 
 

 

 

Води 

Окончателният проект за ОУП да се съобрази 

изцяло с програмата от мерки на ПУРБ на ИБР 

2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2016-2021 г., които са 

в компетенциите на общината. 

 

 

Отразяване 

изискванията на 

екологичното 

законодателство,   

прецизиране на 

ОУП и създаване 

на по-добри 

устройствени 

условия за 

опазване на 

околната среда 

Текстовата част /обяснителната записка/ да се 

допълни с актуална информация за състоянието 

на водните тела, части от които попадат в 

общината, а в Правила и нормативи, да се изведат 

изисквания за  съобразяване и спазване на 

Програмите от мерки от ПУРБ и ПУРН в 

Източнобеломорски район /2016-2021/и 

последващите им актуализации за осигуряване на 

доброто екологично състояние на водните тела на 

територията на общината 

 

 

 

 

Текстовата част да се прецизира и допълни с 

характеристики и понятия, отговарящи на 

съвременните изисквания в хармонизираното 

бългжарско екологично законодателство. 
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Биологично 

разнообразие 

В окончателния проект на ОУП да не се внасят 

различни, от предлаганите, устройствени зони, 

възпрепятстващи функционирането на локалните 

биокоридорни връзки. 

Да се запази, от изменения, устройството на 

жизненоважни, за популациите на видовете от 

предмета на опазване на защитените зони, 

територии, прилежащи на зоните, но извън тях -  

обработваеми земи, пасища, мери и ливади, както 

и множеството деретата под и над тях. 

В окончателния вариант на ОУП да не се внасят 

изменения, водещи до влошаване на условията на 

средата в защитените зони и в площи около тях, 

използвани като трофична база от целевите 

видове. 

Окончателният вариант на ОУП да не внася 

изменения в съответствието с изискванията на 

документите по българското природозащитно 

законодателство, регламентиращи цифровите 

модели и граници, обявяването, промените, 

целите и режимите за обявяване на защитените 

зони. 

При изготвянето на Окончателния проект за ОУП 

да се вземат предвид и при необходимост се 

включат и решения, свързани и произтичащи от 

реализацията на утвърдените, от МОСВ, Планове 

за действие за защитени видове животни 

 

 

 

 

 

 

Почви 

В окончателния проект за ОУП да не се допусне 

изменение, свързано с разрастване на 

урбанизираните територии извън очертаните с 

предварителния проект за сметка на 

високопродуктивни земеделски земи или горски 

територии. 

 

В раздел «Правила и нормативи за прилагане на 

ОУП» да се предвиди ограничаване на промяна 

предназначението на висококатегорийните 

земеделски земи (І-ІV категория). 
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 Да се уточни в максимална възможна степен 

местоположението на необходими 

противоерозионни, шумозащитни и други пояси и 

при необходимост в окончателния проект да се 

прецизират съответните устройств. зони 

 

Да се картира и отрази потенциалното свлачищe, е 

локализирано от „Геозащита“ ЕООД -Перник – 

PDV 37.39579-01 на територията на с. Красново кв. 

50 и 51 „Бузово дере“ (МВР писмо рег. № 812100-

18/93 от 04.09.2017 г). Да се отрази площно в 

баланса на територията и се представи графично 

в ОУП. Да се предвидят дейности за неговото 

стабилизиране и заздравяване на земната основа 

чрез конструктивни мерки, съгласно Наредба 

No12/ 2001г. на МРРБ за проектиране в свлачищни 

райони”. 

В окончателният проект на ОУП да се разработят 

професионално текстовата и графична част 

„Геология“ както и „Инженерно-геоложки условия“. 

Представената предварителния проект за ОУП 

карта „Геология“ в М 1: 50000 и да се прецизира в 

съответствие с официалната геоложка карта на 

България в М 1: 100000 и приетата номенклатура 

за съставяне на геоложките карти 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Хисаря – общи 

 Инвестиционни предложения, планове и програми, 

за които се изисква ОВОС или ЕО по реда на 

Глава VІ от ЗООС и оценка степента на 

въздействие върху защитените зони по ЗБР да се 

одобряват по реда на съответния специален закон  

само след произнасяне с акт за съгласуване от 

компетентните органи по околна среда и при 

съобразяване с препоръките от извършените 

оценка, както и с условията в съответния акт 

 

 

 

 

 

 

 

Опазване на 

околната среда 

Групите планове, програми и инвестиционни 

предложения, произтичащи от Общият 

устройствен план, да бъдат съобразени спрямо: 
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  забраните и ограниченията при 

експлоатацията на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване - режимите на 

зоните за защита на водите, определени по чл. 

119а от Закона за водите;  

 -изискванията за здравна защита на 

селищната среда. 

 Спазване режимите и дейностите, 

определени със заповедите за обявяване и 

плановете за управление на защитените 

територии и  зони в границите на общината. 

При прилагане компетенциите на общината 

относно инвестиционни предложения за 

изграждане на нови предприятия или съоръжения, 

чиито характеристики попадат в обхвата на Глава 

Седма от ЗООС, да се съблюдава стриктно 

изискването за потвърдена класификация от 

МОСВ по чл. 114, ал.2 от Закона. 

При прилагане компетенциите на общината 

относно инвестиционни предложения за 

изграждането и въвеждането в експлоатация на  

нови инсталации и съоръжения, попадащи в 

обхвата на Приложение №4 на ЗООС да се 

съблюдава стриктно изискването за получаване на 

Комплексно разцрешително. 

Да не се допуска одобряването на планове, 

програми и инвестиционни предложоения, 

реализацията на които не отговаря на утвърденото 

устройствено планиране за програмния период на 

ОУП. 

Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Хисаря - специфични 
 

 

 

 

 

При инвестиционното проектиране да се залагат 

приоритетно съвременни енергоефективни и 

екологосъобразни решения (термопомпи, 

слънчеви колектори и др.), както и газификация на   

стопанския и битов сектори 
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Атмосферен 

въздух 

Одобряване на ПУП за производствени дейности, 

които прилагат най-добрите налични техники за 

минимизиране на емисиите в атмосферния въздух. 

Разработване и внедряване на съвременни 

транспортни схеми. Предвиждане на обходни 

пътища на населените места в общината, през 

които преминава тежкотоварни МПС /строителна и 

селскостопанска механизация, камиони.../ 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на 

условия за 

подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

Съобразяване на всички нови проекти, планове, 

програми и инвестиционни педложения с 

развитието на  зелена система на общината 

При проектиране на нови обекти да се предвивдят 

мерки, осигуряващи изпълнението на 

изсикванията на Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. 

за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата 

от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии 

Да се потърсят възможности за реконструкция и 

ремонт на четвъртокласната пътна мрежа 

/общинска собственост/ и амортизирани уличните 

платна в населените места 

Ограничаване емисиите от прах и вредни 

вещества изпускани във въздуха по време на 

строителните, транспортни, производствени и др. 

дейности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повърхностни и 

подземни води 

Учредяване на проектираната СОЗ около 

ПС„Беловица“. Проектиране, учредяване и 

изграждане на СОЗ около действащите и нови 

питейни водоизточници за самостоятелно питейно-

битово водоснабдяване и СОЗ на минералните 

водоизточници от НМВ „Красново“ и „Старо 

Железаре“ по действащата нормативна база. 

Постигане целите 

за  повърхностни 

и подземни води., 

предотвратяване 

на замърсяването 

им. Осигуряване 

на необходимото 

количество 

питейна вода с 

подходящи 

качества. 

Контрол на прилагането на забраните и 

ограниченията в поясите на санитарно-

охранителните зони; 
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Въвеждане на добри селскостопански практики в 

земеделската и животновъдна дейност и др. 

 

 

Постигане целите 

за  повърхностни 

и подземни води., 

предотвратяване 

на замърсяването 

им. Осигуряване 

на необходимото 

количество 

питейна вода с 

подходящи 

качества 

Прилагане на добри земеделски практики в 

изпълнение  изискванията на Директива за 

нитратите /91/676/ЕЕС/. Обучение на 

селскостопански производители за прилагането 

им. 

Идентифициране на всички зауствания на 

непречистени отпадъчнти води. Поетапно 

ликвидиране на точкови и дифузни източници на 

замърсяване на водите. Мониторинг и контрол на 

изпусканите водни количества от стопанските 

субекти; 

Проучване, картиране и ликвидиране на 

неорганизираните сметища 

Проектиране, доизграждане и модернизация на 

канализации и пречиствателни станции за 

пречистване на отпадъчните води от населените 

места по изискванията на Директива 98/15/ЕЕС 

Обозначаване на районите с повишен риск от 

наводнения  

Поддържане проводимостта на корегираните и 

некорегирани речни легла и сухи дерета -  

ежегодно почистване от от храсти, дървесна 

растителност, битови и строителни отпадъци  без 

да се нарушава естественото състояние на 

бреговете и дъното на реката. Недопускане 

промяна параметрите на съществуващото или 

проектно за участъка живо сечение. 

При реализирането на нови инвестиционни 

предложения да не се допускат дейности, 

нарушаващи естественото състояние и 

проводимостта на реките в обхвата на плана. Да 

не се допуска разполагането на жилищни или 

стопански постройки в заливаемите ивици или 

използуванетоим за депа за земни и скални маси.  
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Прилагане на системата за ранно предупреждение 

чрез използване на краткосрочните 

метеорологични прогнози. Създаване на точен 

дигитален модел на релефа чрез заснемане на 

речните легла с оглед ранно предупреждение. 

Картиране на наводняемите зони с оглед 

изготвянето на планове при извънредни ситуации 

Да не се допуска изграждането на попивни 

кладеници за прием на отпадъчни води 

 

 

Геоложка основа 

При проектиране на сгради и съоръжения да се 

извършва детайлно инженерно-геоложко 

проучване и изготвя доклад за инженерно-

геоложките условия и хидрогеоложките условия..  

Осигуряване 

сигурност на 

сгради, 

съоръжения и 

инфраструктура. 

Съхраняване 

здравето на 

населението. 

Да не се издават разрешения за строеж на проекти 

за нова пътна и ВиК инфраструктура и/или 

рехабилитация на съществуващата такава, без 

детайлни конкретни инженерно-геоложки 

проучвания, определяне устойчивостта на 

откосите и проектиране, изпълнение на 

противосвлачищни и противосрутищни дейности; 

В проектните и строителни работи да се предвидят 

и изпълнят противо-земетръсни мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Почви  

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на допълнителните геоложки и 

хидрогеоложки проучвания в зони с риска за 

свлачища и срутвания. 

 

Опазване на 

почвите и 

намаляване 

необоснованите 

загуби и 

увреждания на 

земи  

 

 

 

Процедурите за промяна на предназначението на 

земеделските земи и горски територии да се 

съобразят стриктно с  вида,  категорията на земите 

и с предвижданията на окончателния ОУП.  

Отнемането, съхраняването и оползотворяването 

на хумусния слой от почватав застрояваните 

терени е задължителна мярка за компенсиране в 

известна степен на загубата на земеделски земи. 

Да се определят площадки за хумусни депа 

Да се отредят подходящи терени за контролирано 

съхранение на торов отпад и депониране на 

сгурията от съоръжения на твърдо гориво 
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Да се разработи програма за опазване на почвите, 

включваща инвентаризация и картиране на 

замърсени и увредени терени, както и мерки за 

тяхното възстановаване. 

 

 

Опазване на 

почвите и 

намаляване 

необоснованите 

загуби и 

увреждания на 

земи 

Да се използват по-широко в практиката програми 

за обучение на селскостопанските производители 

и фермери за прилагане на утвърдени в ЕС добри 

земеделски практики 

Да се осигури постоянно събиране на информация 

и картиране на нерегламентирани сметища и 

дейности за тяхното ликвидиране. Контрол и 

организация на сметосъбирането, с цел 

предпазване от новообразувани такива. 

 
 
 
 
 
Биологично 

разнообразие 

Мащабни дейности в и в близост с влажни зони да 

се предвиждат в извън размножителния период на 

животинските видове (м.април – м.юни) и да бъдат 

ограничени в периода на присъствие на зимуващи 

водолюбиви видове птици (м.ноември – 

м.февруари), 

 

 

 

Опазване и 

възстановяване 

на 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в 

района. 

Опазване 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

и развитие на 

регионалната. 

 

 

 

 

 

 

Да се запази от изменения устройството на 

жизненоважни за популациите на видовете от 

предмета на опазване на защитените зони 

територии, прилежащи за зоните, но извън тях -  

обработваеми земи, пасища, мери и ливади, както 

и деретата под и над тях. 

Да не се допуска под никаква форма урбанизация 

в местата с концентрация на биологично 

разнообразие в защитените зони, изяснени в 

доклада за степента на въздействие – природни 

местообитания, местобитания на  видове, 

биокоридрони връзки, миграционни маршрути 

При одобряване на ПУП-ПЗ да не се допуска пряко 

отрицателно въздействие върху местообитания 

или местообитания и популации на видовете, 

предмет на опазване, тяхното фрагментиране или 

нарушения на бикоридорните връзки, особено в 

местата с изявен екотонен ефект. 
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Биологично 

разнообразие 

При изграждането на нови елементи от 

напоителната система и водовземни съоръжения 

от повърхностни водни тела да не се допуска 

възпрепятстване на миграционните коридори на 

хидробионтите или увреждащи крайречната флора 

и фауна действия и решения. 

 

 

 

Опазване и 

възстановяване 

на 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в 

района. 

Опазване 

елементите на 

националната 

екологична мрежа 

и развитие на 

регионалната. 

Да се потърсят реални възможности за 

възстановяване на крайречните заливни гори при 

запазване и прецизиране на системата за защита 

от вредното въздействие на водите 

 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ или 

дейности в близост до елементите на 

националната екологична мрежа, водещи до 

настаняване на инвазивни видове или 

предизвикващи рудерализация на площи от 

елементите на националната екологична мрежа 

Своевременно нанасяне на регламентираните 

изменения за контура и площите на защитените 

природни територии и зони съгласно базата данни 

на МОСВ 

При трасиране на нова пътна инфраструктура, 

засягаща защитените зони, техническите проекти 

да са в съответствие с най-добрите налични 

техники в Европейския съюз с оглед опазване на 

ключовите им елементи. 

При изграждането на нови паркове и зелени зони 

да се предвиждат устойчиви местни дървесни и 

храстови видове и тревни смески  с оглед 

възпрепятстване  настаняването и развитието на 

инвазивни и рудерални елементи. 

 

 

 

 

Ландшафт 

Адекватно оформление на сервитутните ивици и 

площите около новите комуникационно-

транспортните артерии за тяхното ландшафтно 

вписване. 

Възстановяване на 

ландшафта и 

постигане на 

съвременните 

изисквания за 

качеството на 

средата 

Стриктно спазване параметрите на устройствените 

зони и режими с недопускане загрозяване на 

ландшафта  
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Рекултивация на малките нерегламентирани депа 

за отпадъци и разработване на ландшафтно-

устройствени проекти за възстановяване и 

рекултивация на деградирали ландшафти /бивши 

кариери и другите нарушени терени. 

 

Културно-

историческо 

наследство 

Популяризиране и бърза реализация на 

елементите на ОУП, предвиждащи социализиране 

на паметниците на културата и включването им в 

специализирани туристически маршрути. 

 

Опазване на 

обектите на КИН 

При случай на откриване на обекти с характер на 

находка, дейността да се прекратява незабавно и 

да се уведомява общината и РИМ  за експертиза 

Рискови 

енергийни 

източници 

Оценка на източници на електромагнитни лъчения 

(електропроводи, трансформатори, радари, базови 

станции, ТВ и радиопредаватели...) 

Предотвратяване 

риска от 

въздействие  

 

 

 

 

 

 

Химикали. 

Въздействия от 

зони, 

регламентиращи 

дейности с висок 

рисков 

потенциал. 
 

При изграждането и експлоатацията на нови 

производствени обекти, класифицирани като 

предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков 

потенциал, да се отчита близостта им до обекти с 

обществено предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимизиране 

риска от аварии 

Да се изисква съгласуване с компетентните органи 

и се извършат съответните процедури съгласно 

законодателството за обекти в производствените и 

многофункционални устройствени зони, чиято 

дейност е свързана с производството и/или 

употребата и/или съхранението на опасни химични 

вещества и смеси, и при които има потенциален 

риск от възникване на авари, поради наличието на 

опасни химични вещества и смеси, включени в Пр. 

3 на ЗООС. 

 

 

 

 

 

Отпадъци 

 

Да се предвиди преработка на строителни 

отпадъци до усвояеми от промишлеността и 

строителството фракции; 

 

Усъвършенстване 

и оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците. 

Да се доразвие и популяризира системата за 

компостиране на органичните фракции от 

населението /домашно компостиране/. 
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Отпадъци 

В рамките на програмния период периодично да се 

актуализира общинската програма за управление 

на отпадъците и се доразвие системата за 

компостиране на органичните фракции и 

последващото им използване за общински нужди и 

от населението 

 

 

 

 

Усъвършенстване 

и оптимизиране на 

управлението на 

отпадъците 

Да се изведе в приоритет въвеждането на система 

за разделно събиране на отпадъци, обхващаща 

цялата територия на общината. 

Да се организира разделно събиране и 

екологосъобразно третиране на опасните 

отпадъци от домакинствата; 

Да се организира разделно събиране на 

биоотпадъци и се осигурят съдове за съхраняване 

на разделно събрани битови биоотпадъци и 

специализирана техника за транспортирането им 

до инсталация за компостиране; 

Да се търсят начини за ополозтовряване на утайки 

от ПСОВ чрез изпозването им за рекултивация на 

нарушени терени 

Изграждането на площадки за дейности с 

отпадъци от черни и цветни метали, излязло от 

употреба електронно оборудване,  батерии и 

акумулатори и излязли от употреба моторни 

правозни средства да се извършва на площадки, 

устроени за производствени и складови дейности. 

 

Здравно-хигиенни 

условия 

Гарантиране качества на питейната вода. 

Наблюдение и контрол на индикаторите, данните 

за експозицията на вредности на околната среда и  

на здравните показатели 

Подобряване на  

здравно-

хигиенните  

условия на средата 

и намаляване на 

здравния риск за 

населението 

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически 

проекти със законодателство и изискванията на 

Националната програма за действие по околна 

среда и здраве 
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9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ. 
Оценката на алтернативите е на база извършената оценка на обхвата, 

степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, 

ограничаване или компенсиране на въздействията.  

Избран е вариант за предварителен проект на ОУП с по-малко отрицателни 

или нулеви въздействия и с повече, доколкото е възможно,  положителни.  

В процеса на разработката бяха разгледани, оценени и предложени  варианти  

за постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, със създаване на качествена 

жизена среда.  

В процеса на разработката са разгледани и оценени три варианта на 

предварителния проект за ОУП: 

Алтернатива 1 – на Балансирано развитие. Това е предложеният в 

анотацията в т. 2 вариант с приложен баланс на територията, при който устройственото 

проектиране е насочено към постигане на оптимални резултати в селското стопанство и 

преработваща промишленост, преди всичко хранително – вкусова. Цели се развитие на 

съвременен и модерен аграрен сектор и създаване на локални, съобразени с  местните 

условия индустриални и логистични зони.  

Въвеждат се режими с възможна промяна на предназначението, спазвайки 

принципа на прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана 

територия), там, където няма или противоречията с опазването на биоразнообразието са 

минимални.  

Успоредно с това съгласно нормативите се предлага и адекватно 

оразмеряване на територии за рекреация и туризъм, съгласно съществуващите им 

капацитети.  

Смяната на предназначението на горскостопански териториии е минимална и 

строго съобразена с възможностите за обособяване на рекреационни зони. 

Възможностите за развитие на горското стопанство се съхраняват в оптимални граници.  

Предвиждат се нови възможности за зелена система чрез формирането на 

биокоридори около водни и инфраструктурни линейни обекти в общинската територия. 

Предвидено е съществено подобряване на благоустроеността и създаването на 

здравословна среда за обитаване чрез изграждане на нова или модернизиране на 

съществуващата водоснабдителна мрежа, поетапно решаване на проблема с 

пречистването на отпадъчните води и управлението на отпадъците. Прогнозираният 

средногодишен растеж е до 4 – 5 % за целия прогнозен период ( до 2035 г.). 

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

заложени високоефективни структурни пропорции на секторите, отраслите и 

производствата, отразени в устройствени предложения.  
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И при този вариант производствената структура включва развитие на 

преработваща промишленост, туризъм, модерен аграрен сектор. Акцентът обаче е 

поставен върху стимулиране на индустриалния сектор, създаване на високопродуктивна 

и екологично чиста индустрия, развитие на балансиран с хранително-вкусовата 

индустрия, максимално развитие на зимен и летен и фчички останали форми на туризъм 

и аграрен сектор.  

Предвижда се оформянето на нови елементи на зелената система на 

общината, въвеждане на повече територии, определени с режими за възможна промяна 

на предназначението при всички възможни случаи, както на земеделски, така и на 

горскостопански територии и т.н.. Реализацията на алтернативата в много отношения е 

силно зависима от преобладаващото действие на фактори със стимулащо въздействие 

извън обсега на общинската икономика и капацитет. 

 Търси се постигането на високо равнище на развитие от порядъка на 6 - 7 % 
средногодишен растеж и значително различна от съществуващата структура на 

територията.  

Алтернатива 3 - Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се 

запазили съществуващите граници на урбанизираната територия и промишлените зони 

без разширение, забрани за промяна на предназначението, използване на наличната ВиК 

мрежа, с допускане на реконструиране.  

Ще липсват всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и 

утойчиво развитие. Ше се забави икономическото развитие на общината и ще се влоши 

качеството на живот на населението. Липсата на нов ОУП е предпоставка за влошаване 

състоянието на околната среда и всички нейни компоненти.  

Оценката на алтернативите показва, че демографските и икономически 

прогнози не са благоприятни за реализацията на Алтернатива 2 и тя по-скоро ще 

предизвика дисбаланс, отколкото оптимизиране на средата.  

Приемането на «нулева алтернатива» не е добро решение нито от 

икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното развитие на територията 

налага приемането на нов ОУП като удачен компромис между необходимостта от 

нарастващо антропогенизиране особено на южната равнинна част от една страна и 

съхраняването и обогатяването на природните дадености от друга.  

Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУП за 

балансирано развитие на общината с направени препоръки при изпълнени всички 

условия от заданието. 

10. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, 
ИЗПОЛЗВАНА НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ 
НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ 
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Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава 

Шеста на Закона за опазване на околната среда и  Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на 

екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана, по 

Закона за устройство на територията. Обхваща, както процеса на техническо 

предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи, по опазване на 

околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността. Приложени 

са следните методически принципи: 
 Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща 

категория, степента на усвояване, на която определя характера на съществуването и 

развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани, в определено 

отношение, територии; 
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част 

от единна система, независимо от водещата, или подчинената му роля; 
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда 

са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 

експлоатация; 
 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на 

околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 

урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на 

населението; 
 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите; 
 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  
Използвани са следните методически подходи: 
 При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда да се прилагат основно аналитичните подходи; 
 Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната 

среда; 
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира 

на сценариите за развитие; 
 SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване, 

или възстановяване, на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
Старали сме се разработката да е в съответствие с подхода и методологията, 

описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 

2002 г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на ЕК.  

Приложени са следните методи на работа: 
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•  Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи, посещения на терена отекспертите. 

• Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района; 

• Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на района, чрез прилагане на  количествени и качествени методи за анализ и 

оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на 

плана;  

• Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към 

проектантския екип; 

• Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП; 

• Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

• Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

• Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на 

реализирането на ОУП; 

• Изводи, препоръки и заключение. 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие и с: 
 Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз: 

• Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 год. за изменение на Директива 2011/92/ЕС, относно оценката на въздействието на 

някои публични и частни проекти върху околната среда; 

• Директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието върху околната среда, 

изменена сДиректива 97/337/ЕЕС, изменена и допълнена сДиректива 2003/35/ЕС, 

относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, 

касаещи околната среда; 

• Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2001 год., относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 

среда; 

• Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка 

на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010);  

• Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 

год., относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването); 

• Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

21.05.2008 год. за качеството на атмосферния въздух; 
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• Директива 1999/30/ЕО от 22 април 1999 год., относно пределно 

допустимите стойности за серен диоксид, азотен диксид и азотни оксиди, прахови 

частици и олово в околния въздух; 

• Директива 2010/79/ЕС от 19.11.2010 год. за привеждане в съответствие с 

техническия прогрес на Приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични 

съединения; 

• Директива 2000/69/ЕО от 16.11.2000 год., относно пределно допустимите 

стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух;  

• Директива 2000/60/ЕС 2005 за установяване на рамказа действията на 

Общността вобласттанаполитикатаза водите (Рамковата директива за водите), изм. 

Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год. 

• Директива 2002/3/ЕО от 12.12.2002 год., относно озона в атмосферния 

въздух; 

• Директива 2008/105/ЕО от 16.12.2008 год. за определяне на стандарти за 

качество на околната среда вобласттанаполитикатаза водите, изм. Директива 2013/39/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 12.08.2013 год.; 

•  Директива 91/676/ЕЕС, относно защита на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници; 

• Директива 98/83/ЕС, относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

• Директива 91/271/ЕЕС, относно пречиствателните станции за отпадъчни 

води от населени места; 

• Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с 

опасни вещества; 

• Директива 2007/60/ЕО от 23.10.2007 год., относно оценката и управлението 

на риска от наводнения; 

• Директива № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна ; 

• Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета, относно 

опазването на дивите птици; 

• Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.12. 1994 

год., относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

• Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4.07. 2012 

год., относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

• Директива 1999/31/EО на Съвета от 26.04.1999 год., относно депонирането 

на отпадъци; 
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• Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18.09. 

2000 год., относно излезлите от употреба превозни средства; 

• Директива 2012/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 4.07.2012 

год., относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 

вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета 

• Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31.03. 2004 

год., относно детергентите; 

• Регламент ЕО 1272/ 2008 на Европейския парламент и на Съвета от 

16.12.2008 год., относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение 

на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31.12.2008./ - CLP Регламент 

• Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;  

• Директива 2000/14/ЕО от 8.05.2000 год.на Европейския парламент и на 

Съвета, относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба на открито; 

• Директива ЕС 2015/996 на Комисията от 19.05.2015 год. за установяване на 

общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Международни конвенции, по които Република България е страна: 

• Конвенция за достъп до информация и участие на обществеността във 

вземането на решения и достъп до правото по екологичните проблеми (Архуска 

конвенция); 

• Конвенция за замърсяване на въздуха на далечни разстояния (Женевска 

конвенция); 

• Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК); 

• Конвенция за биологичното разнообразие (Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена);  

• Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна (CITES);  

• Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска 

конвенция); 

• Конвенция за опазване на дивата Европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска конвенция); 

• Рамсарска конвенция за влажните зони;  

• Европейска конвенция за ландшафта;   
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

Българско законодателство: 
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 Закон за опазване на околната среда , обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002, посл. изм. 

и доп., бр. 12/03.02.2017, в сила от 03.02.2017г.); 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието 

върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр. 12/ 

12.02.2016, в сила от 12.02.2016 г. 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с ПМС №139/24.06.2004., посл. изм. и доп., бр. 12/12.02.2016, 

в сила от 12.02.2016 г. 

• Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, 

Приета с ПМС № 238/02.10.2009, Обн. ДВ. бр.80/09.10.2009, посл. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 

11.09.2012 г.;  

 Закон за устройство на територията, обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.   

посл. изм и доп. изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016 г.; 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 

обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г, посл. изм. и доп. бр.102 от 29.12.2015 г); 

• Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества 

исмеси,приетасПМС № 152/ 30.05.2011г., ДВ бр. 43/7.06.2011; 

• Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, приета с ПМС No 2/11.01.2016, обн., ДВ, бр. 5 

от19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ.бр.45/28.05.1996, посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г.; 

• Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС №354 

/28.12.2012; 

• Наредба № 14/1997 – норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ, бр. 88/3.10.1997, 

посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г.); 

• Наредба № 12/2010 – норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., 

ДВ, бр. 58/30.07.2010);  

• Наредба № 1 от 27 юни 2005 год. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии., Обн. ДВ. бр. 64/5.08.2005; 

 Закон за водите, обн. ДВ, бр. 67/27.07.1999, посл. изм. доп. ДВ. бр. 

12/03.02.2017 г.; 
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• Наредба № 1 от 10.10.2007 год. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води;  

• Наредба № 1 от 11.04.2011 год. за мониторинг на водите;  

• Наредба № 2 от 13.09.2007 год. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници;  

• Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди 

• Наредба № Н-4 от 14.09.2012 год. за характеризиране на повърхностните 

води; 

• Наредба № 6 от 9.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти; 

• Наредба № 2 от 8.06.2011 год. за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

• Наредба № 7 от 14.11.2000год. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 

• Наредба № 9 от 16.03.2001 год.за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

• Заповед № РД-267/01.04.2014 на Министъра на околната среда и водите и 

№ РД-09-157/14.03.2014 на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване  на 

Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници в уязвимите зони; 

• Заповед № РД-146/25.02.2015 за определяне на водите, които са 

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

зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

 Закон за почвите, обн. ДВ, бр. 89/06.11.2007, посл.изм. и доп. ДВ. бр.66 от 

26 Юли 2013 год.; 

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.); 

 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 год., 

изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

• Правилник за прилагане на Закон за опазване на земеделските земи (обн. 

ДВ, бр. 35/24.04.1996, изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 
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• Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, 

посл. изм. ДВ бр. 30 от 22.03.2002 год.; 

• Наредба № 3 от 1 август 2008 год. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите; 

• Наредба № 36 от 18 август 2004 год. за условията и реда за биологично 

изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрителни на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субствати, издадена от Министъра на 

земеделието и горите, обн. ДВ, бр 87/05.10.2004; 

• Наредба № 4 от 12 януари 2009 год. за мониторинг на почвите; 

 Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр.77 / 09.08.2002, посл. изм. 

и доп., ДВ бр. 101/22.12.2015; 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, приета с ПМС No 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ 

бр.73/11.09.2007, посл.изм. ДВ бр.94/30.11.2012; 
 Закон за лечебните растения, обн. ДВ, бр. 29/07.04.2000; 

 Закон за защитените територии, обн. ДВ, бр.133/1998, посл. изм. ДВ, 

бр.66/2013, в сила от 26.07.2013 г. 

 Закон за генетично модифицирани организми, обн. ДВ, бр.27/29.03.2005; 

 Закон за лова и опазване на дивеча, изм. ДВ, бр. 77/04.11.2011, посл. изм., 

ДВ бр. 60/7.08.2015; 

 Закон за рибарството и аквакултурите, обн. ДВ, бр. 41/24.04.2001; 

 Закон за управление на отпадъците , обн. ДВ. бр 53 от 13 Юли 2012г., посл. 

изм. и доп., ДВ, бр. 105/30.12.2016 г.); 

• Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

заоползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приета с ПМС № 351/27.12.2012, 

посл.изм. и доп., бр. 66/28.08.2015); 

• Наредба за разделното събиране на отпадъците,  приета с ПМС № 

275/06.12.2013, Oбн. ДВ, бр. 107/13.12.2013; 

• Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235/15.10.2013 

(Oбн. ДВ, бр. 92/22.10.2013); 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277/5.11.2012(Oбн., ДВ, бр. 

89/13.11.2012, в сила от 13.11.2012 год.); 
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• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 год., ДВ, бр.29/1999; 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн., ДВ, бр. 

85/06.11.2012, изм. и доп., бр. 76/30.08.2013); 

• Наредба № 2 /23.07.2014 за класификация на отпадъците; 

• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 год.;  

• Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, приета с ПМС № 352/27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 год.; 

• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

приета с ПМС № 256/13.11.2013, обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 год., в сила от 01.01.201г.; 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета 

с ПМС № 221/14.09.2012, обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 год.; 

• Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър 

на издад. разрешения, регистр. документи и на закритите обекти и дейности; 

 Закон за защита от шума в околната среда, обн. ДВ бр. 74/2005, посл. изм. 

и доп. ДВ.Бр. 98от28.11.2014год.; 

• Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

 Методики 
• Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002 г.; 

• Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 

София, 2002 г. (МАТО/BG/9/1); 

• Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие.; 

• Класификатор на почвите в България; 

• Класификация на ландшафтите; 

• Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи; 
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• Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване 

на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 

94/30.11.2011 г. 

• Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми ; 

При разработването на оценката са използвани ограничено и стандартните 

методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при висшите 

растения (маршрутен метод, трансекти и методът на пробните площадкии) и гръбначните 

животни (маршрутен или трансектен метод (Line transects) и методът на точковото броене 

(Point counts) (Bibby et al., 1992). 

Както вече  посочихме в т.11 на Доклада за степента на въздействие върху 

защитена зона «Циганско градище» (BG0000372)  са  извършени теренни проучвания 

върху фито- и зооценозите в района през 2017 година. Определянето на природните 

местообитания е 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 по таблици и определители, цитирани в 

използваната литература.  

Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на 

разглеждания план върху предмета и целите на опазване на защитената зона и 

биоразнообразието в устройваната теритгория са направени основно на база 

характеристиката по литературни данни на флората, фауната и формираните вторични 

екосистеми върху част от терените след извършени ограничени терени проучвания в 

периода март-май 2017 година.  

Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитената зона 

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. 
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За изясняване на кумулативният ефект върху защитената зона е ползвана 

базата данни на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ Смолян. 

Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП, СНЦ „Зелени 

Балкани”,  Световния съюз за защита на природата (IUCN), Дунавско-Карпатската 

програма на WWF и богата литература, като източник на информация за региона и 

защитените зони. 
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Трудности по събиране на необходимата информация . 

Основни затруднения при изготвяне на ЕО на ОУП на община Хисаря бяха 

свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на варианти, 

начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на 

информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност 

на проекта за ОУП и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба по 

опазване на околната среда. 

11. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО. 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност на природните явления и на нейните елементис анализирането 

на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието на системата 

могат да се използват индикатори, които отразяват нейното състояние.  
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Те могат да бъдат измерими елементи, които показват дали една система се 

подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за информация и като 

инструмент за планиране и управление. 

 Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и 

екологични аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на 

Европейския съюзса диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за 

устойчивосткатоздравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с 

околната среда, устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  

-свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

-безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;  

-зелени площи – площ на човек;  

-съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

-устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води... 

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, 

социалното развитие и общия просперитет, е възможно разработването и прилагането на 

различни системи от индикатори, а предложеният, от нас,вариант за ефективното 

управление на околната среда в общината представяме  в таблица 11. 

Таблица 11.  Мерки и индикатори за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на 

община Хисаря 

Мерки за наблюдение и контрол Индикатори  Отговорност 

При извършване на строителни дейности да се 

спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 

от 27 юни 2005 год. за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии 

Степен на запрашаване  
община 

Хисаря 

Периодичен контрол качество на 

атмосферния въздух. Контрол върху 

експлоатацията на пречиствателните 

съоръжения за улавяне или обезвреждане на 

вредни компоненти в газовите и 

вентилационни потоци, изхвърляни в 

Показатели, 

характеризиращи КАВ в 

приземния слой, 

съгласно чл. 4 (1) от 

Закона за чистотата на 

атмосферния въздух 

община 

Хисаря 

РИОСВ 

Пловдив 

Производств.

предприятия 
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атмосферния въздух. 

Запазване естественото състояние и 

проводимостта на речните легла, дерета и 

крайбреожните заливаеми ивици на водните 

обекти 

Проведени действия за 

поддържане на 

проводимостта 

Община 

Хисаря 

БД ИБР 

 

Изпълнение на процедури по преразглеждане на 

издадени разрешителни за водовземане от 

подземни води и учредяване на СОЗ около 

водоизточниците 

Учредени СОЗ, бр. 

Община 

Хисаря 

ВиК ЕООД 

БД ИБР 

Контрол качествата на подземните води за 

питейно-битово водоснабдяване 

Физико-химични 

показатели по 

разрешителни за 

водовземане и Наредба 

№ 9 от 16.03.2001 

год.за качеството на 

водата, предназначена 

за питейно-битови цели 

община 

Хисаря 

БД ИБР 

РЗИ  Пловдив 

Контрол на водните нива и количеството на 

използваната вода от водопроводните мрежи на 

урбанизираните територии и собствени 

водоизточници 

Промени във водните 

нива на кладенци и дебит 

на ползваната вода 

РЗИ Пловдив 

БД ИБР 

Титуляри на 

разрешителни 

за водовземане 

Реконструкция и             доизграждане на 

водопроводната и канализационна мрежа на 

населените места 

 

 

 % от населението с 

осигурена услуга – 

водоснабдяване и 

канализация като % от 

цялото население на 

общината 

Община 

Хисаря 

ВиК ЕООД 

 

 

Контрол на качествата на отпадъчните води 

преди заустването им във водоприемника, 

съгласно условията в разрешителните, 

издадени по Закона за водите. 

Съотношение на 

количеството пречистени 

отпадъчни води спрямо 

общото количество /%/ 

Община 

Хисаря 

 

Постигане целите на опазване на защитените 

природни територии, защитените зони и 

контрол на наложените режими 

Площ на утвърдени ПУП-

ПЗ  по реда на ЗБР, ЗЗТ и 

ЗООС и съответствие с 

въведените режими 

Община 

Хисаря 

РИОСВ   

ДГС Хисар 
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Контрол по отношение  ограниченията в 

границите на СОЗ на водоизточници. 
 

БД ИБР 

Титуляри на 

разрешителни 

за водовземане 

 

Наблюдение на локализираните места от 

повърхностните водни обекти с риск от 

наводнение. 

Брой места в риск 

Община  

БД ИБР  

 

Постигане целите на опазване на защитените 

растителни и животнски видове, включени в 

приложенията на ЗБР  

Планове, програми и ИП, 

съобразени с режимите за 

опазване на видовете 

сдъгласно Глава 3 от ЗБР. 

Наличие на реализирани 

но несъобразени с 

изискванията. 

Община 

Хисаря 

РИОСВ   

ДГС Хисар 

Спазване на въведените с утвърдения ОУП 

устройствени параметри за осигуряване на 

минимална озеленена площ  

Отношение между 

реално утвърдената 

съгласно издадените 

разрешения за строеж 

озеленена площ и  тази 

за съответните 

устройствени зони  

Община 

Хисаря 

 

Опазване на КИН 

Брой засегнати и 

нарушени културни 

ценности спрямо общия 

им брой в общината 

Брой новоткрити и 

запазени култ. ценности 

Община 

Хисаря 

Археологически 

музей Хисаря 

Организирано и разделно събиране и 

извозване на масово разпространени и 

биоотпадъци. Третиране на производствените 

и опасните отпадъци  по изискванията на 

ЗУО. 

% от населението, 

обхванато от разделно 

събиране на масово 

разпространени и 

биоотпадъци. 

Община 

Хисаря 

 

Контрол на нерегламентираното депониране 

на отпадъци  

Площ на 

нерегламентираните 

депа (дка) 

Община 

Хисаря 

 

233 



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

Въвеждане на ограничения в устройственото 

планиране с оглед осигуряване безопасни 

отстояния от предприятия  и/или съоръжения с 

висок/нисък рисков потенциал  

Разполагане на 

предприятия или 

съоръжения в които са 

или се планира да са 

налични вещества от 

Приложение 3 от ЗООС и 

брой издадени 

разрешителни за строеж. 

Община 

Хисаря 

 

 

 

Общият устройствен план на община Хисаря е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията и действащата, в страната, 

нормативна база и отговаря на приоритети, заложени в цитираните национални 

стратегически документи. Показателите осигуряват устойчиво развитие на общината. 

Всички условия и препоръки относно изготвянето на окончателния проект за Общ 

устройствен план на община Хисаря, поставени от РИОСВ Пловдив, следва да са 

отразени адекватно в окончателния проект за ОУП..  

Представени мерки за наблюдение, изпълнение и контрол е необходимо да 

бъдат приети от Община Хисаря в качеството й на Възложител на Плана и да бъдат 

приоритетни за изпълнение в програмния период, а общината  да изготвя годишен доклад 

по наблюдението и контрола на въздействието от прилагането на ОУП,  който представя 

в РИОСВ Пловдив .  

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Въз основа на извършените изследвания и анализи и направените прогнози бяха 

изведени изводи относно очакваните въздействия в т. 7. На тази база  оценката на 

предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен план на община 

Хисаря дава основание за формулиране на следното заключение: 

В своята цялостност очакваме реализацията на Общия 
устройствен план на община Хисаря да окаже трайно във времето, 
основно положително въздействие върху компонентите на околната 
среда и здравето на населението. Планът ще създава условия за 
постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на 
живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на 
територията при изпълнени предложените мерките за минимизиране на 
отрицателните въздействия върху компонентите  на околната среда. 
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13. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ. 
 по реда на чл.19 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми . 

Таблица 13.1. Справка за проведените консултации по реда на чл.19 от Наредбата за  

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

 

Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване в ДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пловдив 

 

Одобрено задание за обхвата и 

съдържанието на ДЕО с препоръки 

 

Отразени са 

изцяло в ДЕО Одобрена схема за консултации и 

Указания за провеждане на процедурата  

Положителна оценка на ДОСВ на ОУПО 

върху защитените зони 

Отразено в ДЕО 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пловдив 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пазарджик 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

София 

Разрешен достъп до обществена 

информация и предоставени данни за 

защитени зони  

 

Отразени в ДОСВ 

Регионална здравна 

инспекция Пловдив 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание на ДЕО. Дава препоръки 

относно отразяването в текстовите и 

графични материали на съществуващите 

и бъдещи водоизточници и за здравния 

риск. 

Отразено в ДЕО  

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” 

с център град Пловдив 

Предоставена е информация за 

повърхностните и подземни водни тела  

в обхвата на ОУП, за зоните за защита 

на водите, за  учредени СОЗ, за 

пунктовете от националната мрежа за 

мониторинг химичното състояние на 

подземни води... 

В ДЕО са описани 

и анализирани 

всички проектни 

решения на ОУП , 

свързани с 

повърхностни и 

подземни води. 
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Министерство на 

енергетиката 

Няма отговор - 

Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД,  

Пловдив 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание на ДЕО. Представена е 

информация за обектите, експлоатирани 

от дружеството 

Отразени в ДЕО 

Агенция пътна 

инфраструктура - София 

Дава препоръки към ОУП Отразени в ДЕО и 

ПП на ОУП 

Областно пътно 

управление Пловдив 

Дава препоръки към ОУП Отразени в ДЕО и 

ПП на ОУП 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство - Министерство 

на културата София 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание.  Уточняват информацията 

за мрежата от паметници на територията 

на общината 

Отразено в ДЕО 

Общинска служба 

„Земеделие” Хисаря 

Няма отговор - 

Областна дирекция 

„Земеделие” Пловдив 

Съображения относно ОУП Отразено в ДЕО 

„Електроразпределение Юг” 
ЕАД Пловдив 

Одобрено задание за обхват и 

съдържание.  Уточняват информацията 

за мрежата на територията на общината 

Отразено в ДЕО 

Регионална дирекция по 

горите Пловдив 

.Уточняват информацията относно 

горските територии 

Отразено в ДЕО 

Държавно горско 

стопанство Хисар 

.Уточняват информацията относно 

горските територии 

Отразено в ДЕО 

Сдружение „Зелени 

Балкани” град Пловдив 

Няма отговор - 

БДЗП София Няма отговор - 

Консултации със 

засегнатата общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 

 

 по реда на чл.20 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми . 

Таблица 13.2. Справка за проведените консултации по реда на чл.20 от Наредбата за  

условията  и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми . 
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Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване в ДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Пловдив 

 

Приема, че ДЕО е разработен съгласно 

изискванията на ЗООС и Наредбата за 

ЕО и предоставя за съгласуване мерки 

за наблюдение и контрол 

 

Отразено в ДЕО 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” 

с център град Пловдив 

Съгласува ДЕО без забележки   

Отразено в ДЕО 

Регионална здравна 

инспекция Пловдив 

Дава положителна оценка на ДЕО. Отразено в ДЕО  

Министерство на 

енергетиката 

Няма отговор - 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство - Министерство 

на културата София 

Индикира за допусната техническа 

грешка при предоставянето списъците на 

недвижимите културни ценности, 

препоръчва отразяване на 

антропогенните и природни фактори и 

изисква мерки за опазването на обектите 

на КИН. 

Отразено в ДЕО, а 

корегиран списък 

ще бъде 

приложен към 

окончателния 

вариант на ОУП 

след 

предоставяне от 

от НИНКН 

Агенция пътна 

инфраструктура - София 
Няма отговор - 

Областно пътно 

управление Пловдив 

Насочва за становище по ДЕО към АПИ 

по компетенстност  

Отразено в ДЕО  

Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД,  

Пловдив 

Дава положителна оценка на ДЕО Отразено в ДЕО 

Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и 

защита на населението” 

Пловдив 

Приема ДЕО и уточнява, че ГД ПБЗ и РД 

ПБЗН нямат собствена методика за 

класифициране на язовирите по степен 

на потенциална безопасност 

Отразено в ДЕО 

Общинска служба 

„Земеделие” Хисаря 

Няма отговор - 
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Областна дирекция 

„Земеделие” Пловдив 

Няма отговор - 

„Електроразпределение Юг” 
ЕАД Пловдив 

Изразява положително становище Отразено в ДЕО 

Регионална дирекция по 

горите Пловдив 

Изразява положително становище и дава 

препоръки за прецизиране на тектове 

Отразено в ДЕО 

Държавно горско 

стопанство Хисар 

Уточняват информацията относно  

горските територии и залесената площ 

Отразено в ДЕО 

Сдружение „Зелени 

Балкани” град Пловдив 

Няма отговор - 

БДЗП София Няма отговор - 

Консултации със 

засегнатата общественост и 

от проведеното обществено 

обсъждане 

Липсват изказани мнения и становища по 

същество относно ДЕО 

- 

 

14. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА. 
 

ЕКСПЕРТ РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ 
ДОВОС 

ПОДПИС 

Добромир Георгиев Ганев –

Ръководител колектив 

 

1, 2 , 3.1.,3.5.5., 3.10, 3.11, 3.12, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13 

 

 

 

инж. Лилия Атанасова Димчева  

 

 

3.1., 3.8., 4, 5, 7.1, 7.2., 8, 10, 8,9, 

10.,11 

 

 

инж. Даниела Григорова 

Бакларова 

 

3.2.2., 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3., 

7.1., 8, 10,11 
 

инж. Лъчезар Тенев Грозев 

 

 

3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 4, 5, 

7.1., 8, 10,11 

 

 

Доц.д-р Диана Йовчева Ганева 

 

 

 3.4., 3.5.1.,3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 

3.6., 3.7., 4, 5,7, 7.1.8, 10,11 
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15. ДЕКЛАРАЦИИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ, АВТОРИ НА ДЕО И 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Текстови и графични приложения. 
2. Нетехническо резюме на ДЕО. 

3. Становища  и препоръки при консултациите по чл.19 от Наредбата за  

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

4. Становища  и препоръки при консултациите по чл. 20 от Наредбата за  

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

5. Доклад  за оценка на степента на въздействие върху  защитени зони  Река 

Пясъчник” (BG0000444), „Река Стряма” (BG0000429), „Попинци” (BG0001039), „Средна 

гора” (BG0001389), „Средна гора” (BG0002054) и „Язовир Пясъчник” (BG0002010)   на 

предварителен проект за  «Общ устройствен план на община Хисаря 

6. Общ устройствен план на община Хисаря– предварителен проект . 
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	Здравно – хигиенни условия на средата.
	Списък на използваните съкращения:
	Предварителният проект на ОУП  съдържа текстови и графични материали.

	В Предварителният проект за ОУП, за водоснабдителните системи на Община Хисаря са обобщени следните изводи и заключения:
	 До момента се изграждат отделни клонове от водопроводната мрежа в централна градска част от полиетиленови тръби.
	 В останалите селища от Общината е необходимо подмяна на амортизираните водопроводни мрежи с подходящ вид тръби и диаметри, отговарящи на нормативните изисквания. Икономически изгодно би било успоредно с изграждане на канализационните мрежи да се изв...
	 Водовземните съоръжения е необходимо да бъдат почиствани периодично, а каптажните шахти да се ремонтират.
	 Санитарно-охранителните зони около тях да се  маркират, да се подновят предупредителните табели за съответните пояси. Оградите около СОЗ I пояс да се възстановят, съгласно Наредба № 3 от 2000г.
	 Съществуващите водоеми да се ремонтират , където е необходимо с оглед намаляване на филтрационните процеси.
	 Необходимо е да се предвиди мониторингова система за наблюдаване на дебита и качествата на водоизточниците
	 Да се монтират уреди за измерване на постъпващите и използвани водни количества от водизточниците, във водоемите и в началото на населените места.
	Ползването на минерални води за лечебни и други цели се регламентира с разрешителен режим. За находище „Хисаря“ той се контролира от БДИБР, а за находище „Красново“ – от Община Хисаря.
	В ОУП се констатира, че комплексната оценка на минералните води на територията на балнеоложкия комплекс на Община Хисаря показва недостатъчно висока степен на използваемост на общия дебит. Големия брой консуматори и разпокъсаната мрежа от локални тръб...
	Дъждовната канализация изпълнява добре своите функции при слаби и средно интензивни дъждове. Поради ниска гъстота на дъждоприемните решетки, при интензивни дъждове по улиците на централна градска част се явяват значителни водни течения.
	След реализиране на „Воден цикъл“ по програма ОПОС 2007-2013 г., са изградени канализационните мрежи в кварталите – „Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“. В тези квартали е приета смесена канализационна система. По този проект е изградена канализацио...
	Освен град Хисаря и село Старосел има изградена канализационна мрежа (около 80 %), която зауства без пречистване в река, минаваща през селото. Предстои изграждане на ПСОВ и въвеждане в експлоатация на канализационната мрежа. За целта има предложение о...
	Село Паничери също има изградена канализационна мрежа без ПСОВ.
	Останалите селища на територията на Община Хисаря нямат законно изградени и въведени в експлоатация канализационни мрежи и пречиствателни станции.
	В Предварителния проект за ОУП  са направени следните констатации, касаещи състоянието на канализационната система на Община Хисаря.:
	В другите населени места в общината няма изградени ПСОВ. Обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите”, подлежащи на задължителен контрол ...
	3.3.4 Характеристика на инженерно-геоложките условия. Сеизмичност
	За озеленяване и ландшафтно оформление се използват източен чинар (Platanus orientalis), брекина (Sorbus torminalis), едроцветна магнолия (Magnolia grandiflora), албиция ((Albizia Julibrissin), див рожков (Cercis siliquastrum), гледичия (Gleditschia t...
	Съставът и природозащитния статус на установените и вероятни гнездящи видове птици по Атлас на гнездящите птици в България (2007) представяме в таблица 3.5.4.2.
	 „Язовир Пясъчник” (BG0002010) с площ от 31 783,187 дка, обявена със Заповед № РД-574/08.09.2008 година на МОСВ (ДВ бр. 85/2008 г.). Предмет на опазване са 54 вида птици по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие  и 53 вида  по чл. 6,...

	3.7. Културно-историческо наследство.
	Масово разпространени отпадъци
	Събирането на масово разпространените отпадъци се осъществява въз основа на сключени договори между Община Хисаря и организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци. По тази схема към момента са организирани дейностите по събиране на:
	 отпадъци от опаковки,
	 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
	 излезли от употреба моторни превозни средства и
	 негодни за употреба батерии и акумулатори.
	Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване няма сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла и излезли от употреба гуми (ИУГ) в община Хисаря.
	 Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци – на територията на община Хисаря – взето е решение №2 от проведено на 20.04.2018 г. общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря и Соп...


	Положителни страни
	 Всички населени места от община Хисаря са обхванати от организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци;
	 Изградено е и се експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци – Карлово, землище на гр. Карлово. Регионалното съоръжение отговаря на нормативните изисквания (Наредба №7/2014 г. и Наредба №6/2013 г.);
	 Изградена е и функционира инсталация за предварително третиране (сортиране) на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки – увеличава се дела на оползотворените отпадъци за сметка на депонираните посредством обезвреждане такива;
	 За част от масово разпространените отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУЕЕО, ИУМПС) са създадени и функционират системи за разделно събиране на база на сключени договори за сътрудничество;
	 Всички съществуващи сметища на територията на община Хисаря са рекултивирани.
	Недостатъци
	 За депото за неопасни отпадъци в землището на гр. Хисаря предстои провеждане на  техническа и биологична рекултивация, като се търси финансиране.
	 Липсва изградено съоръжение за биологично третиране на битови биоотпадъци (инсталация за компостиране), за което Община Хисаря ще търси финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;
	 Не се извършва разделно събиране на биоотпадъци; не са осигурени съдове за съхраняване на разделно събрани битови биоотпадъци и специализирана техника за транспортирането им до инсталация за компостиране;
	 Липсват изградени мощности за оползотворяване на строителни отпадъци;
	 Не е организирано разделно събиране и екологосъобразно третиране на опасните отпадъци от домакинствата;
	 Не са сключени договори с организации по оползотворяване за организирането управлението на отработени масла и излезли от употреба гуми;
	3.12. Здравно – хигиенни условия на средата.

	 Методики
	Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитената зона са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояни...


