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Полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, 
монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил метан, 
монометилдибромдифенил метан и всяка смес, съдържаща над 0.005 
тегловни %. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският общ устройствен план – Белово (ОУПО – Белово) e дългосрочен 
стратегически държавен планов документ изготвен с държавна финансова помощ, 
осигурена от кмета и общинската администрация. 

Докладът за екологична оценка на Предварителния проект на Общ устройствен план 
на община Белово е изготвен съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (ДВ 91/25.09.2002г, посл. изм. и доп. 
ДВ 17/26.02.2019г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (ДВ 57/2004 г., посл. изм. и доп.), от колектив експерти 
по изготвяне на екологична оценка/ЕО по отделните компоненти и фактори на 
околната среда. 

Предмет на настоящия Доклад за екологичната оценка (ДЕО) e Предварителния 
проект за Общ устройствен план на Община Белово. 

Основните задачи на EO сa: 

- Да се направи инвентаризация анализ и оценка на съществуващата информация, 
свързана със състоянието на Община Белово и да се идентифицират 
съществуващите екологични проблеми на обособената територия; 

- Да се идентифицират ключовите екологични ресурси, обхванати от регионалните 
генерални планове; 

- Да се направи анализ и оценка на съществуващото състояние и възможните 
въздействия върху отделните компоненти на околната среда в обслужваната от 
оператора територия при реализация на предложените инвестиции в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен аспект; 

- Предложение на мерки за разрешаване на съществуващите екологични проблеми , 
до рационалния минимум на негативните въздействия върху отделните 
компоненти на околната среда и факторите, които й въздействат 

При изготвянето на екологичната оценка (ЕО) са взети предвид целите на 
предлагания план, териториалния обхват и степента на подробност, която на този 
етап може да се идентифицира, за да се опишат, анализират и оценят възможните 
въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда, които 
възникват с реализация на плана. 

- Екологичната оценка е в съответствие с Указанията за съдържанието на доклада и 
методите за ЕО, както и Указанията за провеждане на консултации със 
заинтересованите лица и институции и становище на РИОСВ Пазарджик, 
относно Заданието на Възложителя за обхвата, обема и съдържанието на ЕО на 
ОУП за Община Белово (РИОСВ – Пазарджик писмо с изх. №. 
ПД-02-1755/01.02.2018г.) 

- Целта на Доклада за екологична оценка е да отчете екологичните проблеми на 
най-ранен етап на вземане на решение и да направи процеса на оценяване на 
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екологичните последствия от предложения план по-прозрачен, посредством 
консултации и участие на широката общественост. Да допринесе за интегриране на 
въпросите на околната среда в реализацията на ОУПО Белово, с което да се 
осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчиво развитие на 
района. Докладът за ЕО (ДЕО) съдържа информацията, изискваща се по чл.86, 
ал.З от ЗООС и е съобразена със степента на подробност на плана. В ДЕО са 
взети предвид направените препоръки от проведените консултации с 
заинтерисованите лица и институции. Методологията на оценката е в 
съответствие с Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и 
ОВОС – Основни елементи 2013.и  „Ръководство за екологична оценка на планове 
и програми” в България, София, 2002 .(http//www.moew.government.bg, ключова 
тема „Привантивна дейност”).  

- ЕО е разработена от колектив независими експерти, притежаващи необходимата 
квалификация за извършване на оценки по отношение на въздействието върху 
околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми. 

- В процеса на разработване на плана, Възложителят провежда консултации с 
компетентните органи съгласно чл. 19 (2) от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми по Схемата за 
консултации, която е съгласувана с компетентния орган – РИОСВ Пазарджик. 
Справка за резултатите от проведените консултации е дадена в точка 11 на ДЕО. 

Компетентен орган за даване на решение по ЕО и ОС е РИОСВ Пазарджик. С писмо 
(Изх. №.ПД-02-17-55-(7)/07.01.19) РИОСВ Пазарджик дава положителна оценка за 
качество на ДОСВ на проект за ОУП на Община Белово и провежане на консултации 
по ДОСВ, чрез публикуване на доклада на интернет страницата си. Дадени са и 
указания за провеждане на консултации по ДЕО със заинтересованите страни по чл. 
20 от Наредбата за ЕО. 

Информация за Възложителя на плана 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово, Област Пазарджик 

Пълен пощенски 
адрес: 

гр.Белово ул."Орфей"4А,п.к.4470: 
тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu 
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев 
тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu  

Лице за контакти: Кмет  инж. Костадин Георгиев Варев 

тел: 035812773, факс: 035812770 еmail: kmet@belovo.eu 
инж. Анета Кечева Директор Дирекция „СА“ 

тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 
 

mailto:kmet@belovo.eu
mailto:kmet@belovo.eu
mailto:kmet@belovo.eu
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Изпълнител на проекта на ОУПО-Белово е АСГРАДА ДЗЗД София,  

София, бул. Ситняково 39А e-mail asgrada@abv.bg 

Ръководител на проекта на ОУП на Община Белово Арх. Христов+ 359888088466  

Екологичната оценка и оценката за съвместимост на ОУП на Община Белово 

са изготвени от колектив експерти към Екологичната оценка и оценката за 
съвместимост на ОУП на Община Белово към фирма Елвис ДМ ЕООД. 

Пълен пощенски адрес София 1505,ул.“ Каймакчалан“ No. 85, ап. 17  

Управител: инж. Елвис Маринов  

 e-mail:  elvis_marinov@hotmail.com 

GSM +359 898470648  
Ръководител колектив 
ЕО 

 

инж. Стела Иванова   

тел. + 359 2 850 1443;  
GSM+359 879651213;   
e-mail ivanova_stela@yahoo.com ) 

Целта на екологичната оценка е да осигури добро качество на проекта и спазване на 
всички изисквания на действащото законодателство по околна среда. 

Компетентен орган за даване на решение по ЕО и ОС е РИОСВ Пазарджик. 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
БЕЛОВО  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ  

Основания за изготвяне на ОУП на Община Белово 

Устройственото планиране на общината е в пряка зависимост от 
обществено-икономическите условия и законовата уредба. Условията и прогнозите, 
за които плана е разработен, са изменени и управлението на населените места и извън 
селищни територии не може да се осъществява чрез него. 

Необходима е цялостна концепция за развитие, отчитаща промените в 
икономическата обстановка, в обществения живот и социалната структура на 
населението. 

Целите и приоритетите в развитието на Община Белово, заложени в приетите и 
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия 
местен потенциал – човешки, инвестиционен, териториален, за да може да се постигне 
търсеното ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните 

mailto:asgrada@abv.bg
mailto:elvis_marinov@hotmail.com
mailto:ivanova_stela@yahoo.com
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територии се обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните 
функционални системи и устройствени среди. Наред с това идват възможностите и 
задълженията за опазване на околната среда, възможностите за развитие на туризма (с 
акцент на спортния и културно – историческия туризъм), възможностите за ефективно 
използване на природните ресурси, възможностите за задоволяване на нуждите на 
бизнеса и др. Същите се доказват и утвърждават с анализи и прогнози, свързани с 
изработването на нов Общ устройствен план на общината. 

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ, който свежда 
всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и 
фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на 
територията на общината. Общият устройствен план се явява ключов документ за 
постигане на устойчиво развитие на общината при настъпилите съществените 
промени в социално – икономическите условия през последните години и 
възникналата необходимост от прилагане на качествено нови принципи и 
практически подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:  

- качествено нови условия в развитието на различните видове среди - 
нормативно – правна, икономическа, социална, информационна, 
устройствена; 

- равнопоставеност във формите на собственост; 

- различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с 
използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането; 

- възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на 
интересите на всички участници в устройствения процес. 

Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места 
и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са 
заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на 
Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от 
основните изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент JESSICA 
(Съвместно европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – 
инициатива на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за 
развитие на Съвета на Европа и др. п.– е наличието на актуален общ устройствен план. 
Аналогични изисквания съществуват и по отношение на проекти, свързани с 
градското развитие, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие”. 

В ОУП се определя: 

- общата структура на територията; 

- общия режим на устройство, извън урбанизираните територии; 

- разположение на мрежите и съоръженията 

- териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия 
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- проучване на възможностите за разширяване на строителните граници и 
др.съгласно изискванията на ЗУТ. 

Основни фактори, налагащи промените: 

 Важно значение за развитието на територията имат настъпилите значителни 
промени в броя и структурния състав на населението, между които: 

а) промяна в броя на населението с изнасяне на трудовата заетост в по-големите 
градове на страната; 

б) промяна в социалната структура и възрастовия състав на населението - 
застаряването на населението и промяна на потребности от различни социални 
услуги; 

 Социално-икономическите промени налагат нов подход към устройственото 
развитие на територията: 

а) инвестиционната инициатива на собствениците на земеделски земи и гори 
извън границите на населените места за промяна предназначението им, 
предимно за изграждане на обекти за курортни дейности и отдих; 

б) насочване на инвестиции за развитие на курортни зони; 

в) наличие на инвестиционна инициатива за изграждане на нови производствени 
предприятия; 

г) наличие на археологически, архитектурни и исторически културни ценности; 

д) наличие на защитени територии и защитени зони с особено богато биологично 
разнообразие и значение; 

 Друг не по-малко важен и определящ фактор, налагащ неотложни мерки в 
устройственото планиране е транспортът - територията е трудно достъпна поради 
релефа, габаритите и състоянието на пътната мрежа. 

 Важно значение за правилното функциониране на територията и обвързването на 
отделните населени места в общ организъм има зелената система. 

а) възстановяването на собствеността върху земеделските земи и гори създаде 
предпоставки за промяна предназначението им без единна концепция; 

б) липсват достатъчно добре устроени горски паркове, обвързани в единна 
система на територията на общината;  

в) липсват съвременни терени за спорт и отдих на населението,  

 Всички промени в начина на ползване на териториите трябва да намерят 
адекватен отзвук в инфраструктурата в и извън урбанизираната територия. 

а) част от съществуващата инфраструктура е морално и физически остаряла; 

б) в по-голяма част от населените места липсва централен колектор за 
отпадъчните води; 
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в) за част от населените места съществува недостиг на питейни води предимно 
през летния сезон. 

 Местоположението на общината, многообразието на природни и антропогенни 
ресурси, красивата и екологично чиста околна среда, богатото и признато културно 
наследство и съхранените традиции са предпоставка за развитие на разнообразни 
форми на туризъм. 

Цели и задачи. Основни устройствени елементи, зони и територии 

С общия устройствен план на Община Белово, са определени: 
- Общата структура на територията – предмет на плана, и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и 
границите на урбанизираните територии; горските територии, защитените 
територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със 
специално, с друго или със смесено предназначение; 

- Общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва 
най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане 
и развитие; 

- Извън-урбанизираните територии – изключителна държавна, публична, 
държавна и публична общинска собственост, и режимите на тяхното устройство; 

- Разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на 
съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 
национално значение; 

- Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

- Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне, в т. ч. териториите за превантивна устройствена защита, 
съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 
 Данните и изискванията за изготвяне на ОУП на Община Белово,- 

предварителен проект са включени в Задание за изработване на проект за Общ 
устройствен план на община Белово, и становищата на РИОСВ Пазарджик, 
РЗИ Пазарджик, БДИБР и др. заинтересовани институции. 

 Данните и изискванията за изготвяне на ЕО на ОУП на Община Белово,- 
предварителен проект са включени в Задание за обхват и съдържание на ЕО на 
Общ устройствен план на община Белово, и становищата на РИОСВ 
Пазарджик и др. заинтересовани институции. 

 Изходната информация за изготвяне на ЕО на ОУП на Община Белово, 
включва и данни от :  

- Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014-2020г. 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 13 

- Регионален план за развитие на ЮЦР 2014-2020г. ,  

- ОПРО Белово 2014-2020г. 

- ПУРБ в Източнобеломорски район с център Пловдив 2010-2015 г  

- ПУРБ в Източнобеломорски район с център Пловдив 2016-2021 г  

- Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик 2014г.  

- Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик 2015 г. 

- Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик 2016 г. 

- Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик 2017г. 

- Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик 2018г 

- Aктуална информация от Община Белово 

Обща концепция, цели и етапи на ОУП 

Общият устройствен план е в съответствие с изискванията на чл. 105, т. 1 от Закона за 
устройство на територията следва се разработва за територията на община Белово, 
като обхваща всички населени места в общината и техните землища. 

Проектът на Общ Устройствен План на Община Белово се прилага за цялата 
територия на Община Белово.  

Мястото и възможностите на община Белово се определят от нейните икономически, 
социални, демографски и инфраструктурни характеристики.  

Структуроопределящи отрасли са хидроенергетика, промишленост , дърводобив, 
дървопреработване, селско  стопанство и в бъдеще се очаква от съществено значение 
да е развитието на туризма, с възможности за развитие на културно-исторически 
туризъм, екотуризъм, ловен туризъм, селски туризъм и др. Територията е база за 
различни видове туристическа дейност.  

Спазени са всички актуални нормативни документи за изготвяне на Общ устройствен 
план на общината с посочване на конкретните устройствени мерки за територията на 
община Белово. 

Съдържането на ОУПО Белово е определен съгласно чл.19 на ЗУТ, доразвит и 
конкретизиран в Наредба № 8 /2003-2014/. 

Спазват се методическите изисквания, включително доразвиване на всички 
положителни идеи и тенденции от предходни планове и проучвания за територията. 

Отчетени са общественото мнение и нагласи. 

Предприемането на адекватни мерки в устройственото планиране и разработването на 
нов Общ устройствен план за територията на цялата община се налага от настъпилите 
значителни промени в обществено-икономическите условия и съвременните 
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изисквания за устройство на територията, възникналите общински нужди за обекти на 
общината, частни инвестиционни инициативи и др. 

Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство 
на територията (Закон за устройство на територията), Наредба № 7 за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. и 
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, г.) и 
изискванията на Община Белово. 

Основната цел на ОУП е да даде цялостна концепция за развитие на територията на 
община Белово., отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна 
ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. 
Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на 
нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за 
интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие. 

С формулирането на стратегическите цели и приоритети за развитие се определят 
основните насоки и очакваните резултати, които следва да се постигнат при 
реализацията на плана. Приоритетите дефинират ключовите области, в които 
общината и общинското ръководство ще се намесят за постигане на заложените цели. 
В този смисъл приоритетите са конкретни и предполагат тясно обвързване с целите. 
Добрата обвързаност и обоснованост на приоритетите и целите позволява да се оцени 
тяхната значимост и това оказва силно въздействие при изпълнение на Общия 
устройствен план на община Белово. 

Целите и задачите на ОУП на община Белово произтичат от предназначението на 
устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в 
населените места и извън нея при отчитане на спецификата на конкретния обект и 
изискванията, предявени с Плановото задание. 

Рамковата цел на ОУП на община Белово е да предложи адекватен и съвременен 
пространствен модел за развитие на територията на общината, както и да формулира 
подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация. 

В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

- Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за 
пространствено развитие на населените места от общината до 2035година и 
при утвърден сценарии за демографско развитие. 

- Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, 
национално и наднационално ниво. 

- Оптимизиране на функционалната структура на населените места от 
общината спрямо съвременните социално-икономически и демографски 
процеси. 

- Оптимизиране на начините и режимите на земеползване;. 
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- Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 
различните подсистеми и взаимодействието между тях. 

- Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 
елементи от социалния сервиз 

- Определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между 
елементите на комуникационна мрежа – републиканска и общинска. 

- Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа 

- Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за 
устойчиво развитие на общината. 

- Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на 
развитието на всички видове територии в рамките на отделните землища и 
общината като цяло. 

- Валоризация на територията в условията на конкуренция в развитието на 
отделните общини. 

- Разработване на програма от мероприятия и система за управление и 
реализация на ОУП. 

Задачи на ОУП  

Планирането на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване 
и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и 
културно наследство на общината. 

С общия устройствен план на общината (ОУПО) се определят /съгл чл 16 от Наредба 
№8/: 

- Определяне на Общата структура на територията - предмет на плана, и 
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, 
местоположението и границите на урбанизираните територии, 
земеделските територии; горските територии, защитените територии, 
защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, 
нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и 
териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;  

- Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от 
териториите, както и на извънселищните територии – изключителна 
държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, който 
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 
използване, изграждане и развитие; 

- Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на 
структурата на селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен 
демографски ресурс за развитие; 
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- Определяне на извънурбанизираните територии - изключителна държавна, 
публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на 
тяхното устройство;  

- Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура и определяне съответстващото усъвършенстване на 
транспортните мрежи; 

- Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на 
територията и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, 
вкл. връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни 
мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

- Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и 
природната й среда и регламентиране на допустимото натоварване на 
естествените рекреационни и други ресурси, както и дефиниране на 
необходимите компенсационни мероприятия; 

- Създаване на условия за социализация на обектите на 
културно-историческото наследство и природните забележителности; 

- Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на 
предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите 
превантивни мерки и начини на устройство и защита; 

- Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно 
устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 
превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ. 

- Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 
общата последователност на реализиране на устройствените мероприятия, 
ангажиращи публични инвестиционни и други ресурси. 

Общи изисквания към ОУП на общината за опазване на околната среда 

Предварителният проект на ОУП на Община Белово изпълнява общите изисквания за 
опазване на околната среда при предлаганите устройствени рещения.  

 Интегриране на предвижданията за дългосрочно устойчиво устройствено 
развитие на територията на Община Белово в обхвата на Общия устройствен план 
по отношение на околната среда в процеса на развитие, като цяло и да се въведе 
принципа на устойчиво развитие в съответствие с чл. 3 и 9 от Закона за опазване на 
околната среда. 

 Идентифициране, описване и оценяване по подходящ начин възможните 
въздействия от прилагането на предложения, които Общия устройствен план 
превижда върху компонентите на околната среда, при отчитане на целта и 
териториалния обхват, а именно територията на Община Белово с нейните 
населени места и землищата им, и степента на подробност на ОУП; 
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 Обезпечаване на превантивен контрол по отношение на опазването на околната 
среда и защитата за здравето на хората. 

При изготвяне на проект на ОУПО Белово, Изпълнителят на проекта на ОУП - се 
ръководи от поставените изисквания на техническото задание, актуалните 
нормативни документи, програми, директиви и регламенти на Европейския Съюз, 
които имат отношение към управлението на територия и ресурси и добрата 
европейска практикa и от направените предложения и поставените изисквания от 
Община Белово.  

Проектантският екип на ОУП на Община Белово и екипът, изготвящ ЕО в т.ч.и ДОСВ 
събират там където е необходимо допълнителна информация, оглед на определени 
площи и обекти, правят инвентаризация и прецизен анализ и оценка на получената 
информация и където е необходимо и има възможност, аналитичните проучвания и 
данни са допълнени и актуализирани, с акцент върху проблемните направления и 
сектори за да се предлагат устройствени решения, които имат отношение към 
управлението на територия и ресурси и добрата европейска практикa като са 
съобразени и с направените предложения и поставените изисквания от Община 
Белово.  

Спазени са всички актуални нормативни документи за изготвяне на Общ устройствен 
план на община с посочване на конкретните устройствени мерки за територията на 
община Белово. 

Спазени са методическите изисквания, включително доразвиване на всички 
положителни идеи и тенденции от предходни планове и проучвания за територията. 
Отчетени са общественото мнение и нагласи. Допълнително се отчитат и 
над-регионални и европейски програмни условия. 

Цели на екологичната оценка на общия устройствен план на община Белово 

 Да се интегрират предвижданията за дългосрочно устойчиво устройствено 
развитие на територията на Община Белово в обхвата на Общия устройствен 
план по отношение на околната среда в процеса на развитие, като цяло и да 
въведе принципа на устойчиво развитие в съответствие с чл. 3 и 9 от Закона за 
опазване на околната среда; 

 Да се идентифицира, опише и оцени по подходящ начин възможните 
въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които Общия 
устройствен план превъжда върху компонентите на околната среда, при 
отчитане на целта и териториалния обхват, а именно територията на Община 
Белово с нейните населени места и землищата им, и степента на подробност на 
ОУП; 

 Да се обезпечи превантивен контрол по отношение на опазването на околната 
среда и защитата за здравето на хората. 

Орган, отговорен за одобряването и орган по прилагането на Общия устройствен план 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 18 

на община Белово е Община Белово. Компетентен орган за даване на решение по ЕО 
и ДОСВ към него е РИОСВ Пазарджик. 

 

Резюме на прогноза за пространствено развитие – Предварителен проект на Общ 
устройствен план на Община Белово 

Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на 
нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за 
интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие. Изпълнени са всички 
цели и задачи на ОУП. 

Обхватът на разработката включва землищата на всички населени места на 
територията на Община Белово – 8 населени места : 7 села и землището на общинския 
център – гр. Белово 

Етапи за реализиране на плана / Времева рамка 

Етапите на реализиране на плана са определени чрез Закона за устройство на 
територията, свързани с устройство на територията, инвестиционно проектиране и 
строителство.  

Проектирането на ОУП на Община Белово е в 2 фази.  

1. Предварителен проект на ОУП на Община Белово 

2. Окончателен проект на ОУП на Община Белово  

Разглежданият период от време за действие на ОУП и създаване на планова основа за 
дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Белово с всички населени 
места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно 
и общинско ниво е 20 години.  

За този период в ДЕО се оценяват положителните и отрицателни въздействия на ОУП 
върху компонентите и факторите на околната среда и се предлагат мерки за свеждане 
до минимум на негативните въздействия и осигуряване на високо качество на околна 
среда в района и високо качество на жизнена среда за населението в общината .  

Докладът за екологичната оценка се изготвя на фаза предварителен проект на ОУП, 
като всички забележки и препоръки, направени от компетентните органи, засегнати 
юридически и физически лица и институции се отразяват в окончатения вариант на 
ОУП.  

Окончателният проект на ОУП определя общата структура на територията, режими за 
устройство на всяка територия със съответните правила и нормативи. 
Документацията по ОУП е комплектована със схеми и планове на инженерните 
системи. 

Следващите етапи на устройственото планиране са: 
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- Подробни устройствени планове (ПУП) – изработени за един или глупа 
квартали или за отделни обекти. Те се придружават с планове за вертикално 
планиране, планове-схеми за комуникация и транспорт и инженерни мрежи. 
Предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране. 

- Инвестиционно проектиране  

- Строителство. 

Първоначално следва да бъдат изградени инфраструктурните обекти, за да се осигури 
комуникационна обезпеченост на зоните. 

На следващ етап ще се реализира основното застрояване на територията, при 
спазване на градоустройствените показатели за общите и подробни устройствени 
планове (ОУП и ПУП), както и инвестиционните намерения. 

Важно е да се отбележи, че предвидените с ОУП промяна предназначението на 
територии и на поземлени имоти с цел застрояване ще се извърши на следващ етап, 
въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) в съответствие с чл. 9 
(2) от ЗУТ. 

Бъдещите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи 
от ОУП на Община Белово, подлежат на процедурите, свързани с изискванията на 
ЗООС, включително и на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 
решение/становище по ЕО/ОС за одобряване/съгласуване и при съобразяване с 
препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, 
за одобряване/ съгласуване решението/становището на КО за вземане на решение.  

Органът, одобряващ ОУП на Община Белово е Общински съвет Белово.  

 

1.1. Териториален обхват Местоположение и териториални 
параметри 

 
Според „Райони за планиране“ или така наречените Статистически райони -NUTS-2 
съгласно Евростат, Община Белово е в състава на Южен централен район на 
Република България. Област Пазарджик, в състава на която е Община Белово, се 
намира в западната част на Южен централен район . На изток oбщина Белово граничи 
с общините Септември и Велинград /от Пазарджишка област/, на запад с община 
Костенец /от Софийска област/ и община Якоруда /от Пазарджикска област/. 
 
Географското разположение на областта благоприятства за развитието на 
икономиката във връзка с близостта до София и Пловдив чрез автомагистрала А1, 
първокласен път I-8 и жп линия София - Пловдив, както и транспортните им връзки с 
цяла България. Община Белово попада в западната част на Пазарджишка област.  
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По своето географско местоположение община Белово и нейният център заемат добро 
място в транспортно - комуникационната система на страната. Това й дава 
предимство пред голяма част от другите общини в България по отношение на 
транспортните й връзки с останалата част на страната. През територията на общината 
преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки 
към северната и южната част на България. Тук се кръстосват пътищата за Източна и 
Западна България, преминава главна жп линия с направление София, Пловдив, Бургас 
и Истанбул. Административният, индустриален и културен център град Белово се 
намира на 28 км западно от град Пазарджик и на 80 км на югоизток от София 
 

 
 
Фигура 1.1-1  Географско местоположение на Община Белово 
 
Населени места 
Община Белово е съставена от 1 град общински център Белово - Административен, 
индустриален и културен център с население 3 834 души /.2011 г./ и 7 села с население 
над 400 души. По-големи села са Сестримо - 1 202 души, Мененкьово - 917 души и 
Момина клисура - 914 души. Общината включва още селата Аканджиево - 463 души, 
Габровица – 492 души, Голямо Белово - 474 души и Дъбравите - 476 души. Общо 
население в общината 8772   жители . Актуализираният брой на населението в 
общината към 2013 година е 8522  души, а през 2015 г. - 8187 души. 
Административен, индустриален и културен център е град Белово, който се намира на 
28 км западно от град Пазарджик в близост до международната ж.п. линия. През град 
Белово минава автомобилен път I-8 от Западна Европа през Белград и София, 
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Ихтиман, Белово, Пловдив, Първомай, Харманли, Свиленград, Капитан Андреево, 
Одрин, Истанбул.  

 

 

Фигура 1.1-2 Местоположение на населените места в Община Белово 

 
Физико-географски характеристики 
Релеф - Релефът на територията на Община Белово е много разнообразен - от типичен 
високопланински до равнинен. Територията на Община Белово обхваща части от 
планините Рила, Родопи и Средна гора, разделени от пролома на река Марица и силно 
врязаната долина на река Яденица, както и част от Горнотракийската низина. 
Най-голяма част от общината е в Рила - това са най-източните части на Източна Рила 
/част от Белмекенския дял и по-голямата част на Славовския дял на планината/. Това 
геостратегическо положение е дало силно отражение върху насоките на досегашното 
икономическо развитие на общината.  
Рила планина заема централно място в Тракийско - Македонския масив. С планината 
Родопи тя се свързва посредством Юндолската седловина, от където води началото си 
Юндолски дол, приток на река Яденица, който служи за граница между двете 
планини. Най-високите близки върхове на Рила се издигат рязко над околните 
котловини и са значително по-стройни и заострени, отколкото върховете на Западни 
Родопи. Характерни възвишения и хребети в района на общината са:  
Сравнително заобленото и умерено наклонено голямо родопско било Соарев връх - 
Алабак - Милеви скали, което е вододел между реките Яденица и Чепинска 
/непосредствено до река Яденица и десните притоци склоновете са стръмни и много 
стръмни/.  
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Възвишението Анатемиите - Чемеришка чука - Черкезица - Балабаница - Санара, 
което над Славов връх /Джаферица/ се слива с централния рилски масив Куртово - 
Славов връх - връх Белмекен /2627 м/. То е водораздел между река Яденица и Крива 
река, който под Анатемиите се разклонява на няколко по-малки била, спускащи се 
стръмно към предпланинието между тези две реки. Възвишения и била с характерно 
извиващи се рилски склонове са вододелите Хвала Богу - Станкови бараки /вододел 
между горното течение на Крива река и река Хаджидедеица/, Ст. Кошари - Чуката - 
Конярника /вододел между Крива река и Чаирска река/ и други, много от които на 
места се спускат почти отвесно.  
 
В Западните Родопи на територията на община Белово се срещат също много стръмни 
склонове, предимно покрай течението на река Яденица.  
Родопската и Средногорската части от територията на общината са много по- малки 
по обхват. На югоизток границата минава по билото на Родопския рид Алабак, 
разположен между долините на река Яденица и река Чепинска. На североизток билото 
намалява височината си до разседа към Тракийската низина. Северно от река Марица 
в общината се включват южните склонове на най-южните разклонения на Ихтиманска 
средна гора, стръмно спускащи се в пролома. Най - източната част на общината 
представлява малка част от Горнотракийската низина след пролома на река Марица.  
 
Геоложки строеж и подземни богатства- На територията на община Белово попадат 
части от Родопския масив със Севернородопската разломна зона, Маришката 
разломна зона (тектонска структура, за която са характерни разломни нарушения с 
отседен характер на границата между Средногорската зона и Родопския масив) и 
западната част на Горнотракийската депресия, най-голямата наложена депресия в 
Средногорската зона между Средна гора на север и Родопите на юг). Тези структури 
са изградени от докамбрийски метаморфити (биотитови, амфиболови и двуслюдени 
гнайси, гнайсошисти, шисти, гранитогнайси, метасерпентинити, лептинти, мрамори и 
амфиболити, кварцити и Добростанската мраморна свита), палеозойски левкогранити 
и среднозърнести биотитови гранити, горнокредни гранити, гранодиорити и габра, 
неогенски седименти и кватернерни образувания от глини, пясъци, чакъли и валуни, 
пясъчници, алевролити и брекчоконгломерати.  
Територията на Община Белово е бедна на горивно-енергийни ресурси и рудни 
изкопаеми, въпреки че районът на река Крива един от центровете на самобитен добив 
на желязо през средните векове в България. Доказателство за това са откритите 
останки от пет "самокова", двадесет "видни" и над тридесет ковашки работилници.  
С по-голямо значение на територията на общината са нерудните полезни изкопаеми - 
варовици и особено доломитът, който е важна суровина за стъкларската 
промишленост. Концесия за добив на доломити от находище „Малък Гайтановец“ в 
землището на гр. Белово е предоставена на „Ватия Холдинк“ АД-София. 
С Разрешение № 787/21.12.2010 г на министерския съвет на „Трейд комерс А и В“ 
ЕООД е дадено разрешение за търсене и проучване на строителни материали върху 
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площ „Клепалото“, с. Аканджиево, община Белово, с размер 0,9 km2. Срокът на това 
разрешение е изтекъл. 
 
 
Почви - Разнообразието на релефа, основната скала, климата и растителността са 
създали известна пъстрота в почвените типове и подтипове на територията на Община 
Белово. Най-разпространените почвени видове са: около 51% от общата площ са 
канелени горски почви, на второ място са кафявите горски и планинско-ливадните 
почви - 31%, следвани от ливадните - 13%, рендзините - 3% и канелено-подзолисти - 
2%.  
  
Хидроложки условия - Цялата територия на Община Белово се намира във 
водосборния район на река Марица и на нейните два най-големи притока - река  
 
Яденица и река Крива /Сестримска/. Дебитът на река Марица е сравнително 
постоянен, с малки изключения през летните засушавания.  
 
Крива река /Сестримска/ е най-големия приток на река Марица на територията на 
Община Белово. Тя води началото си от високопланински извори и потоци между 
Славов връх /Джаферица/ и връх Белмекен. По-важни притоци на Крива река са река 
Хаджидедеица, Чаирска река /с притоци Вучкова река, Джеферски дол, Узундере, 
Малката река, Манафска река и дол Карабалица/, Копривска река /с приток река 
Клисурица/, а в най-долната си част под село Сестримо - река Ошляк.  
Река Яденица води началото си от местността "Куртово". Под временния склад 
"Долни Юндол" /при водослива на Юндолски дол/ врязването в планинския масив е 
дълбоко, но без да образува характерните за Крива река падове. Най- ярко изразени са 
стръмните скални склонове около водослива с Пандово дере. Река Яденица не 
пресъхва през лятото, но дебитът намалява значително. Нейните по-важни десни 
притоци са Хаджийски дол, река Скриеница, Петракиев дол, Беловски дол, Пандово 
дере, Папришка река, Черни дол, Чавдарски дол, купенски дол и други.  
В Горнотракийската подобласт хидрографската мрежа е съставена от сравнително 
къси водни течения, повечето от които пресъхват през лятото. Най- големите от тях са 
река Дълбочица и водното течение на Чални дол, служеш за граница с Община 
Костенец.  
 
Хидрография - Главна отточна артерия, пресичаща общината е река Марица. Реката 
пресича територията на общината в посока северозапад - изток, като образува пролом 
Момина клисура между Рила и Средна гора. В границите на общината в р. Марица се 
вливат три от петте най - значителни рилски притоци. В североизточния дял на 
най-високата българска планина - Рила, на около 80 километра южно от София, се 
простира поречието на р. Крива. Тя е приток на Марица и се влива в нея в западната 
част на горнотракийското поле. Поречието на река Крива се характеризира с големия 
си наклон - в участък с дължина от 10 км съществува естествен пад от 1300 метра. 
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Това я прави енергиен носител, ползван от местното население от средните векове 
/самобитен добив на желязо/ до днес /хидротехнически добив на електроенергия/.  
През територията на общината преминават главни напоителни и отводнителни канали 
/държавна собственост/ и общинска канална мрежа. Състоянието като цяло на 
напоителната система не е добро. Наличието на много непресъхващи реки, долове и 
извори на юг от река Марица, както и голям водосбор, обосновава изграждането на 
хидроенергийната каскада "Белмекен - Сестримо", приемаща води от 270 
водоизточника с общ обем 365 млн. куб.м. Водите на язовир Белмекен с общ обем 145 
млн. куб.м осигуряват ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен" - най-голямата в България, както и 
ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ПАВЕЦ "Чаира".  

 
Фигура 1.1-3  Повърхностни води на територията на община Белово  
 
Територията на общината е богата и на пресни подземни води. Термалните води са 
представени от минералните извори на територията на общината, намиращи се 
източно от квартал Малко Белово. Температурата на водата на минералните извори е 
22 - 25 С°. Водата е без мирис, бистра и безцветна. По стандарт отговаря на БДС 14947 
от 1980 година. Определя се като карбонатно - калциево - магнезиева вода. Няма 
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точни данни за дебита на минералните извори, но видимият дебит се оценява на 80 до 
100 л/сек.  
 
Защитени територии и Защитени зони  
 
Защитени територии Значителна част от територията на Община Белово е 
разположена в Национален парк "Рила", който е най-големият национален парк в 
България и един от най - значимите в Европа.  Защитената територия на 
Национален парк "Рила" покрива части от землищата на град Белово, село Габровица 
и село Сестримо от Община Белово 
Защитена местност "Маришко подрумиче" в землището на село Дъбравите. 
 
Защитени зони  по Натура 2000 
Територията на Община Белово се покрива от мрежата на Натура 2000  
 За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:  

 Защитена зона „Голак“ BG0000304;  
 Защитена зона „Река Марица“ BG0000578;  
 Защитената зона „Яденица“ BG0001386;  
 Защитена зона „Рила BG0000495“   

За опазване на птиците Защитена зона „Рила BG0000495“  се припокрива със ЗЗ 
„Рила BG0000495 за опазване на дивата флора и фауна. 
Наличието на богато биоразнообразие , на защитени територии и защитени зони на 
територията на общината са предпоставка за развитие на туризма.  
 
Климат - Територията на общината попада на границата между умерено- 
континенталната и преходно-континенталната климатична подобласт на европейско- 
континенталната климатична област. По течението на река Марица - приблизително в 
границите между гара Сестримо и квартал Малко Белово се чувства и влиянието на 
Преходно-средиземноморската климатична област. Равнинната част се отличава със 
сравнително по-мек климат.. Ветровете на територията на Община Белово са 
разнопосочни и с различна скорост, като преобладаващи са североозападните. В 
региона валежите имат максимум през месец май или месец юни. Вторичен максимум 
се наблюдава през зимните месеци. Годишната сума на валежите за ниските части е 
около 950 мм/квм с увеличаване на надморската височина годишната сума на 
валежите нараства средно с около 300 мм/квм на 1000 м височина. Сезонните суми на 
валежите в планинския климатичен район са силно изравнени, като амплитудите 
между тях е минимална.. Продължителност на слънчевото греене в часове 2157 ч.  
 
Сеизмичност на района По Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони всички селища в община Белово са в район 
с очаквани земетръсни въздействия с интензивност от IX степен със сеизмичен 
коефициент Кс = 0,27 (фиг. 1.2-2).  
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Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината 
попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,23 g за период на 
повторяемост от 475 години. 

 

 
Фигура №  1.1-4 Карта на сеизмично райониране на РБългария за период от 1000 г. 

Население 
Демографската ситуация в община Белово се дължи на редица 
социално-икономически и културни фактори, специфични както за нея, така и 
характерни за цялата страна. Съществена роля за демографската ситуация оказват 
факторите раждаемост и смъртност, миграция, брачност и разводимост, етническа, 
религиозна, полово-възрастова и образователни структура на населението на 
общината. Формирането на човешките ресурси в общината, в количествено и в 
качествено изражение, се явява пряка последица от всички тези процеси.  

Община Белово е съставена от 8 населени места, от които 1 град - общинският център 
гр. Белово и 7 села.  

По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на общината 
продължава да намалява и към 31. 12. 2015 година населението наброява 8187 души, 
или за 4 година намалява с 585 души /6.7%/ 

 

Таблица № 1.1-1 Население по населени места към 01.02.2015 г. /брой/,  

№ 
Наименование на 
населеното място 

ЕКАТТЕ  Население в населените места на община Белово 
2011  2012  2013  2014  2015  
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№ 
Наименование на ЕКАТТЕ  Население в населените места на община Белово 

1. гр. Белово  03592 3834  3818  3761  3676  3595  

2 с. Сестримо 66319 1202  1166  1139  1102  1078  

3 с. Мененкьово 47812 917  921  915  898  876  

4 с. Момина Клисура 48903 914  899  879  859  838  

5 с. Габровица 14163 492  482  469  454  447  

6 с. Дъбравите 24414 476  458  466  460  454  

7. с. Голямо Белово 15802 474  467  460  448  450  

8 с. Аканджево 00165 463  441  433  416  449  

 Община Белово  8772  8652  8522  8313  8187  

 

Населени места – общо състояние  
Много важен фактор за тази прогноза за общото състояние и развитие на населените 
места в общината е развитието на икономиката в нея, разкриването на нови работни 
места, подобряване на селищната среда, развитие и подобряване на транспортната, 
социалната инфраструктура и др.  
Характерно за демографското развитие на страната е намаляването на населението 
след 1990 година което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат в още 
по-голяма степен и Община Белово, където населението започва да намалява още от 
1975 година 
Таблица № 1.1-2  Динамика на населението в Община Белово – брой 

 
Година на 
преброяване 

общо 
население 

град Белово села % на градското 
население 

31.12. 1934 12416 2114 10302 17,0 

31.12. 1946 13405 2422 10983 18,1 

01.12. 1956 14184 3589 10595 25,3 

01.12. 1965 15021 4411 10610 29,4 

02.12. 1975 14724 5287 9437 35,9 

04.12. 1985 14191 5266 8925 37,1 

04.03. 1992 12428 5023 7405 40,4 

01.03. 2001 11069 4578 6491 41,4 

01.02. 2011 8891 3911 4980 44,0 

текуща статистика     

31.12. 2011 8772 3834 4938 43,7 
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31.12. 2012  8652 3818 4834 44,1 

31.12. 2013 8522 3761 4761 44,1 

31.12. 2014  8313 3676 4637 44,2 

31.12. 2015 8187 3595 4592 43,9 

Източник: НСИ 

От 1992 г. населението в общината намалява. Икономическата криза дава отражение и 
в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, 
смъртност, миграция на населението и не на последно място задълбочаване на 
диспропорциите в териториалното разпределение на населението в общината. 
Населението на общината продължава да намалява. Раждаемостта намалява и общо 
населението застарява, като най-голяма опасност за общината в следващите години 
ще бъде бързото намаляване на хората в трудоспособна възраст. Всички населени 
места се отличават с изключително малка гъстота на обитаване – средно 23,6 
км2/жител за общината 

 Таблица № 1.1-3  

Територия км2 Население към 2015 г. Гъстота на населението 2015 г.Бр./км2 

1501 8187 23,6 

Източник: Население, Книга 7, Всекидневни пътувания, Преброяване 2011, НСИ. 
 
Обитаване и жилищен фонд  - Основен дял за решаването на проблема за 
териториалното развитие на населените места се пада на системата "Обитаване".  
В предварителния проект на ОУП на Община Белово  е направен подробен анализ и 
оценка  на жилищната система на Община Белово с основна цел разкриване на 
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 
реалистична устройствена концепция при изработване на ОУП на общината.  
Жилищният фонд в Община Белово към 31. 12. 2015 г., наброява 5 014 жилища, 
разположени в 4 490 сгради и е сравнително "стар", като след 2001 година са 
построени само 0.8 % от жилищния фонд. Най-голям е делът на фонда построен в 
периода 1946 - 1947 г. възраст около 75 години - 30.7 %. , построените жилища в 
периода 1961 - 1970 година - 24 % и 1971 -1980 година - 17.0 % Възпроизводството на 
жилищата след началото на прехода е значително по-малко в сравнение с предходния 
период. След 2001 година по-голямо строителство има само в отделни селища: град 
Белово(11 жилища), с. Аканджиево и с. Дъбравите  по 8 жилищаа и село Момина 
клисура - 6 жилища. В останалите селища, жилищното строителство е незначително.  
Град Белово  изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ 
център.  
 
Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи 
фактори, а именно:  
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- Икономически фактори - потенциалите за развитие на селищата от общината 
са отличните условия за развитие на планинско и полупланинско земеделие и 
животновъдство, развито горско стопанство, спорт, отдих и курортно дело. 
Важни импулси за развитието на общинския център и съставните селища ще 
даде валоризирането на богатия туристически потенциал и 
културно-историческото наследство. Общината има съхранена природно среда 
и наличие на извор с минерална вода;  

- Социални фактори - голяма част са изградени в общинския център. ( 
подсистемите образование, административно и правно обслужване, култура и 
други. От особено значение е СОУ "Ал. Иванов" в град Белово);  

- Технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта.  

- Демографски потенциал - общинският център попада в категорията много 
малки градове с население над 8 000 души. При съвременните условия 
регионалните връзки на общината придобиват нов характер, който се обуславя 
от принципите на самоуправление на общините, липса на централизирано 
планиране и нови пазарно-икономически отношения. Локалните връзки в 
границите на общината ще се развиват на основата на единната техническа 
инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.  
 

Основните констатации и изводи, имащи пряк устройствен адрес  

В близките години Община Белово ще разчита основно на съществуващия фонд, но се 
предвижда да се изграждат и нови жилища, предимно като вилни, ваканционни и 
свързани с туризма имоти /втори жилища/.  

Ресурсът, привличан в жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е крайно 
недостатъчен; общината трябва да провежда и адекватна общинска жилищна 
политика. Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова 
среда за обитаване в селищата. 

ОУП на общината определя най-общо номенклатурата на тези обекти от селищното 
стопанство, които ще бъдат локализирани извън регулацията на селищата от 
общината както и развитие на транспортно-комуникационната система, която ще 
осигури регионалните и локални връзки. 
 
 Икономика  

 
Селско, горско и рибно стопанство /първичен сектор/  
Селско стопанство - Земеделието в региона на Община Белово не може да бъде 
приоритетен отрасъл предвид природните дадености, предимно планинския характер 
на релефа и сравнително малко обработваема земя. Разпределението на земята по 
фондове е  :  

- Селскостопански фонд - 25,68%;  
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- Горски фонд - 69,40%;  
- Фонд населени места - 2,05%.  

Необходимо е усилията да се насочат към най - рационално използване на наличния 
селскостопански фонд, в сферата на алтернативно и биологично земеделие, 
билкопроизводство, трайни насаждения, отглеждане на нетрадициони култури, с 
добър пазар в страната и чужбина, а именно ягодоплодни култури /ягоди, малини, 
касис, арония и други/. Друга възможност в развитието на растениевъдството е 
отглеждането на етерично - маслени и билкови растения. Добри възможности за 
реализация на западните пазари имат замразените плодове - череши, вишни, касис, 
малини, ягоди и някои диворастящи плодове - къпини, малини, боровинки.  
Спецификата на климата и наличните горски територии и площи следва да фокусират 
посоката за развитие на региона, търсейки традициите в сферата на животновъдството 
и то предимно на високопланинско животновъдство и производство на 
висококачествена, екологично чиста продукция - мляко /краве, биволско, овче, козе/, 
месо, вълна, яйца, мед и др.  
Горите на територията на общината се стопанисват от ТП "Държавно горско 
стопанство Белово" на "ЮЗДП" ДП град Благоевград. ГС "Белово". Общата площ на 
ТП "ДГС" Белово е 21472,90 ха, от която държавните горски територии са 97.4 %.  
Наличието на гори със стопанска категория на територията на Община Белово се 
оценява като значителен потенциал за развитие на мащабно производство на 
дървесина и недървесни горски продукти.  
Близостта на урбанизирани територии и утвърдени територии за отдих определя и 
целта на ОУП да се осигури опазване и поддържане на защитените и специалните 
категории горски територии като основен средообразуващ фактор, чрез 
възпроизводството и устойчивото им развитие и многоцелевото ползване в интерес 
на собствениците и обществото, като въведе правила и нормативи за 
устройството и опазването им.  
 
Промишленост Общината е малък промишлен център в Пазарджишка област с 
утвърдени промишлени традиции и потенциал за ново развитие.  

По-големите компании, които се явяват и определящи за икономиката на общината, са 
представители на местната индустрия. Най-важни и развити отрасли са: енергетиката, 
целулозно-хартиената промишленост, дърводобива и дървопреработването. В тези 
отрасли функционират структуроопределящите предприятия за общината. 

 Целулозно-хартиената промишленост е представена от  Завод за хартия „Белово“ 
АД - частна собственост . Основно предприятие в общинската икономика. 
Търговската марка "БЕЛАНА" е водеща на пазара на тишу продукти в България , с 
присъствие и в балканския регион. Продуктите се продават в повече от 25 страни. 
Производство на електроенергия - На територията на общината е разположено 
уникалното хидротехническо и енергодобивно съоръжение - каскада "Белмекен - 
Сестримо - Чаира" с национално значение, включващо: - ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен"; - 
ПАВЕЦ "Чаира"; - ВЕЦ "Сестримо"; - ВЕЦ "Момина клисура". 
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Електропроизводството във ВЕЦ е с важни предимства - използват се възобновяеми 
енергийни източници, не се замърсява природата, водите се използват комплексно 
/енергодобив, водоснабдяване, напояване, водни спортове/.  
Дървообработване -  работи се предимно с местна дървесина, като по-големи 
предприятия са: "Родопи" АД – Белово гр.Белово ; "Томекс" АД гр. Белово; “Варко" 
ЕООД, гр. Белово;“Испо” ООД гр. Белово; ЕТ “Славия”, гр. Белово.  В 
индустриалната зона на гр.Белово е разположена и фабриката за импрегниране на 
дървени траверси Импрегнация 2000 АД , предприятие с нисък рисков потенциал. 
Текстилната промишленост - "Ритон П" - цех за ризи, гр. Белово  
Хранително - вкусова промишленост-"Бельово" ООД, гр.Белово - Бутилиране на 
минерална вода"Фабрика БГ – 12  гр. Белово – производство на сирена /частна 
собственост/.  
Отрасъл строителство - Завод за контейнери и траверси “Белово”, АД; "Строй - 
комерс" ООД, гр.Белово, производство на тухли Други по-големи фирми: „Ватия" 
ЕАД - Рудник Белово, гр. Белово, производство на доломит;  
* По отношение на собствеността предприятията от отрасъл енергетика са държавна 
собственост, докато всички други фирми в различните отрасли са частна собственост.  
Услуги /третичен сектор/ в който се обединяват различни по функции отрасли. С 
най-голямо икономическо значение за общината са търговията, транспортът и 
туризмът. Транспортната дейност в общината се осъществява от фирмите: "Белтранс" 
ЕООД, гр.Белово /общинска собственост/ и - “Мегатир”, град Белово, /частна 
собственост/. 
 
Туризъм 
Наред със зоните за краткротраен отдих в землището на Белово и съставните селища 
на общината са формирани и няколко курортни ядра, в които се изграждат заведения 
за обществено хранене, частни вили, къмпинги, почивни станции. 
Минералният извор Топлата вода се намира на 3 км от Белово край шосето за 
Пазарджик. Този водоизточник е познат много отдавна, но не се използва за лечебни 
цели. Поради по–дълбоката циркулация на водата той спада към субтерминалните 
извори, които имат повишена постоянна температура. Характеристика- карбонатно–
калциево–магнезиева твърда вода и с успех може да се използва за спортни и физио–
профилактични закаляващи процедури през цялата година. По данни на лекари се 
установява, че беловската минерална вода успешно лекува и  някои нервни болести, 
заболявания на кръвоносните съдове, изгаряния на кожата. Много добър ефект се 
получава при лекуването на някои екземи, а пиенето на водата дава добри резултати 
при чревни и стомашни заболявания. Беловският минерален извор извира от родопски 
мрамори. Температурата на водата е 25 – 26° C. Край извора има изграден малък 
ресторант. Има плувен басейн и плаж, които през летните месеци се посещават от 
населението предимно от Беловската, Септемврийската и Пазарджишката община. В 
непосредствена близост се намират и  археологически обекти и две крепости. 
Реставрирани са и землянките, използвани от партизаните на Трета възстаническа 
оперативна зона и др.  
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В районите на м. „Долен Юндол“ (м. „Яденица“) раположена на 19 км от Белово  и м. 
„Ливада Бачия“ се оформя високопланинско курортно ядро, което с всяка изминала 
година привлича все повече туристи и любители на природата. Летовище „Лакавица 
„(„Чаира“) отстои на 18 км от гара Сестримо. Раположено е на Чаирската река. 
Построени са почивни станции, ловна хижа  и частно вилно строителство. По време на 
изграждането на ПАВЕЦ в курорта е извършено благоустрояване на централната 
част. Асфалтирани са пътищата, изградени са модерни общежития и жилищни 
блокове, търговски център с магазини за хранителни стоки и домашни потреби, 
работнически столове. Курортът е заобиколен с чудесни широколистни и иголистни 
гори. В района му е създадено ловното стопанство „Чаира” с 68 000 дка. Обитава се от 
сърни, елени, диви свине, мечки и др. Срещат се глухари, яребици (лещарки), кеклици 
и др. Близостта до международно летище в столицата София и в Пловдив е фактор 
също за развитието на туризма. 
Съществуващите културно-исторически ценности заедно с богатството на 
природните ресурси в Община Белово предлагат възможности за развитието на 
алтернативен туризъм на територията. Проблем на  настоящото състояние  е 
недостатъчна транспортна обвързаност и инфраструктурна обезпеченост  за  голямата 
част  от обектите на НКН в рамките на Общината. Независимо от доброто начало на 
взаимодействие между съседните общини в сферата на  туризма, свързано с 
културното наследство, проблемът за културните маршрути не е намерил 
териториално-устройствено решение . 
Многообразието на паметници на културното наследство в Община Белово 
обогатяват туристическия  продукт и развитието на културния туризъм. Подробни 
проучвания са направени от експертите разработили раздела Културно историческо 
наследство на територията на община Белово в Предварителния проект на ОУП на 
Община Белово и направения подробен анализ и оценка на КИН в Доклад за 
Екологична оценка . 
 
 Техническа инфраструктура  

 
 Инженерна инфраструктура  

 
 Транспорт - През територията на общината преминават важни транспортни 

коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на 
България. Тук се кръстосват пътищата на Източна и Западна България, преминава главна 
жп линия с направление София-Пловдив, София-Бургас, София-Варна. През 
територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ 
Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала 
"Тракия", свързваща западна Европа и Истанбул, международната ж.п. линия от 
Централна Европа за Азия. В близост от гара Септември започва железница, която е 
връзка между Тракия, Родопите и Пирин. Тези транспортни връзки са благоприятен 
фактор за развитие на общината в средносрочно бъдеще. 
Автомобилен транспорт Планинският и полупланински характер на релефа, 
обуславят териториалното развитие на урбанизацията и транспортните връзки.  
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Състоянието на републиканската пътна мрежа е сравнително добро за разлика от 
общинските пътища които са в незадоволително такова.  
Територията на Община Белово е с добра степен на транспортна съоръженост и 
удовлетворява като количество настоящите потребности. Агенция "Пътна 
инфраструктура" /в частност ОПУ Пазарджик/ стопанисва на територията на Община 
Белово общо 40.743 км републиканските пътища : I-ви клас: път I-8 "София - 
Пловдив" от км 147+750 до км 168+356 - 20.606 км; III-ти клас: път "Юндола - Белово" 
от км 5+909 до км 26+050 - 20.137 км. Пътищата от високите класове не са изчерпали 
пропускателната си способност, особено автомобилен път І–8, който значително е 
разтоварен от успоредната, на 20 км на север, магистрала Тракия.  
По-голямата част от пътната мрежа в общината е изградена с асфалтова настилка, но 
част от нея е в недобро техническо състояние.  
Състоянието на транспортната мрежа на общината, установените проблеми и 
предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и национално ниво, се 
обуславят от поставените изисквания, които са взети предвид  при изработването на 
проекта на ОУП на Община Белово:  
- да се съобразят и адаптират при необходимост предвижданията за усъвършенстване 
и доизграждане на пътната мрежа, заложени в предходни планове и проекти  
- да се осигурят допълнителни връзки на локалната с републиканската пътна мрежа;  
- да се предвидят общински пътища, дублиращи пътищата от републиканската пътна 
мрежа с цел обслужване на имотите;  
- да се предложи рационализиране на съществуващата пътна мрежа в общината, както 
и на връзките със съседни общини чрез изграждане на нови трасета и/или промяна в 
класовете на съществуващи;  
- да се предвидят обходи на всички населени места, през които преминават пътища от 
републиканската пътна мрежа.  
 
Железопътен транспорт  на територията на Област Пазарджик обслужва общините 
Белово, Септември, Пазарджик, Велинград и Якоруда. С изключение на гара 
Септември, останалите гари не са развити жп възли, като това до известна степен е 
пречка за развитието на сферите на производството и търговията. И естествено, 
всички отрасли на народното стопанство в областта разчитат на автомобилната пътна 
мрежа.  
През Област Пазарджик и Община Белово преминава първа главна жп линия 
Калотина-запад - София - Пловдив - Свиленград - държавните граници с Турция и 
Гърция.  
Община Белово и респективно гара Белово, както и гарите Габровица, Сестримо, 
Момина клисура, са част от националната железопътна инфраструктура/. Жп линията 
е удвоена и електрифицирана още през 1969 година. Необходима е реконструкция и 
модернизация на междугарието Костенец - Белово - Септември.  

Изводи, проблеми и препоръки:  

Територията на община Белово е със задоволителна степен на транспортна 
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съоръженост и удовлетворява като количество настоящите потребности. Пътищата от 
републиканската и общинска пътна мрежа не са изчерпали пропускателната си 
способност. Около 100% от пътната мрежа в общината е изградена с асфалтова 
настилка, но голяма част от нея е в недобро техническо състояние.  

Състоянието на транспортната мрежа на общината, установените проблеми и 
предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и национално ниво, 
мотивират изисквания взети предвид в решенията на ОУПО: 

- Съобразяване и адаптиране при необходимост предвижданията за 
усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа, заложени в предходни 
планове и проекти. 

- Да се рехабилитират, трасета от съществуващата пътна мрежа, които са в лошо 
състояние.  

- Да се осигурят допълнителни връзки на локалната с републиканската пътна 
мрежа; 

- Да се потърси рационализиране на съществуващата пътна мрежа в общината, 
както и на връзките със съседните общини, чрез изграждане на нови трасета 
и/или промяна в съществуващите класове; 

- Да се създаде възможност за подобряване на директните транспортни връзки 
между населените места в общината и с населени места в съседни общини и 
други, като се следи за свеждане до рационалния минимум използването на 
земеделските ресурси  

 
 ВиК структура за  населените места в Община Белово  

ВиК услугите на територията на Община Белово се доставят от оператора 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Белово/ ВиК Белово ЕООД .(гр. Белово, 
ул.Яденица1(тел.035812750;е-mail:vodosnabdavane_kanalizacia@abv.bg ). 

Изградеността, социалната им и техническа инфраструктурна осигуреност, както и 
благоустроеността на населените места в общината обуславят качеството на 
жизнената среда във всяко едно от тях и са от значение за собственото им 
по-нататъшно развитие, респективно за ролята, която могат да играят в стабилизиране 
на структурата на селищната мрежа. По степен на благоустроеност, селата имат 
сходни характеристики – всички са електрифицирани и водоснабдени, но в 
по-голямата част от тях липсва канализация.  

Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са 
показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираните 
територии. Населените места в Община Белово са водоснабдени, но част от 
водоснабдителната система има нужда да се поднови (подмяна на 
азбестоциментовите тръби,оборудване и др.) В момента само селата на собствени 
водоизточници страдат от режим на водата в случаите, когато водоизточниците им 
пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване.. Качеството на 

mailto:-mail:vodosnabdavane_kanalizacia@abv.bg
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питейните води се изследва от ВиК Белово ЕООД и РЗИ – Пазарджик  

В Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена 
територия на Община Белово, обект на анализ са мерките, свързани с изграждането на 
нова и рехабилитирането на съществуваща “ВиК” инфраструктура в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен период. 
В Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005 - 2015 година един от основните 
приоритети е развитие и модернизация на техническата инфраструктура и 
подобряване качествата на околната среда и жизнената среда.  
Съгласно  Стратегията за развитие на ВиК сектора в България в т.ч. и в област 
Пазарджик един от основните приоритети е развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура . 
За постигането на приоритетните цели са предвидени мерки, свързани с 
рехабилитирането на съществуваща и изграждането на нова В и К инфраструктура, 
заложени са в отделните цели и са база за определяне на Инвестиционните програми 
на Регионалните планове на В и К. Планирането на общинското развитие обхваща 
изключително широк кръг от дейности, като за целите на изготвянето на В 
Регионалният генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена 
територия на Община Белово са предложени мерките, свързани с изграждането на 
нова и рехабилитирането на съществуваща В и К инфраструктура. Изработена е схема 
Водопровод и канализация в мащаб 1 : 50 000 в която са нанесени главните 
водопроводи и канализационни колектори, водохващания, резервоари, водоеми както 
и проектни главни разпределителни водопроводни и канализационни трасета и други 
 
 Водоснабдяване   

Водоснабдителна система - За водоснабдяването в общината се използват различни 
водоизточници разпределени както следва: 17 каптирани извора, 3 речни 
водовземания, 2 водовземания от водите на яз. “Белмекен” чрез Горен изравнител на 
ВЕЦ “Момина клисура”.  
Речните водовземания са на реките „Баш дере” и „Хаджидедейца”, които са от 
водосборния басейн на река Марица. В изравнителя за ВЕЦ „Момина клисура” идват 
води от язовир „Белмекен”, който е изграден на река Крива.  
 
Съоръженията в Община Белово са: Външно водоснабдяване - ПСПВ 2 броя, 
Вододизточници - 22 броя, ПС - 3 броя, Водопроводи - 55,327 км, резервоари - 11 
броя, Водоразпределение - 68,441 км мрежа.  
Селищата в Община Белово ползват част от ресурсите на подземните водни тела 
„Карстови води - Малко Белово” с код BG3G00000Pt037, „Пукнатинни води -Западно 
Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047 и „Порови води в Неоген - Белово“ с код 
BG3G000000N016, както и „Владикин извор” и „Студена вода”. Това са главните 
водоизточници за гр. Белово, с. Дъбравите и с. Мененкьово. За последните два 
водоизточника има данни, че в предишни години нееднократно са имали отклонения в 
качеството на водата по отношение на желязо, манган, хром, амоний и други 
показатели. Изворите са карстови и подземното водно тяло не е защитено и е уязвимо 
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на замърсяване. Изходите на изворите са в чертите на гр. Белово /за „Владикин 
извор”/ и в непосредствена близост до града /за „Студена вода”/. Непосредствено над 
тях минава главен път 8 /Е 80/ София - Пловдив. Извор „Студена вода” и е в 
недопустима близост до градското гробище /80÷100 м/. В ската над двата извора има 
улици, жилищно и др. застрояване. И за двата водоизточника не могат да бъдат 
устроени санитарно-охранителни зони - Пояс I, II и III, съгласно изискванията на 
Наредба №3/16.10.2000г. Във всеки един момент е възможно да се получи сериозно 
непредвидимо замърсяване на водите. Смята се, че това са водоизточници с риск и 
трябва да бъдат изведени от експлоатация като водоизточници за питейна вода за град 
Белово, селата Дъбравите и Мененкьово. Повърхностните и подземните води за 
водоснабдяване на населените места в обособената територия, обслужвана от „ВиК” 
ЕООД Белово за останалите водоизточници са с показатели, отговарящи на 
изискванията за използване на води за питейни нужди.  
Към момента наличният капацитет на подземните водоизточници е достатъчен за 
покриване на питейно-битовите и други нужди на всички обслужвани населени места.  
 
Външни водоснабдителни зони : 
Водоснабдителните зони на територията на Община Белово са 5 бр. 

- Водоснабдителна зона Белово - зона 1;  
- Водоснабдителна зона Момина клисура - зона 2;  
- Водоснабдителна зона Голямо Белово - зона 3;  
- Водоснабдителна зона Габровица - зона 4;  
- Водоснабдителна зона Сестримо - зона 5.  

Село Аканджиево е към водоснабдителна зона „Ветрен”, обслужвана от „ВиК” ЕООД 
Пазарджик.  
 
Водоснабдителна зона Белово - град Белово и две села използват само подземни води 
за водоснабдяване с питейна вода - 4 каптажа. Четирите други населени места, се 
водоснабдяват с питейна вода от повърхностни водоизточници /3 речни водовземания 
и 2 водовземания от Горен изравнител на ВЕЦ „Момина клисура”/ и подземни води 
/13 каптажа/.  
- Замърсяване на водите - Според извършения мониторинг от РЗИ и ВиК оператора 
във водоснабдителната мрежа на всички населени места, се наблюдават инцидентно 
замърсяване (не отговарящи изисквания по микробиологичните показатели). 
Установено е, че това се дължи от неправилните манипулации при извършване на 
ремонтно - възстановителните работи по водопроводната мрежа и дезинфекцията 
след това. Има проблеми с проникването на пясък, заради лошото състояние на 
филтрите при откритите водохващания. Изключена е от работа ПСПВ Сестримо. 
Точковото замърсяване на изворите има в района на жп гарата. Рискът от замърсяване 
от гробищния парк съществува. Дифузно замърсяване съществува от населените 
места без канализационните мрежи и без пречиствателни съоръжения.  
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Съоръжения: Външно водоснабдяване: вододизточници: 4 каптирани извора с 
капацитет по проект от 17,26 л/с, 3 помпени станции/ПС : 1 ПС „Владикин извор - 1 
група помпи с V=1000 м3 /град Белово/, 1 група помпи към ПС II подем за Дъбравите и 
1 ПС за кв.Малко Белово). Водопроводи - общо 11,89 км : етернитови тръби 6,55 км., 
стоманени тръби 3,17 км., чугунени тръби, 2,17 км.; Резервоари 5 бр. - 4 напорни 
водоема с общ капацитет 1860 м3 – в експлоатация и 1 напорен водоем с капацитет 200 
м3 – не се използва. Обеззаразяването се извършва с натриев хипохлорит. 
Водоразпределение с 44,283 км мрежа от които етернитови тръби 35,467 км, 
стоманени тръби 3,327 км, HDPE 5,103 км и поцинковани тръби 0,386 км. Свързаност 
100%. 
 
 Основните проблеми във външните водоснабдителни системи са:  

- Неблагоприятното разположение на основните водоизточници на гр. Белово, с. 
Дъбравите и с. Мененкьово - каптажи ”Владикин извор” и ”Студена вода”. Не е 
възможно да бъдат устроени надеждни и сигурни санитарно-охранителни зони. 
Съгласно Доклад за качеството на подземните води в обхвата на ИБРБУВ - 2005, във 
водите на двата извора са установени концентрации над допустимите стойности на 
желязо, манган, хром, амоний и други.  
- Санитарно - охранителните зони около водоизточниците са в лошо състояние 
/разградени/ и не са изградени съгласно изискванията на Наредба №3 от 16. 10. 2000 
година.  
- Съоръженията за обеззаразяване са с ниска надеждност и в лошо състояние.  
- Съществуващите две пречиствателни съоръжения - ПСПВ Хаджидейца и Бърз 
филтър при Момина Клисура не работят.  
- На отклонението от техническия водопровод за КФ Костенец, не се третират 
водите преди подаване в мрежата.  
- Всички системи за обеззаразяване на водата не подават дезинфектанта съгласно 
изискванията и добрата практика.  
- Променливи дебити на водоизточниците за селата – каптажи и речни 
водохващания. Малки дебити през лятото, особено в сухи години.  
- Напорните водоеми /с изключение на НВ V=500 м3 за с. Момина Клисура/ не са в 
добро състояние. Те са с амортизирани тръбни системи, арматури и стоманени 
части. (По-голямата част са строени в периода 1960 - 1985 година.)  
- Външните водопроводи на територията на на Община Белово са общо 55.327 км. 
От тях 51% - етернитови, 17% - стоманени и 27% - манесманови, 4 % - чугунени и 1% 
- полиетиленови тръби. Етернитовите и част от стоманените водопроводи са стари и 
амортизирани /изграждани са в периода 1953 - 1980 година/.  
- Двете помпени станции, които се използват понастоящем - ПС ”Владикин извор” и 
ПС ”Студена вода” са в лошо състояние - стари и амортизирани помпи, с ниска 
енергийна ефективност /помпите са монтирани преди повече от 25 години/.  
- Поради необходимостта водоизточниците /каптажите/ ”Владикин извор” и 
”Студена вода” да отпаднат от експлоатация, са направени проучвания за наличие 
на близко разположени алтернативни водоизточници, с добри качества на водата. 
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Като подходящ водоизточник, е идентифициран съществуващият горен изравнител 
на ВЕЦ ”Момина клисура” - трето стъпало на каскада ”Белмекен - Сестримо”. 
Освен за добив на енергия, понастоящем вода от изравнителя се ползва за 
водоснабдяване на Завода за кибрит ”Костенец” АД в град Костенец, както и за 
питейно водоснабдяване на село Габровица и село Момина Клисура. Водата от 
изравнителя отговаря на изискванията на Наредба №9 от 16. 03. 2001 година за 
качеството на водата, предназначена за питейно - битови нужди. Предвижда се 
преминаване на гр. Белово и селата Момина клисура, Дъбравите, Мененкьово и 
Аканджиево, а също така и от недостига на питейна вода за село Сестримо да се 
реши чрез захранване от новия водоизточник - изравнителя на ВЕЦ ”Момина 
клисура” /V=200 000 куб.м/. За подаваната вода от повърхностен водоизточник е 
задължително пречистване /ПСПВ/ и дезинфекциране. Предвижда се, в близост до 
изравнителя да бъде изградена ПСПВ със самопромиващи се бързи пясъчни филтри, 
в която ще се осъществява и хлорирането на водата.  

- Селата Голямо Белово и Габровица имат изградени външни водоснабдителни 
системи, които функционират и не са необходими алтернативи на сега 
съществуващото водоснабдяване.  
- Осигуряването на СТК Белово с питейна вода няма да е проблем, тъй като в 
предвидената зона Ок - рекреация и курортно дело има достатъчни на брой 
водохващания, деривационни канали и други. които след изработването на 
ПУП-овете ще установят схемите за водоползване, но при изработването им 
общинската администрация трябва да изисква проектирането и изпълнението на две 
водопроводни системи - първата за битово водопотребление и втората за условно 
чиста вода за напояване през летния сезон на зелените площи в урбанизираните ядра и 
през зимния сезон за изкуствен сняг.  
 
Основните проблеми в разпределителните водопроводни мрежи са:  

- Разпределителните мрежи са изградени предимно от етернитови тръби с 
отдавна изтекъл амортизационен срок и са причина за загуби на вода и аварии 
по мрежите. Сградните водопроводни отклонения са изпълнени основно от 
стоманени поцинковани тръби, с изтекъл амортизационен срок - в град Белово 
над 80 %, а в мрежите на селата - над 95 %.  и са в лошо състояние. Има 
значителен брой аварии.  

- Водата, подадена към разпределителните мрежи не се измерва.  
- Мрежата на гр. Белово не е зонирана - високи напори в ниските части на града.  

Питейно-битово водоснабдяване на населените места в Община Белово състояние, 
проблеми и предложени инвестиционни предложения 

Качество на водата подавана към разпределителната мрежа   са съобразени с 
изискванията на „Наредба № 9 от 16.03.2011г. за качеството на водата предназначена 
за питейно битови нужди”. Микробиологичният анализ определя водата от всички 
водоизточници като годна за питейно-битови нужди, след осигуряване на надеждно 
обеззаразяване. Физико-химичните и микробиологичните показатели на подаваната 
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към потребителите вода се следи съгласно съвместна мониторингова програма между 
експлоатационното дружество и РЗИ, като се извършва постоянен и периодичен 
мониторинг съгласно Наредба №9. Съгласно същата Наредба РЗИ извършва собствен 
мониторинг на качествата на водата предназначена за питейни нужди.  

Необходимо е да се изпълнят всички дейности, включени в инвестиционната 
програма на Регионалния план за развитие на ВиК Белово в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен аспект. 
Краткосрочна инвестиционна програма 2014 - 2020 година  
В краткосрочната програма са включени инвестиционни мерки, целящи преди всичко, 
премахване на основните дефицити, свързани с качеството и количеството на водата, 
подавана към потребителите.  
Краткосрочната програма, част Водоснабдяване, включва  следните инвестиционни 
компоненти:  
За зони Белово - Дъбравите, Момина Клисура, Мененкьово и Аканджиево изграждане 
на нова главна водоснабдителна система с нов водоизточник - изравнителя на ВЕЦ 
”Момина Клисура” с обем 200 000 м3.  
Дейностите по системата включват:  

- Изграждане на 19,589 км преносни гравитачни водопроводи;  
- Изграждане на ПСПВ при изравнителя - със самопромиващи се бързи пясъчни 

филтри, обеззаразяване, включително електро захранване на площадката и 
направа на експлоатационен път;  

- Изграждане на облекчителна шахта V=25 м3 след ПСПВ;  
- Изграждане на шахта с редуцир-вентил след отклонението за село Дъбравите;  
- Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми, които се явяват елементи на 

водоснабдителната система /НВ V=500 м3 при квартал Малко Белово и НВ 
V=200 м3 за село Мененкьово/;  

- Изграждане на шахта с редуцир-вентил пред НВ V=500 м3 за село Момина 
Клисура /на вливната тръба/;  

- Изграждане на водомерни шахти и монтаж на водомерни устройства на 
отклоненията към напорните водоеми, захранвани от системата;  

- Монтаж на устройство против преливане на всички водоеми, захранвани от 
системата.  

- С изграждането на новата главна водоснабдителна система, с водоизточник 
изравнителя на ВЕЦ ”Момина Клисура” /V= 200 000 м3 ще бъдат постигнати 
следните резултати:  

- Премахване на риска от заболявания, дължащи се на вода с 
недопустимо високо съдържание на химически елементи и 
съединения /която не отговаря на Наредба №9 от 16. 03. 2001 година/.  
- Премахване на риска от възможни замърсявания - химически и 
микробиологични, дължащи се на невъзможността да се устроят 
санитарно-охранителни зони, отговарящи на изискванията на Наредба 
№16. 10. 2000 година около каптажи ”Владикин извор” и ”Студена 
вода”;  
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- Прекратяване на помпажното водоподаване към град Белово, 
село Дъбравите и село Аканджиево /понастоящем електрическата 
енергия за помпажното водоподаване към трите селища възлиза на 
около 125 000 лв. /годишно/;  
- Изграждане на новата главна водоснабдителна система ще се 
отрази на здравната сигурност на 5 345 души, жители на град Белово, 
село Дъбравите и село Мененкьово;  
- Изграждането на новата водоснабдителна система и дейностите, 
предвидени за отделните селища, ще се отразят върху сигурността на 
водоподаването и върху качеството на водата общо на 6 685 души.  

за гр. Белово  
- Ремонт на 2 бр. каптажи и устройване на санитарно-охранителни зони около 

тях /каптажи ”Соколова скала” и ”Реката”/.  
- Монтаж на водомерни устройства след каптажите /пред напорните водоеми/.  
- Обеззаразяване, съгласно изискванията на стандарта при НВ V=160.м3 - за град 

Белово;  
- Водата, на базата на остатъчния хлор да се дохлорира при НВ V = 500 

м3.Предвидено е и електро захранване на площадката на рeзервоара;  
- Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V = 1000 м и НВ V = 160 м3;  
- Рехабилитация на 4,927 км разпределителна водопроводна мрежа. Това е 

приблизително 17% от общата дължина;  
- Монтаж на водомерни устройства след водоемите - на тръбите, захранващи 

мрежата;  
- Монтаж на редуцир-вентили и зониране на мрежата.  
- Предвидените за рехабилитация водопроводни участъци в град Белово са 

определени, така че, да са успоредни на предвидените за изграждане, в 
рамките на краткосрочния програмен период, канализационни клонове.  

За село Момина Клисура  
- Рехабилитация на 2 броя речни водохващания и устройване на СОЗ около тях 

/водохващания ”Баш дере 1” и ”Баш дере 2”/. Рехабилитация на 1 брой 
утаител.  

- Рехабилитация на 3 броя каптажи и устройване на СОЗ около тях /каптажи 
”Черна река”, ”Яловарника” и ”Бялата вода”/;  

- Монтаж на водомерни устройства след водоизточниците;  
- Рехабилитация на бавен филтър, реконструиранe на утаител;  
- Рехабилитация на самопромиващ се бърз пясъчен филтър и изграждане на лека 

постройка от трислойни панели за защита от обледяване;  
- Рехабилитация на помещението за хлориране и на инсталацията за 

обеззаразяване;  
- Монтаж на водомерно устройство след НВ V = 500 м3 /на хранителната тръба, 

захранваща мрежата/.  
За село Дъбравите  
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- Монтаж на водомерно устройство след НВ V = 200 м3 /на хранителната тръба, 
захранваща мрежата/.  

За село Аканджиево  
- Монтаж на водомерно устройство след НВ V = 180 м3 /на хранителната тръба, 

захранваща мрежата/.  
За село Габровица  

- Рехабилитация на 3 броя каптажи /”Голям чучур”, ”Малък чучур”, ”Нов 
каптаж”/ и устройване на СОЗ около тях;  

- Монтаж на водомерни устройства след каптажите;  
- Устройване на ПСПВ - бърз филтър за водата отклонена от техническия 

водопровод за кибритена фабрика Костенец. Водата след филтъра не се 
обеззаразява;  

- Водата от филтъра, заедно с водата от каптажите се хлорират при НВ V = 80 м3 

и НВ V = 40 м3. Инсталацията за обеззаразяване е в съответствие с 
нормативните изисквания;  

- Монтаж на водомерно устройство след напорните водоеми на селото . 
За с. Сестримо  

- Рехабилитация на 1 брой речно водохващане /”Хаджидейца”/ и 1 брой каптажа 
/”Папратливец”/ и устройване на СОЗ около тях;  

- Монтаж на водомерни устройства след водоизточниците;  
- Рехабилитация на съществуващ НВ V = 200 м3- за ниска зона на село 

Сестримо;  
- Монтаж на водомерни устройства след напорните водоеми /за хранителните 

тръби/;  
- Рехабилитация и възстановяване работата на съществуващата ПСПВ 

„Сестримо” /за водата от речно водохващане ”Хаджидейца”/;  
- Изграждане на самостоятелно съоръжение за третиране на промивните води от 

ПСПВ ”Сестримо”;  
- Рехабилитация на хлораторните станции при ПСПВ ”Сестримо” и при НВ 

V=200 м3/за водата от каптажите/.  
За с. Голямо Белово  

- Рехабилитация на 2 броя каптажа /”Мердевене" и ”Липово равнище”/ и 
устройване на СОЗ около тях.  

- Монтаж на водомерно устройство след водоизточниците.  
- Изграждане на нов НВ V = 150 м3- за село Голямо Белово.  
- Изграждане на водопроводни връзки между преносните водопроводи от 

каптажите и водоема и между водоема и водопроводната мрежа на селото.  
- Монтаж на водомерно устройство след новия НВ V=150 м3/на хранителната 

тръба/.  
- Хлораторна инсталация, съгласно изискванията на стандарта при нов НВ 

V=150 м3и ектрозахранване на площадката.  
С изпълнение на предвидените дейности за селата Габровица, Сестримо и Голямо 
Белово ще бъдат постигнати следните резултати:  
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- Подаване на качествена вода към потребителите;  
- Премахване на риска от разпространение на заболявания, дължащи се на вода, 

която не е пречистена и обеззаразена и с недопустимо високо съдържание на 
остатъчен хлор;  

- Предотвратяване на замърсяването на околното пространство и на 
повърхностните и подземни води;  

- За селата Сестримо и Голямо Белово въвеждане в експлоатация на напорните 
водоеми ще подобри сигурността на водоподаване;  

- Предвидените дейности ще се отразят върху сигурността на водоподаването и 
върху качеството на водата, подавана към 2 206 души, жители на трите села.  

Краткосрочната инвестиционна програма, с оглед приключване на европейските 
средства през 2020 година, е разумно, с общите усилия на Община Белово и Област 
Пазарджик да подготви инвестиционни проекти, защото след 2020 година ще е много 
трудно дейностите да се изпълнят само със средства от Националния бюджет. 
  
Средносрочна инвестиционна програма 2021 - 2028 год. 
Водоснабдителна мрежа и пречистване на питейните води:  
В средносрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел:  

- Осигуряване на устойчивост, непрекъснатост и сигурност на водоподаването - 
чрез рехабилитация на външни водоснабдителни системи и на 
разпределителни мрежи и напорни водоеми.  

- Увеличаване на ефективността на водоснабдителните системи чрез 
намаляване на неприходната вода.  

Средносрочната програма - част Водоснабдяване включва следните инвестиционни 
проекти:  
За град Белово:  
- Рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми /НВ V=1000 м3 и НВ V=160 м3 и СОЗ около 

тях.  
- Рехабилитация на 9,557 км разпределителни водопроводни клонове /32% от 

дължината на разпределителната мрежа на град Белово/.  
За с.Момина Клисура:  
- Рехабилитация на 0,826 км разпределителна водопроводна мрежа.  
За село Дъбравите  
- Рехабилитация на 1 брой НВ V= 200 м3и СОЗ около него.  
- Рехабилитация на 0,917 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Мененкьово  
- Рехабилитация на 1,116 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Аканджиево  
- Рехабилитация на 1 брой НВ V=180 м3 и СОЗ около него.  
- Рехабилитация на 0,927 км разпределителни водопроводни клонове. За с.Габровица  
- Рехабилитация на 3,005 км преносни водопроводи - от каптажите до напорните 

водоеми на селото;  
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- Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V= 80 м3и НВ V= 40 м3и СОЗ около 
тях;  

- Рехабилитация на 0,731 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Сестримо  
- Рехабилитация на 7,410 км гравитачен преносен водопровод от речно водохващане 

”Хаджидейца” до ПСПВ ”Сестримо”.  
- Рехабилитация на 1,317 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Голямо Белово  
- Рехабилитация на 6,050 км преносни водопроводи - от каптажите до селото;  
- Рехабилитация на 0,508 км разпределителни водопроводи.  
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати 

за всички населени места:  
- Намаляване на броя на авариите и намаляване на загубите в разпределителните 

мрежи;  
- Подобряване на сигурността на водоподаване към консуматорите;  
- Подобряване на противопожарното осигуряване /монтаж на нови пожарни 

хидранти/;  
- За град Белово, селата Габровица, Дъбравите и Аканджиево подобряване 

състоянието на напорните водоеми.  
 
Дългосрочна инвестиционна програма 2029 - 2038 година  
Водоснабдителна мрежа и пречистване на питейните води.  
В дългосрочната програма са включени инвестиционни намерения с цел:  

- Осигуряване на устойчивост, непрекъснатост и сигурност на водоподаването - 
рехабилитация на преносни водопроводи, рехабилитация на разпределителни 
мрежи и напорни водоеми.  

- Увеличаване на ефективността на разпределителните мрежи - намаляване на 
неприходната вода.  

- Подобряване контрола и управлението на водоснабдителните системи.  
 
Дългосрочната програма - част Водоснабдяване включва следните инвестиционни 
компоненти:  
За град Белово  

- Рехабилитация на 10.181 км разпределителни водопроводи.  
За село Момина Клисура  

- Рехабилитация на 1.298 км разпределителна водопроводна мрежа.  
За село Дъбравите  

- Рехабилитация на 1.440 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Мененкьово  

- Рехабилитация на 1.753 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Аканджиево  

- Рехабилитация на 1.457 км разпределителни водопроводни клонове.  
За село Габровица  
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- Рехабилитация на 1.149 км разпределителни водопроводи.  
За село Сестримо  

- Рехабилитация на 5.790 км преносен водопровод от каптажи до НВ V=200 м3.  
- Рехабилитация на 1 брой напорен водоем - НВ V=500 м3;  
- Рехабилитация на 2.069 км разпределителни водопроводи.  

За село Голямо Белово:  
- Рехабилитация на 0.799 км разпределителни водопроводи.  

 
Общо за всички селища:  
Устройване на СКАДА - система за управление и контрол. С изпълнение на 
предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:  
– Повишаване сигурността на водоподаването към консуматорите.  
– Намаляване на загубите на вода и на авариите в разпределителните мрежи на осемте 
селища.  
– Подобряване на състоянието на НВ V=500 м3 – за с. Сестримо.  
– Нова система за управление и контрол, която ще позволи да се следи състоянието на 
водоснабдителните системи и ще позволи бързи действия при възникване на 
проблеми във водоподаването към консуматорите.  
 
Алтернативни решения за развитие на ВиК мрежи и съоръжения  
Предложение на алтернативи за развитие на външните водоснабдителни системи на 
територията на Община Белово: Необходимо е изработване на технико икономическа 
обосновка, заключенията на която да са основа за проектни и алтернативни решения. 
От екологична гледна точка всички предложени алтернативи са екологосъобразни и 
реализацията им не създава конфликтна ситуация с околната среда по отношение на 
всички компоненти и фактори, които й въздействат.  
 
Водоснабдяване на община Белово . Обобщение   

Във всички населени места на територията на общината има изградена водопроводна 
мрежа. Населените места са 100% водоснабдени. Проблем са високите загуби във 
водопроводната мрежа, дължащи се на амортизирани водопроводи (в основната си 
част - от етернит). Необходима е помяната им. Необходимо е да се изпълнят мерките 
предложени в Регионалния план за развитие на ВиК. 

Съществуващите водопроводи са амортизирани и са използвани азбестови тръби, 
което води до много аварии и скрити загуби на вода. Загубите на вода надхвърлят 50% 
от подадената вода. Честите аварии водят до спиране водоподаването и нередовното 
подаване на вода на населените места. Авариите по водопроводите води до ерозия на 
терена Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода 

Значително се е повишила сезонната неравномерност в ползването на питейна вода. 
През летните месеци населението на селата, респ. потреблението на вода се увеличава 
в пъти, поради което съоръженията ( водоеми и др.) са недостатъчни. През лятото 
недостигът на вода в някои селища се дължи и на поливане на значителни площи в 
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дворовете на селата с питейна вода. 

Липсата на непрекъснато водоподаване може да спре развитието на района, да доведе 
до обезлюдяване на населените места и намали инвеститорския интерес. Липсва 
резерв от вода за развитие на животновъдството и за изграждане на малки 
предприятия за преработка на продукцията от животновъдството и 
растениевъдството. 

 
 Канализационни системи и съоръжения  

"ВиК" ЕООД Белово предоставя канализационни услуги на територията на община 
Белово. Населените места нямат изградени канализационни системи с изключение на 
гр. Белово и частично изградена канализация в с. Сестимо без пречиствателни 
станции за отпадъчни води.  
Обособени са агломерации на територията на “ВиК” ЕООД Белово, съгласно Доклад 
за прилагане на изискванията на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на 
отпадъчни води от населените места: Агломерация Белово е с 3 885 жители. Т.е. над 
2000 екв.ж.  
Съоръженията на ниво “ВиК” оператор могат да бъдат обобщени както следва: 
-  общо канализационна мрежа в общината е 50,255 км. в т.ч. за гр.Белово 

канализационната мрежа е 16,895 км - смесена. свързаност 87%  
- Водоприемник на отпадъчните води е река Марица /II категория, в участъкът при 

град Белово - „не чуствителна зона“/.  
- Промишлените отпадъчни води с битов характер се заустват директно в 

канализационната мрежа на гр. Белово.  
- Производственото предприятие – „ Завод за производство на хартия Белово”  

зауства пречистените си в ЛПСОВ отпадъчни води в р. Марица. Формират се във 
връзка с пречистването им 2 потока замърсени отпадъчни води: I поток- 
производствени и II поток- битови. Пречиствателните съоръжения за 
производствените води  са за механо-химично пречистване,  а за битовите 
отпадъчни води е изградено механично и биологично стъпало след което 
пречистените отпадъчни води се заустват в река Марица Пречистените води 
отговарят на изискванията съгласно разрешителното за заустване 

 
Основните недостатъци на канализационната система са:  

- Канализационната мрежа е амортизирана /наноси в каналите, разместени и 
нарушени връзки между тръбите, недостатъчен капацитет-диаметър, инфилтрация и 
ексфилтрация/.  

- В пo-голямата си част мрежата работи като смесена.  
- Недостатъчен е броят на дъждоприемните решетки и дъждовните водни 

количества не могат да постъпят в мрежата.  
- Основният проблем са миризмите в следствие на заустваните отпадъчни води в 

рамките на населеното място.  
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- Липсва ПСОВ за отпадъчните води от  град Белово и от другите населени места и 
непречистените отпадъчни  води се изливат директно в река Марица, река Яденица и 
деретата, което е предпоставка за създаване на условия за екологичен риск за 
околната среда и здравен риск за населението в общината.  

 
Състояние на канализационната мрежа и съоръженията към нея за Агломерация 

Белово - Канализационната система, е изградена и функционира като смесена 
система, но след анализ  на съществуващото положение, се препоръчва да се премине 
към разделна система, поради следните причини:  

- Изградената до мометна канализационна мрежа е по стопански начин /на 
парче/, без предварителен идеен проект, с които да се решат водните потоци за 
цялата канализационна мрежа.  

- Липсва достатъчен брой дъждоприемни оттоци за поемане на дъждовните 
водни количества.  

- Преобладаващият диаметър е в диапазона 300 - 400 мм, което е достатъчно за 
битова канализация, която да се доизгради до ПСОВ, а отделно се проектира и 
изгради дъждовна канализация.  

- Градът е тесен и разлят по протежението на река Марица, пресичан 
перпендикулярно от множество дерета, които се явяват естественни дъждовни 
колектори.  

Необходимо е да се извършва ефективно пречистване на производствено замърсените 
отпадъчни води в ЛПСОВ преди заустване в системата за отвеждането им в ПСОВ на 
населеното място.  

 
За град Белово  
- Канализационната мрежа, функционира като смесена - отвежда отпадъчните 

битови, промишлени и дъждовни води , които се заустват без пречистване в ВТ. 
- Състоянието на част от съществуващата канализационна мрежа е лошо – на места 

недостатъчни диаметри, малки наклони, деформации след строителство на 
канализацията, малка скорост на движение на отпадъчните води и почвени отложения 
в канализационните тръби. Има участъци с недостатъчна дълбочина, пропадане или 
инфилтрация. Налице са компрометирани участъци, които често аварират, вследствие 
дългогодишна експлоатация. От община Белово са възложили изготване на 
прединвестиционно проучване, което е взето предвид в съответните инвестиционни 
периоди.  

 
За селата от община Белово  
- Ниска степен на изграденост на канализационна мрежа.  
Мерки за подобряване на канализационната инфраструктура на територията на 

„“ВиК” “ ЕООД Белово:  
- Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни колектори с 

обратен наклон, заради пропадания или с нарушена конструкция.  
- Изграждане на преливници при смесените канализационни колектори.  
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- Изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с ПСОВ.  
- Изграждане на довеждащи колектори и КПС Мененкьово от населениете места, 

съгласно приетата стратегическа алтернатива за Група Белово;  
- Изграждане на ПСОВ Белово.  
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:  
- - Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до минимум риска 

за човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните води без 
пречистване в реките и другите водни тела. 

- Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 
мрежа до 100% за новоизградените мрежи.  

- Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване 
експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни води.  

- Предпазване на канализационните мрежит от претоварване, намаляване риска от 
наводнения и замърсяване почвите и подземните води.  

- Пречистване на отпадъчните води от Група Белово.  
 
Община Белово е възложила и изработила следните проекти:  
- ПСОВ Агломерация Белово - Прединвестиционно проучване;  
Разработен е в два варианта:  

- 1-ви вариант – Обща ПСОВ за съвместно пречистване на отпадъчните води от гр. 
Белово и от селата: Дъбравите, Голямо Белово, Момина Клисура, Аканджиево и 
Мененкьово изготвени ПИП и идеен проект за ПСОВ на град Белово.  
- 2-ри вариант - изготвени ПИП и идеен проект за ПСОВ на град Белово и 
пречиствателни съоръжения за отпадъчните води от отделните села.  
Проектът е изработен през 2012 година, на етап идейна фаза, в процес на разглеждане 
от МОСВ, няма становище и одобрено финансиране. Необходимите инвестиции са 
определени и планирани в три периода, отговарящи на всяка инвестиционна 
програма: Краткосрочна /2014 - 2020/; Средносрочна /2021 - 2028/; Дългосрочна /2029 
- 2038/.  
 
Управление на   отпадъчните води от производствените предприятия- Необходимо 
е да се извършва ефективно пречистване на производствено замърсените отпадъчни 
води в ЛПСОВ преди заустване в системата за отвеждането им в ПСОВ на населеното 
място.  
 
В Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на територията на “В 
и К“ ЕООД Белово, възложен от МРРБ - юли 2013 година, са представени следните 
инвестиционни програми, необходими за реконструкцията, рехалилитация и ново 
строителство за всички елементи на канализационните системи в Община Белово:  
 
Краткосрочна инвестиционна програма 2014 - 2020 година  

- Строителство на ПСОВ и довеждащи колектори /към ПСОВ/ за осигуряване 
съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води;  
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- Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на 
инфилтрацията и премахването на други основни недостатъци, което ще 
осигури ефективната експлоатация на ПСОВ;  

- Предварителни проучвания на населените места без канализационна мрежа;  
- Изграждане на канализационна мрежа в жилищни квартали без 

канализационна система, които са свързани с водоснабдителната система;  
- Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни 

колектори с недостатъчен хидравличен капацитет и с малка дълбочина. Ще 
предпази мрежата от претоварване и ще намали риска от наводнения;  

- Реконструкция и рехабилитация на канализационни колектори с голяма 
инфилтрация - това са предимно колектори с малка дължина на тръбите - 1 м 
/съответно - голям брой на свързванията/ и дълъг експлоатационен период;  

- Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни 
колектори с обратен наклон, заради пропадания или с нарушена конструкция;  

- Изграждане на преливници при смесените канализационни колектори;  
- Изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с 

ПСОВ;  
- Изграждане на довеждащи колектори и КПС Мененкьово от населениете 

места, съгласно приетата стратегическа алтернатива за група Белово;  
- Изграждане на ПСОВ Белово.  

 
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 
резултати:  

- Недопускане замърсяването на водите и намаляване до минимум риска за 
човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните води без 
пречистване в реките и другите водни тела;  

- Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 
мрежа до 100% за новоизградените мрежи;  

- Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване 
експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни 
води;  

- Предпазване на канализационните мрежи от претоварване, намаляване риска 
от наводнения и замърсяване почвите и подземните води;  

- Пречистване на отпадъчните води от група Белово.  
 
Средносрочна инвестиционна програма 2021 - 2028 година  
В средносрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел:  

- Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на 
инфилтрацията и премахването на други основни недостатъци, което ще 
осигури ефективната експлоатация на ПСОВ.  

Средносрочната програма - част Канализация включва  следните инвестиционни 
компоненти:  

- Рехабилитация на 8 км канализационна мрежа в град Белово.  
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- Изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население под 2 000 екв. 
жители.  

- Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията за зонирането на 
канализацията.  

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 
резултати:  

- Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 
мрежа от 0% до 45% - 50% в населени места без канализационна мрежа, както 
и увеличение до 90 - 100% за населени места със свързаност над 30%;  

- Подобряване нивото на ВиК услугите за населението и екологичното 
състояние на населените места;  

- Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване 
експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни 
води;  

- Предпазване мрежите от претоварване, намаляване риска от наводнения и 
замърсяване почвите и подземните води;  

- Прекратяване или намаляване на риска от включването на отпадъчните води 
без пречистване в почвите, реките и другите водни тела;  

- Предотвратяване на замърсяването на подземните води и намаляване до 
минимум на риска за човешкото здраве.  
 

Дългосрочна инвестиционна програма - 2029 - 2038 година  
В дългосрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел: Рехабилитация 
на свързаните канализационни мрежи за намаляване на инфилтрацията и 
премахването на други основни недостатъци , което ще осигури ефективната 
експлоатация на ПСОВ. Доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на 
свързаността на населението с канализацията.  
Дългосрочната програма - част Канализация включва следните инвестиционни 
компоненти:  

- Реконструкция и рехабилитация на 7,5 км съществуващи канализационни 
мрежи.  

- Изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население под 2000 
жители.  

- Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията за зонирането на 
канализацията.  

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:  
- Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 

мрежа от 90% до 100%, според местонахождението.  
- Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното 

състояние на населените места.  
- Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, намаляване 

експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените отпадъчни 
води.  
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- Прекратяване или намаляване на включването на отпадъчните води без 
пречистване в почвите, реките и другите водни тела. Избягване замърсяването 
на подземните води и намаляване до минимум риска за човешкото здраве.  

 
Алтернативни решения за развитие на канализационните системи и съоръжения на 
територията на Община Белово 
Основните дейности са свързани с отвеждането и пречистването на отпадъчните води 
на територията на Община Белово.  
Необходимо е изработване на техникоикономическа обосновка, заключенията на 
която да са основа за проектни и алтернативни решения.  
От екологична гледна точка всички предложени алтернативи са екологосъобразни и 
реализацията им не създава конфликтна ситуация с околната среда по отношение на 
всички компоненти и фактори, които й въздействат.  
 
Предложение на алтернативи за развитие на канализационната инфраструктура 
системите за събиране на отпадъчните води от територията на Община Белово и 
пречистването им. 
 
Предложение за алтернативи за отвеждане на отпадъчните води-  
 
Съществуващата канализационна  система на гр. Белово, е изградена и функционира 
като смесена система, но след анализ  на съществуващото положение се препоръчва  
да се премине към разделна система, поради следните причини:  

- Изградената до мометна канализационна мрежа е по стопански начин /на 
парче/, без предварителен идеен проект, с които да се решат водните потоци за 
цялата канализационна мрежа.  

- Липсва достатъчен брой дъждоприемни оттоци за поемане на дъждовните 
водни количества.  

- Преобладаващият диаметър е в диапазона 300 - 400 мм, което е достатъчно за 
битова канализация, която да се доизгради до ПСОВ, а отделно се проектира и 
изгради дъждовна канализация.  

- Градът е тесен и разлят по протежението на река Марица, пресичан 
перпендикулярно от множество дерета, които се явяват естественни дъждовни 
колектори.  

Необходимо е да се извършва ефективно пречистване на производствено замърсените 
отпадъчни води в ЛПСОВ преди заустване в системата за отвеждането им в ПСОВ на 
населеното място.  
 
Предложение на алтернативи за пречистване на отпадъчните води от населените 
места в Община Белово 
Разгледани са две стратегически алтернативи за пречистване на отпадъчните води: 

 - „децентрализирана“ : ПСОВ за отпадъчните води от гр.Белово и отделни 
пречиствателни съоръжения за отпадъчните води от селата: Дъбравите, Голямо 
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Белово, Момина Клисура, Аканджиево, Мененкьово  
- „централизирана“ /1 ПСОВ Белово за 6 населени места с 1 помпена станция 

между Мененкьово и Аканджиево и ПСОВ Белово/. Като се има предвид по-малката 
стойност на инвестицията, разходите за експлоатация и поддръжка, централизираната 
алтернатива е за предпочитане пред децентрализираната.  

 

Изводи, проблеми и устройствени изисквания към ВиК мрежата 

Актуалните нужди на населението и стопанските дейности на територията на община 
Белово са осигурени с необходимата им по количество и качество питейна вода от 
местни водоизточници. Ценна питейна вода се използва за поливане на културите, 
отглеждани в дворовете.  

В преобладаващата си част населените места ( и останалите урбанизирани територии ) 
не са канализирани. Широко се използват попивни ями. Пречистените отпадъчни 
води от стопанските дейности се отвеждат в прилежащите на обектите дерета. Има 
случаи, в които качеството им не отговаря на нормативните изисквания, но 
качеството на водите в деретата засега не се наблюдава. Качеството на останалите 
повърхностни води – реки/ суходолия и язовири, се оценява като приемливо. 

Въвеждане с Правилата за прилагане на ОУПО задължително изграждане на изгребни 
ями при новото жилищно строителство и поетапна подмяна на попивните ями до 
изграждане на канализационна система и ПСОВ за цялото населено място.  

В Правилата за прилагане на ОУПО да се предпише изискване към последващите 
ПУП за предвиждане на локални съоръжения за пречистване на отпадъчните води. За 
града да се предвиди изграждане на канализация, която да обслужва всички райони и 
ПСОВ. 

ВиК системата е представена на сборната схема на техническата инфраструктура в  
М 1:25000 към ОУП на Община Белово - предварителен проект. 

 

Хидромелиоративни системи и съоръжения на територията на Община Белово 

В ОУП на Община Белово е изготвена схема на хидромелиоративните съоръжения 

Основните параметри и състоянието на язовирите в общината са подробно описани в 
ОУП – предварителен  проект. 

 
 Електроснабдяване  

Община Белово е богата на хидроенергийни ресурси. Преди 40 - 50 години това е 
оценено на високо национално ниво, в резултат на което е изграден уникален 
хидроенергиен комплекс, стопанисван понастоящем от Национална Енергийна 
Компания /НЕК/, даващ в момента сериозен процент евтина електроенергия в 
енергийната мрежа.  
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 Хидроенергетика 
Каскада “БЕЛМЕКЕН - СЕСТРИМО - ЧАИРА“ в поречието на река Крива, приток на 
река Марица Сестримският хидроенергиен комплекс е един от най-големите в Европа.  
  

 
Фиг.1.1-4 Схема на каскада „Белмекен-Сестримо-Чаира“ 
 
Каскада „Сестримо“ обхваща: язовир Белмекен с обем 144 х 106 м3 вода, заграден от 
две стени - основна и спомагателна; три деривации на кота над 1900 м, които се вливат 
в язовира, а именно:  

- “Грънчар“ с т. нар. “допълнителни води“ към него; това е и най-голямата 
деривация; “Марица1900“; “Джаферица“;  

- две деривации над кота 1200 м, които се вливат в изравнител “Станкови 
бараки“, под изтичалото на ВЕЦ - ПАВЕЦ Белмекен, а именно: “Марица1200“ 
и “Яденица - Чаира“;  

- горен изравнител над ВЕЦ “Момина клисура“;  
- напорен тракт от тунели, щолени и водни кули;  
- канал от изтичалото на ВЕЦ “Сестримо“ до изравнителя на ВЕЦ “Момина 

клисура“ и три водноелектрически централи: - ВЕЦ - ПАВЕЦ “Белмекен“; - 
ВЕЦ “Сестримо“; - ВЕЦ “Момина клисура“.  
 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 53 

Хидровъзел “Белмекен“ -  изграден е на високото плато, от което води началото си 
река Крива и включва язовир “Белмекен“, събирателните деривации от първия пояс, 
“Марица 1900“, “Грънчар“, “Джаферица“ и събирателни деривации “Благоевградска 
Бистрица“, “Илийна“ и “Манастирска“ от поречието на река Струма, ПАВЕЦ 
“Белмекен“ и ПАВЕЦ “Чаира“.  
Язовир “Белмекен“  Местоположение - планина Рила; Построен на река Крива; 
Водосборна област - 219 кв. км; Средногодишен приток - 242,50 куб. м/сек; Година на 
построяване - 1974 година; Предназначение - електропроизводство; Изравняване на 
водната маса - многогодишно. Съоръжения: Водохранилище Завирен обем - 144,04 
млн. куб. м; Полезен обем - 141,16 млн. куб. м; Залята площ - 4,531 кв. км; Язовирна 
стена , Преливник , Основни изпускатели , Контра стена  
ПАВЕЦ “Белмекен“ - Тип на централата: деривационна; Инсталирана мощност - 375 
МВт - Т; 104 МВт; Средногодишно ел. производство - 331 ГВ;  
ПАВЕЦ “Чаира“ - Тип на централата: деривационна; Инсталирана мощност - 864 
МВт - Т; 788 МВт помпено-турбинен режим; Средногодишно елелектропроизводство 
- 342 ГВтч. ПАВЕЦ “ЧАИРА“ дава възможност за оптимизиране режима на работа на 
базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически 
качества на българската електроенергийна система.  
За повишаване на енергийната ефективност на комплекса, в процес на изграждане е 
язовир “Яденица“, който чрез напорен тунел ще бъде свързан с долния изравнител на 
ПАВЕЦ “Чаира“ - язовир “Чаира“.  
Хидровъзел “Чаира - Станкови бараки“ - обхваща язовирите “Чаира“ и “Станкови 
бараки“, събирателните деривации на кота 1200 м, от втория пояс /“Марица 1200“, 
“Чаира“ и “Яденица“/, деривационните ВЕЦ “Сестримо“ и “Момина клисура“ и два 
изравнителя.  
Язовир “ЧАИРА“- долен изравнител на ПАВЕЦ “Чаира“. Недостатъчният обем на 
язовира обосновава строящия се язовир “Яденица“ и свързващия го с язовир “Чаира“ 
реверсивен тунел. Местоположение - планина Рила; Построен на река Чаирска; 
Съоръжения: Водохранилище Завирен обем - 5,60 млн. куб. м; Полезен обем - 4,20 
млн. куб. м; Язовирна стена , Преливник Общо преливно водно количество при 
максимално водно ниво - 72,0 куб. м/сек;основен изпускател Диаметър на основния 
изпускател - 1200 мм; Ремонтен затвор - плосък савак - 1,20/ 1,00 м; Работен затвор - 
плосък савак - 1,20/ 1,00 м; Обща пропускателна способност - 20,27 куб. м/;сек; 
Допълнителен основен изпускател . 
Язовир “Станкови бараки“ Местоположение - планина Рила; Построен на река 
Крива; Съоръжения: Водохранилище Завирен обем - 0,420 млн. куб. м; Преливник 
,Основен изпускател ГНД за ВЕЦ “Сестримо“  
ВЕЦ “Сестримо“ Тип на централата: деривационна; Инсталирана мощност - 240 
МВт; Средногодишно ел. производство - 229,5 ГВтч; Съоръжения: Язовирна стена , 
Дневен изравнител “Момина клисура“  
ВЕЦ “Момина клисура“ Тип на централата - деривационна; Инсталирана мощност - 
120 МВт; Средногодишно ел. производство - 105,3 ГВтч;  
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Територията на общината е обезпечена с електроенергия и с въздушни 
електропроводи високо напрежение собственост на НЕК. Мрежата СрН е добре 
развита и в добро състояние. Недобро е състоянието на мрежата ниско напрежение - в 
по-голямата си част въздушна с недостатъчна преносна възможност. На територията 
на общината е разположена електрическа разпределителна подстанция 110/20. По 
населени места е изградена мрежа от ТП с обща инсталирана мощност в /КVА/ . 
На територията на общината   разположеното уникалното хидротехническо и 
енергодобивно съоръжение - каскада "Белмекен - Сестримо - Чаира" е с  национално 
значение и  включва : - ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен"; - ПАВЕЦ "Чаира";  
ВЕЦ "Сестримо" и- ВЕЦ "Момина клисура" за електропроизводство с важни 
предимства - използват се възобновяеми енергийни източници, не се замърсява 
природата, водите се използват комплексно /енергодобив, водоснабдяване, 
напояване, водни спортове/. И четирите централи са държавна собственост. 

Проект "Яденица" - Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" 
чрез изграждане на язовир "ЯДЕНИЦА" и реверсивен напорен тунел за връзка с 
язовир "Чаира”  

Наименование на проекта: Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица 

 
Фиг.1.1-5 – Схема на язовир "ЯДЕНИЦА" 

В изпълнение на директивите на ЕС, в частност на третия либерализационен пакет, 
през последните години настъпиха промени в енергийната стратегия и плана за 
развитие на електроенергийния сектор, които са насочени основно към: 

1. Приоритетно развитие на производството на електроенергия от възобновяеми 
източници и произтичащата от това необходимост от допълнителен бърз резерв за 
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балансиране и заместване на тези мощности. 

2. Продължаване процеса на либерализация на електроенергийния пазар в страната и 
региона, формиране на балансиращ пазар и пазар на услуги. 

3. Завишаване на изискванията за повишаване сигурността на доставките. 

В резултат на това е наложителна реализацията на Проекта за увеличаване обема на 
долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" с изграждане на язовир „Яденица" и свързващ 
реверсивен тунел със съществуващия изравнител (язовир"Чаира") на 
електроцентралата („Проект"). Осигуряването на безопасно, сигурно и икономично 
електроснабдяване при пределно допустими граници на отклонение за напрежение и 
честота е основен ръководен принцип при управлението на електроенергийната 
система. В този смисъл участието на ПАВЕЦ „Чаира" в структурата на генериращите 
мощности за балансиране на електроснабдяването при различни варианти на 
електропотребление, товарови диаграми и други фактори може да бъде определена 
като определяща от общосистемна гледна точка в рамките на страната и региона. 

Основните ползи, обуславящи необходимостта от изграждане на яз. „Яденица", са 
свързани с преминаване на ПАВЕЦ "Чаира" от дневен към седмичен режим на работа 
и увеличаване на неговата използваемост. 

Икономическият ефект от изпълнението на проекта се изразява в намаляване на 
общосистемните разходи и повишаване сигурността на електроснабдяването.  

През последните години в света, а и в България, с бързи темпове нараства делът на 
инсталираните генериращи мощности от ВЕИ и високоефективно комбинирано 
производство на електро- и топлоенергия, като прогнозите са техният дял да 
продължи да нараства.  

На територията на община Белово има изградена и въведена една ВЕИ 1300 KW  и 
един микро ВЕЦ в село Сестримо.   

Територията на общината е обезпечена с електроенергия и с въздушни 
електропроводи високо напрежение собственост на НЕК. Мрежата СрН е добре 
развита и в добро състояние. Недобро е състоянието на мрежата ниско напрежение - в 
по-голямата си част въздушна с недостатъчна преносна възможност. На територията 
на община Белово има изградена и въведена една ВЕИ 1300 KW  и един микро ВЕЦ в 
село Сестримо.   

Уличното осветление - изградено е с улични осветители с компактни 
луминисцентни лампи, монтирани основно на стълбовете от мрежата ниско 
напрежение. Монтираните осветителни тела не осигуряват нормативните яркост и 
равномерност на осветителната уредба Необходимо е изграждане на нова осветителна 
уредба във всички населени места на общината.  За намаляване на разходите на 
ел.енергия е препоръчително осветителните уредби да се изградят с LED осветители, 
както и въвеждане на система за управление и контрол на осветителната уредба. 

Цялостното развитие на захранването електроенергия на територията на Община 
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Белово се предвижда да става посредством инвестиции на електроразпределителното 
дружество. Планувани са подмяната или полагане на нови кабели линии НН с 
изтичащ срок на експлоатация. Също така се предвижда и подмяна на кабели СрН 
/20kV/ 

 
 
Фиг.1.1-5 Схема на каскада „Белмекен-Сестримо-Чаира“ 

 
 Газоснабдяване и топлофикация - За района на община Белово 

газоснабдяване е осигурено само на територията на гр. Белово (на някои 
административни сгради  и др.).  

  
 Електронна, съобщителна мрежа; телекомуникации  

Всички населени места в общината са оборудвани със съоръжения за извършване на 
пощенски, телефонни и радио услуги, осигурени са интернет връзки. Всички населени 
места имат покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието със сигнал на 
лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата община. Има 
кабелна телевизия, покриваща територията на град Белово. Територията на общината 
има покритие с мобилни комуникации на операторите М-тел, Теленор и 
Виваком.Телекомуникационната мрежа предоставя различна степен на обслужване на 
територията на отделните населени места. През последните години е осигурен 
достъпът до интернет главно в град Белово. Основно проблеми съществуват в селата, 
където все още степента на оборудване на населението с компютри е твърде ниско и е 
необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата /телецентрове в 
адм.сгради, читалища, пощенски станции и др./. 
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 Образование 

Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло бюджетна 
издръжка и е приоритет в общинската политика. В същото врем тя е изправена пред 
редица екстремни ситуации, като демографски срив, закриване на училища, сливане 
на паралелки.  
Училища : СОУ "Ал.Иванов-Чапай", град Белово напълно обновената и осъвременена 
училищна сграда.  ОУ "Отец Паисий", с.Сестримо  и ОУ "Отец Паисий", 
с.Мененкьово,  
Налице е устойчива тенденция след завършване на основно образование част от 
децата да продължават образованието си в профилирани гимназии и училища в 
близкия областен център Пазарджик. 
По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 
общоевропейската стратегия "Европа 2020" е подобряване на образователното 
равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или 
еквивалентно на висше образование. (Към момента в община Белово се формира 
значителен дял от населението с ниска грамотност или неграмотни хора, което силно 
затруднява достъпа им до пазара на труда.)  
 
 Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението на Община Белово е другата основна социална 
дейност. 
В здравеопазването в общината не функционират заведения за болнична помощ. 
Болничното лечение на населението се осъществява в МБАЛ Пазарджик. Близостта 
до областния град, играе важна роля по отношение достъпа на хората до 
специализирана и квалифицирана медицинска помощ от различен характер.  
Извън болничната медицинска помощ е представена от индивидуални практики в 
двата града и селата, индивидуални практики по дентална медицина и един 
медицински център.  
Здравните заведения са: Извън болничната медицинска помощ е представена от МЦ 
"Хигия" – гр. Белово и 3 амбулатории за първична здравна помощ. Спешната 
медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска помощ/ЦСМП - 
филиал Белово към ЦСМП - Пазарджик. На територията на Община Белово работят 
седем лекари, регистрирани на индивидуална практика, от които 4 работят в град 
Белово, а другите 3-ма обслужват населението от селата, влизащи в територията на 
Община Белово: В общината работят и 6 стоматолози на частна практика. За 
подобряване на здравното обслужване на Община Белово са привлечени специалисти 
и са сключени договори със специалисти: кардиолог, гастроентеролог, ендокринолог, 
ортопед-травматолог, физиотерапевт,  офталмолог /очен лекар/, хирург и невролог. 
Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в Община Белово е добре 
организирана, материално и кадрово обезпечена, но с потребности от обновяване на 
материалната база.  
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Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат до:  
- Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, 

включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от 
общинския център;  

- Повишаване на качеството на здравните услуги;  
- Обновяване на оборудването на здравните заведения. 

 
 Административно обслужване  

Административното обслужване се осъществява от община Белово. Деловото 
обслужване се осъществява от Районен съд, град Пазарджик, който обслужва и 
селищата от Община Белово. Други структури са Общинска служба "Земеделие", 
Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "Социално подпомагане". На територията на 
останалите селища административното обслужване е представени от сградите на 
кметствата и пощите. Сгради на пощите има в отделните населени места. 
 
 Бизнес инфраструктура  

Финансово-кредитните институции са представени от: БАНКА ДСК - клон град 
Белово и ОББ - клон град Белово 
 
 Култура  

На територията на град Белово съществува една музейна сбирка, чиято сграда е в 
добро състояние построена е през 1895 година от белгийски и италиански 
специалисти. В сградата е разположена картинна галерия с десетки произведения на 
известни майстори. Поставено е началото на научна историческа библиотека с над 
5000 тома научна литература, като е събран и значителен документален снимков 
архив.  
Във всяко селище от общината са построените читалищни сгради с библиотеки- 
средища на културния живот.. Необходими са средства както за ремонт, за обновяване 
на библиотечния фонд, така и за модернизация. Оборудването на компютърни 
кабинети в училищата следва и може да се съчетае и с оборудване на всички читалища 
с един или два компютъра и интернет . 
На територията на Община Белово разположените археологически обекти и др.обекти 
обекти обявени за паметници на културата са база за развитие на културен туризъм, 
който ще допринесе за икономическото развитие на Община Белово. Подробен анализ 
е представен в раздел 2.7 към ДЕО,  
 
 Спорт, отдих, туризъм и курортно дело  

На територията на Община Белово са регистрирани редица исторически паметници, 
привлекателни за културен и исторически туризъм.  
Природните дадености и съществуващата, но недостатъчна материална база при едно 
добро и разумно развитие, биха създали добри условия в спортно-туристическата и 
курортна дейност, оттам и благоприятно икономическо развитие на община Белово в 
бъдеще.  
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На 2 км. от град Белово се намира Беловският минерален извор “Топлата вода“с 
построен и плувен басейн и - езеро /рибарник/ с полуостров Минералният плаж е 
електрифициран с локални електрически инсталации за сградите и районното 
осветление. Обектът се захранва от извор “Баните“. В град Белово са изградени един 
стадион, комплекс от спортни площадки, зала за волейбол и два физкултурни салона, 
които са неподдържани и се нуждаят от ремонт.  
Туристическите  обекти са с недостатъчно използвани и рекламирани възможности за 
отдих и туризъм /конен и ловен/. Някои от тези обекти не са нанесени върху КВС и 
ККР. 
 Съществуват големи перспективи за развитието на т.нар. познавателно -възпитателен 
туризъм. В това отношение голям интерес представляват археологическите обекти 
Климатичен планински курорт в местност “Чаира“. Летовище “Чаира“ отстои на 18 
км от гара Сестримо. Курортът е заобиколен с чудесни широколистни и иголистни 
гори. В неговия район е създадено ловното стопанство “Чаира“ за развъждането на 
полезен дивеч. Обитава се от сърни, елени, диви свине, мечки и други. Срещат се 
глухари, яребици /лещарки/, кеклици и други.  
Богатото историческо наследство на Беловския регион предполага и предоставя 
изключително добри условия за развитие на т. нар. църковен туризъм.  
В Беловския район се намира и първото килийно училище. По отношение на 
легловата база в Община Белово има само няколко къщи за гости. 
След построяването на язовир “Яденица“ ще се създадат добри условия за развитие на 
екотуризма в община Белово.  

Климат и релеф, наличие  на минерални извори, чистотата на въздуха, обекти на КИН 
и др. създават добри предпоставки за развитието на културното дело и туризма. Но с 
оглед на недоброто икономическо състояние на Република България, както и на 
Община Белово, най - доброто за развитието на общината е съчетаване на културно - 
исторически туризъм с възможностите за практикуване на зимни спортове и 
развитието заедно с тях на една система от бази за рекреация и спорт на територията 
на южните склонове на Рила до населените места Сестримо, Момина клисура и 
Голямо Белово.  

Изградената до момента леглова  база на територията на общината има ограничен 
капацитет и не предлага услуги с висок стандарт.  

Необходимо е да се създадат условия за по-пълноценно използване на туристическия 
потенциал, като се подобрят общите условия за развитието на туризма като 
приоритетен отрасъл на общинската икономика.  

Необходими са мерки за подобряване на транспортния достъп до културните 
паметници, възстановяване и подготовка на самите паметници за посещения на 
туристи, реклама на туристическите продукти на територията на общината.  

Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти би 
създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата на 
туризма. 
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1.2. Устройствено планиране на територията  
 

 Концепция за развитие на Община Белово 
Главна цел на развитие Създаване на условия за устойчиво и интегрирано 
пространствено развитие на общинската територия, осигуряващи по-добро качество 
на живот и привличане на нови обитатели и инвестиции. 
Икономическото развитие е слабо изразено в някои села от общината, като в 
най-голяма степен заетост има в гр. Белово  
Туристическата инфраструктура не е достатъчно застъпена във всички населени 
места, както и в землищата им.  
Функционално зониране на територията С концепцията за пространствено 
развитие на община Белово се формират четири типа зони: горска зона, земеделска 
зона, туристическа зона, икономическа зона.  
 Горска зона - Горските територии в община Белово заемат голяма част от общата 

площ. За реализиране на главната визия за развитие на общината, в зоната на горските 
територии следва да се реализира следната стратегическа цел: Максимално 
съхраняване на съществуващия горски фонд като основен фактор за развитието на 
туризма и общия просперитет на общината. 

Тази цел може да се постигне посредством реализирането на следните политики в 
ОУП на община Белово 
 Земеделска зона - В общината има голямо разнообразие от почвени типове. Не 

окрупнените земеделски участъци са подходящи за развитие на малки земеделски 
стопанства, насочени към съвременни биологични методи на селскостопанско 
производство, осигуряващо висококачествена екологически чиста земеделска 
продукция, високо ценена не само у нас, а и на международните пазари. 

Животновъдството е другият селскостопански сектор, който има много 
добри условия за развитие в общината в четири направления: овцедовъдство – за 
мляко и месо; овцевъдство и отглеждане на кози – за мляко, месо и вълна; 
птицевъдство – отглеждане на свободни кокошки за яйца и месо, както и отглеждане 
на пуйки, патици и гъски, каквито традиции има в този край; пчеларство - природните 
условия са особено благоприятни за отглеждане на пчели и добиване на екологично 
чист мед и други пчелни продукти. 

 При една добра обвързаност и съгласуваност между първичния 
(селскостопански сектор) и преработващата промишленост в общината, може да се 
постигнат много добри резултати в производството на продукти с висока добавена 
стойност. 

 В тази връзка е определена и стратегическата цел за развитие на 
земеделската зона: Развитие на малки и средни земеделски стопанства, насочени към 
биологично производство, ориентирано към туристическия пазар. 

За постигането на стратегическата цел е необходимо да се реализират следните 
политики в земеделската зона: 
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- насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно 
специфичните  климатични и почвени условия; 

- насърчаване отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на 
местните условия и традиции; 

- стимулиране на експериментално екоземеделие, свързано със 
съхраняване на екологичната чистота на природната среда и 
произвежданата земеделска продукция; 

- развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация в 
съчетание с туристическите дейности; 

- стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с различни 
форми на туризъм; 

- стимулиране на пчеларството, отглеждането на билки и горски плодове – 
шипки, лешници, къпини, малини, боровинки и др.; 

- стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за 
преработка на земеделската продукция, произвеждащи висококачествена 
екологично чиста продукция насочена към туристическия сектор. 
 

Концепцията предвижда територии за алтернативно земеделие, при които се 
прилагат високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на 
земеделска продукция. Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и 
отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, билки, етерично-маслодайни култури 
и други.  

 
 Туристическа зона 
Възприетата цел за община Белово като „проспериращ туристически район 

с национално значение” налага да се отдаде приоритетна роля на туристическите 
функции в общинската територия и да се постигне ефективното им съчетаване с 
останалите функции, за да се постигне краен мултиплициращ ефект. 

 
Стратегическата цел за развитие на туристическата зона е: 
 
Развитие на община Белово като проспериращ туристически район с 

национално и наднационално значение. 
За постигането на тази стратегическа цел е необходимо осъществяването на 

следните политики: 
- стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически продукт, 

чрез развитието на селски, познавателен, културен, спортен, ловен и 
други форми на туризъм; 

- интеграция на туристическите дейности със селскостопанската, 
промишлената и занаятчийската продукция в общината; 

- развитие на системата от пешеходни, велосипедни, културни и други 
маршрути в общинската територия; 
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- подобряване на екологичните качества на средата в община Белово, чрез 
изграждане на канализационни мрежи, рекултивиране на сметища, 
увеличаване на площта и подобряване на качествата на зелените площи в 
населените места, залесяване и благоустрояване на бреговете на реките, 
до които има масов достъп; 

- редовна поддръжка на рехабилитираната пътна мрежа; 
- разработване на устройствени мерки за съхраняване на недвижимото 

културно наследство и мащаба на урбанистичната структура на 
населените места в общината (с нискоетажно свободно застрояване); 

- стимулиране изграждането на висококатегорийни туристически обекти, 
които не нарушават естествено формиралата се селищна среда и нейния 
характер. 

Концепцията предлага развитие на познавателен, културен, ловен и риболовен 
туризъм, чрез обвързване на съществуващите НКЦ и изграждане на допълващи 
обекти и инфраструктура съответно в зони Ок, Ок1, Атр и Ткин. Към част от селата се 
предвижда и изгражда на различни атракционни обекти, които ще допринесат за 
обогатяването на туристическите услуги.  

Показателите за допустимото застрояване в цялата община са направени така, 
че да не допускат презастрояване, в която и да е част от територията на общината. 

 
 Икономически зони 

Концепцията предвижда развитието на малки икономически зони, които да са 
насочени към стимулирането на малкия и средния бизнес, ориентирани към 
преработващата промишленост, работещи с екологически чисти суровини от местния 
земеделски сектор и горското стопанство. Те биха могли да се реализират в границите 
на съществуващите стопански дворове, както и в съществуващите 
производствено-складови територии в общината. Икономическите дейности в 
общината следва приоритетно да се развиват в посока на преработващата 
промишленост, леката и хранително-вкусовата промишленост с производство на 
екологични продукти за крайно потребление, както и в посока на създаване и 
подкрепа на малки и средни предприятия във връзка с туристическата насоченост на 
общината. За целта са предложени устройствени зони даващи възможност на бизнеса 
за начинания, съответстващи на техните инвестиционни намерения съответно: 
смесени многофункционални зони (Смф и Смф1) и производствени зони (Пп). 
Смесените многофункционални зони дават възможност за реализиране на широк 
спектър от бизнес инициативи при спазване на нормативните и екологични 
изисквания. 

 Зониране и устройствени режими в ОУП на Община Белово 
Предварителен проект  

В проекта на ОУП на Община Белово в М 1:25 000 са отразени зонирането и 
устройствените режими. 
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С одобряването на ОУП на Община Белово и правилата и нормативите към него, 
предвидените устройствени зони и стойности към тях стават задължителни за 
прилагането на плана.  

При възлагане и изработване на подробни устройствени планове, правилата и 
нормативите на устройство и застрояване следва да отговарят на тези, предвидени в 
ОУП. 

Устройствените зони с определения режим на устройство и застрояване са дадени в 
Предварителния проект на ОУП. 

Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 
изискванията и определените от Националният институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно наследство. За 
тях се разработват специализирани предварителни проучвания, свързани с опазване 
на недвижимото културно наследство. 

Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се съобразяват 
с изискванията на наредбите на МРРБ и МЗ. 

Устройствени режими и параметри  

Във връзка с изискванията за населените места, за съществуващите и новопредвидени 
селищни образувания, както и за други части от общинската територия, с ОУПО са 
определени устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при 
необходимост и:  

- територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението 
им;  

- територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);  

- рискови територии – зони с потенциални свлачища и абразия и потенциално 
наводняеми територии;  

- територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия;  

- територии за разполагане на съоръжения, генериращи енергия от ВЕИ, с или 
без промяна на предназначението на ПИ.  

Разпределението на територията на общината по видове общо (преобладаващо) 
предназначение и видове устройствени е извършено с номенклатурата и 
възможностите на Наредба № 7, при съобразяване с режимите, установени по реда на 
други закони и на фактическото ползване. 

Правила на застрояване 

ОУП, съгласно разпоредбите на ЗУТ, има значението на основа на цялостното 
устройство на територията, като неговите предвиждания са задължителни за 
последващите подробни устройствени планове. 

ОУП определя целесъобразна последователност на изработването на последващите 
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подробни планове, като отчита приоритетите в обществения интерес, мащабите на 
инвестиционната активност по територии и потенциални заплахи за компрометиране 
на ресурси или публични мероприятия при продължване работата ”на парче”. 

 
 Баланс на територията 

Разпределението на територията на община Белово е представено в баланс на 
територията ѝ. 

Таблица № 1.2.-1 Баланс на територията към Предварителния проектна ОУП на 
Община Белово 

 

Наименование на териториалния 
елемент 

площ на 
съществува
щи обекти 
/дка 

% 

площ на 
проектни 
елементи 
/дка/ 

% 

Жилищни територии 5575 1.61 7635 2.20 

територии с обществено обслужващи функции 52 0.02 97 0.03 

производствени дейности 708 0.20 1844 0.53 

спорт и атракции 34 0.01 57 0.02 

вилни зони 28 0.01 644 0.19 

нови територии за рекреационна устройствена зона - - 2621 0.76 

озеленяване, паркове и градини 147 0.04 265 0.08 

обработваеми земи - ниви 36281 10.47 31636 9.13 

обработваеми земи - трайни насаждения 2121 0.61 1843 0.53 

стопански дворове 676 0.20 676 0.20 

нови територии за животновъдни комплекси и 
ферми - - 858 0.25 

ливади, пасища, мери 34534 9.97 30958 8.94 

други територии, заети от селско стопанство 4229 1.22 3660 1.06 

територии за лесопарк, спорт, курортно дело и 
допълващи обслужващи функции - - 52931 15.28 

необработваеми земи 5118 1.48 3850 1.11 

гори 57444 16.58 37327 10.78 

гори със стопанско предназначение 160639 46.38 136007 39.27 

недървопроизводителни горски площи 21491 6.20 15833 4.57 

гори в земеделски земи 5722 1.65 5319 1.54 

води и водни площи 7019 2.03 7019 2.03 

територии на водостопански и хидромелиоративни 
съоръжения 1000 0.29 1000 0.29 

нови територии за техническа инфраструктура - - 452 0.13 
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нарушени и ерозирали територии, земни 
образувания 182 0.05 182 0.05 

дерета 920 0.27 920 0.27 

територии за добив на полезни изкопаеми 176 0.05 170 0.05 

територии на автомобилен и жп транспорт 2097 0.61 2116 0.61 

територии за културно-исторически обекти 112 0.03 316 0.09 

гробищни паркове 69 0.02 140 0.04 

общо: 346376 100.00 346376.00 100.00 
 

 Функционално –пространствено зониране на територията 
Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 
(ПНУОВТУЗ) и Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове 
(ОСУП) ОУПО определя териториите с общо предназначение и конкретизира 
устройствените зони, териториите с устройствени режими и терените със 
самостоятелен устройствен режим. 

На основата на природния потенциал  и условия, историческото развитие и 
традиции в икономическото развитие, както и след проведените проучвания във 
връзка с разработването на проекта, с ОУПО Белово се предлага определена 
преобладаваща функционална специализация на територията на общината, 
включително и на населените места. 

На територията на община Белово с настоящия проект за ОУПО се определят 
следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със 
самостоятелен устройствен режим: 

 
 Устройствени зони и режими на територията  

С общия устройствен план на община /ОУПО/ се опраделят границите на урбанизираните 
територии, които са: “строителна граница на населеното място“ и “строителна граница на 
селищно образувание“ /включва и отделни имоти в извънселищната територия/.  
С проекта за ОУП на общината се променят границите на урбанизираните територии, 
както следва:  
- Разширение на строителната граница на населените маста - чрез присъединяване на 
непосредствено прилежащите им урбанизирани територии - съществуващи и проектни 
- Обособяване на отделни селищни образувания извън строителните граници на места, 
при които урбанизирането е вече на лице, но не е отразено в КВС и ККР, както и на нови 
/проектни/ територии за урбанизиране.  
ОУП на общината определя териториите с общо предназначение, устройствените зони и 
терените със самостоятелен устройствен режим.  
Териториите с най-общо предназначение са: урбанизирани, горски, земеделски, 
защитени, със самостоятелен устройствен режим, в т.ч. за културно историческо 
наследство, спорт, курортно дело, за транспорт и комуникации и територии за техническа 
инфраструктура. Всяко от тези предназначения съдържа и съответните подвидове със 
задължителни и допустими натоварвания на територията.  
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Според предвижданията на ОУП на Община Белово и съгласно нормативните изисквания 
основното зониране на територията на общината се състои в:  
 

- Смесена централна зона - Ц.  
Териториите, обхванати от устройствена зона Ц са с многофункционално предназначение 
и попадат предимно в централната градска част на град Белово. Предназначението им се 
определя предимно за обществено обслужващи дейности, обитаване и други допълвщи 
функции. Това е исторически формиралия се обществено обслужващ и делови център на 
града. В устройствена зона Ц, не се допускат обекти за дейности с отделяне на вредни 
емисии и ввъздействия. Задължително се изпълняват всички изисквания за изграждане на 
средата с оглед ползването и от хора с увреждания. Към всеки урегулиран поземлен имот 
/УПИ/, задължително да се осигурят необходимия брой места за паркиране/ гариране в 
зависимост от функционалното предназначение на сградите. Минимална озеленена площ 
с висока дървесна растителност - 25%. Терените за социална инфраструктура, попадащи в 
устройствена зона Ц се устройват със самостоятелен устройствен режим, като 
показателите за тях са указани в описанието на устройствена зона Оо.  
 
Допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ц са определени на базата 
на законовите нормативи за малки и много малки градове: 

вид устройствена 
зона 

плътност  

на застрояване,  

П застр. в % 

интензивност на 
застрояване,Кинт. 

необходима 
озеленена площ,  

П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Ц - смесена 
централна зона 

от 20 до 60 от 0,5 до 2 от 40 до 60 26 

 
- Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина, плътност и интензивност - Жм  
Устройствената зона Жм обхваща цели квартали и част от такива с предимно 
жилищни имоти в регулационните граници на град Белово и всички жилищни 
квартали на селата в общината. По-голямата част от терените, попадащи в тази зона са 
съществуващи и функциониращи като такива. Извън регулационните граници на 
населените места навсякъде се предвиждат територии с такива устройствени 
функции, целящи разширяване регулационните граници на населените места 
 
Допустимите устройствени показатели в устройствена зона Жм жилищна 
малкоетажна са следните: 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност 
на застрояване,  

К инт. 

необходима  

озеленена площ, 

 П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Жм - жилищна 
малкоетажна 

от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10 
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- Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване - 
Жк - в съществуващите жилищни комплекси - съгласно Приложение №1 към член 21 
на на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;  

Зоната обхваща съществуващите жилищни комплекси на град Белово, които са малък 
процент от общата територия. Не се предвиждат нови терени за комплексно 
застрояване. При изработване на ПУП да се спазват разпоредбите на член 22 от ЗУТ. 

Пределно допустимите устройствени показатели на зона Жк за комплексно 
застрояване са следните: 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване, 
П застр. в % 

интензивност 
на застрояване, 

Кинт. 

необходима 
озеленена площ,  

П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Жк - жилищна за 
комплексно 
застрояване 

Макс.50 Макс.2  Мин.40  26 

 
- Производствена зона - Пч - преобладаващо чисто производствена зона.  

Територии от разновидност “чисто производствена зона” - Пч, се застрояват само с 
производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. На територията на 
град Белово тези територии са заети предимно от целулозно-хартиената 
промишленост и подобни производства. Възможно е застрояване на обслужващи 
сгради и съоръжения са здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 
хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и 
експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за 
охраната.  
При застрояване на урегулираните имоти на предприятията в територии от 
разновидност “Пч” се спазват следните пределно допустими нормативи: 
 
 Пределно допустимите устройствени показатели на зона Пч са следните: 

вид  

устройствена 
зона 

плътност на застрояване,  

П застр. в % 

интензивност 
на застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена 
площ, Позел. 
в % 

макс. кота 
корниз в м 

Пч - чисто 
производ 
ствена зона 

Макс.80 Макс.2,5  Мин.20  15 

 
- Производствена зона - Пп - преобладаваща предимно производствена зона. В 

град Белово, както и на цялата територия на общината, тази зона ще се отъждестява 
предимно с екологично чисто селско-стопанско производство и животновъдство, в 
най-често малки и екологично чисти ферми за устойчиво био земеделие и 
производство на екологично чисти храни. Ще се допуска изграждане на жилищни 
сгради и общежития за персонала в стопанствата, обслужващи и транспортно 
комуникационни сгради и складове, магазини за собствено произведените продукти и 
заведения за обществено хранене, къщи за гости, здравни пунктове. Не се допускат 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 68 

производства с вредни отделяния. Като даденост по начин на трайно ползване на 
териториите Пп заема съществуващите стопански дворове и терени предвидени за 
такава дейност и с променена промяна на предназначението на база на влезли в сила 
ПУП за отделни имоти.  
В Пп - предимно производствена зона се прилагат следните пределно допустими 
нормативи 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност на 
застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена площ,  

П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Пп - предимно 
производствена 
зона 

Макс.80 Макс.2,5  Мин.20  15 

 
- Оо - Зони за обществено обслужване  

Тези зони се намират предимно в околностите на градския център и около главните 
пътни артерии. Включват също и териториите с функция на обслужване на 
населението - детски градини, здравни центрове, пожарна и други обществено 
значими обекти.  
Допустимите устройствени показатели  

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност на 
застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена площ, 
П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Оо - Зона за 
обществено 
обслужване 

от 20 до 60 от 0,5 до 2 от 40 до 60 26  

 
- Са - терени за спорт  

Териториите за спортни дейности и развлечения са със самостоятелен устройствен 
режим и се съобразяват с изискванията на глава VІІІ от Наредба №7/2003 година за 
ПНУОВТУЗ, като се устройват на базата на ПУП. Това са имотите на стадионите и 
такива със специфично застрояване - спортни зали и съоръжения. В ОУП на община 
Белово тези терени се намират в регулационните граници на града и са визуализирани 
със съответното означение.  
 

- Оз - Зони за парк и озеленяване  
Това са територии с широк обществен достъп и обхващат обществените озеленени 
площи, градските паркове и градини, горски паркове, гробищни паркове 
/съществуващи и разширенията им/, извънселищните паркове. На територията на 
общината, освен парковете в града, в тази устройствена зона е включена територия 
около обектите с културно историческо наследство - около базиликата “Свети Спас“, 
около църквата в град Белово, около параклиса “Свети Никола“ и други.  
В обществените озеленени площи /паркове и градини/ без промяна на 
предназначението им може да се разполагат:мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване, необходимо за 
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поддържане на зелената система; преместваеми търговски обекти по член 56 ЗУТ, 
които общо може да заемат площ не повече от 1 % от територията на паркове с площ 
над 3 ха и не повече от 2 % от територията на паркове и градини с площ до 3 
ха;открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, 
летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които 
общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината); 
детски площадки; мемориални обекти; монументално-декоративни, информационни 
и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ. Спомагателни и обслужващи постройки към 
обектите по споменати по-горе може да се разрешават, ако се изискват с нормативен 
акт и без тях е невъзможно функционирането на обектите.  
В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се 
урегулират поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди 
разполагане на обектите изброени по-горе. В тези случаи площта за озеленяване в 
урегулираните имоти не може да бъде по-малко от 40 на сто.  
Параметрите на устройство на тези зони се подчиняват на глава VІІ от Наредба 
№7/2003 година за ПНУОВТУЗ.  
 

- Ок - рекреационна зона за курортна дейност.  
Териториите за рекреационни и курортни дейности /Ок/ се определят и планират с 
устройствени схеми и подробни устройствени планове, като се съобразява капацитета 
на основния рекреационен ресурс, за което се спазват показатели за конкретната 
територия. Тази зона, с означението Ок, се отнася за терени извън регулационните 
граници на града, структурирани на няколко места: южно от пътя Белово - Пазарджик, 
при местност “Сухата чешма“; около язовир “Белмекен“, в околностите на трасето на 
т.нар. “Стар път“ между селата Сестримо и Голямо Белово; южно от Голямо Белово и 
други. Допуска се изграждането на курортни обекти за настаняване и подслон, 
жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено - обслужващи 
дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, обекти на транспорта и 
движението, обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване, 
курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване. Спазват 
се разпоредбите на член 28 от Наредба 7 ПНУОВТУЗ.  

Зоните за рекреация и курортна дейност се застрояват съобразно следните нормативи, 
отнесени към нето територията: 

 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност 
на застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена 
площ, П озел. 
в % 

макс. кота 
корниз в м 

Ок -  
рекреационна 
зона за курорт-на 
дейност 

макс. 30 макс. 0,7 мин. 50 7 

 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 70 

- Ок* - устройствена зона за лесопарк, спорт, туризъм, куруртно дело и 
допълващи обслужващи функции  

В ОУП Община Белово, териториите с режим на устройствена зона Ок* са 
предвидени със специфични задължителни и ограничителни устройствени правила и 
параметри на застрояване. Предназначени са за рекреация, отдих и спорт в съхранена 
природна среда. Допуска се изграждането на курортни обекти за настаняване и 
подслон, жилищни сгради за постоянно и сезонно обитаване, сгради за обществено 
обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни 
паркове и съхранението на озеленените площи за широко обществено ползване, 
обекти на транспорта и движението, обекти за стопанското и инфраструктурно 
обслужване. Тази устройствена зона обхваща развитите вече почивни бази като 
“Ливада бачия“, около язовир “Белмекен“ и други, които за съжаление са пропуснати 
и не фигурират в ККР и КВС. В представеният проект те са обозначени със съответния 
цвят, щрих и буквено означение, обяснени подробно в легендата към чертежа. 
Устройствените показатели и натоварването на тези територии се доближават до зона 
Ок, но с много по-големи ограничения, както е видно от долната таблица с цел 
максимално запазване на природните дадености. Зоната обхваща горски територии, 
предимно държавна частна собственост, които имат изключително благоприятно 
разположение, както като надморска височина, така и по отношение на релефа, с 
прекрасни възможности за развитие на туризма, зимни и летни спортове.  

При разработването на ПУП за тези територии следва задължително да се спазват 
посочените по-долу параметри: 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност 
на 
застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена 
площ,  

П озел. в % 

макс. кота 
корниз в м 

Ок* - устройствена зона за 
лесопарк, спорт, туризъм, 
куруртно дело и допълващи 
обслужващи функции  

макс. 10 макс. 0,1 мин. 80 10м./ 3 ет. 

 
- Ов - територии за вилни зони  

Такава зона е развита в местността “Куртово“. Устройва се в съответствие с член 29 от 
Наредба 7 от ПНУОВТУЗ.  

Пределно допустимите устройствени показатели за Ов са следните: 

вид  

устройствена 
зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност на 
застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена площ, 

 П озел. в % 

макс.кота 
корниз в м 

Ов - 
устройстве-на 
зона за вилен 
отдих  

макс. 40  макс. 0,8  мин. 50  7  
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- Тт - територии за транспортна инфраструктура  Зоните за Тт са формирани 

върху терените, заети от териториите за автомобилен и ж.п. транспорт, включително 
и имотите, с такъв начин на трайно ползване, пътищата от републиканската пътна 
мрежа, общинските, земеделските и горските пътища. За тези територии се запазва 
функцията им и не се допуска промяна на предназначението им. Конкретните 
устройствени параметри се определят с ПУП.  

- Ти - територии за инженерно-техническа инфраструктура - терени със 
самостоятелен устройствен режим за различни видове инженерно-техническа 
инфраструктура - със специфични особености, условия и изисквания. Тук попадат 
съществуващи и проектни терени за ПСОВ, на водостопански и хидромелиоративни 
съоръжения, на енергосъоръжения, електропроизводство. Конкретните устройствени 
параметри се определят с ПУП.  

- Ткин - Терени с обекти на културно-историческото наследство-  терени и 
територии с обекти на КИН. За тях са изготвени специфични правила и нормативи 
към ОУП на общината.  

- Ссж - устройствена зона за животновъдни комплекси и ферми.  
Териториите от устройствена зона Ссж са обособени около съществуващи 
животновъдни комплекси и ферми, но са предвидени и нови терени, предназначени за 
развитите на пасищно животновъдство. Тези образувания се разполагат разпръснато с 
оглед използване на пасищните ресурси. При наличната чиста природна среда - без 
промишлени замърсявания екологичното био животновъдство би имало големи 
възможности за развитие. Не се засягат защитените територии и зони.  

Пределно допустимите устройствени показатели за зона Ссж са: 

вид  

устройствена зона 

плътност на 
застрояване,  

П застр. в % 

интензивност на 
застрояване,  

К инт. 

необходима 
озеленена 
площ, П озел. 
в % 

макс. кота 
корниз в м 

Ссж - устр. зона за 
животновъдни 
комплекси  
и ферми  

макс. 25  макс. 0.35  мин. 20  7  

 
Нормативите за всеки отделен имот или групи имоти се идентифицират с буквено 
обозначение на зоната в зависимост от местоположението в границите на 
устройствения план /приложено в мащаб 1:25 000 в Предварителния проект на ОУП 
на Община Белово/.  
Урегулирането на поземлените имоти и промяната на предназначението в 
устройствените зони се извършва с подробни устройствени планове само там, където 
няма забрана за промяна на предназначението.  
Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно 
изискванията и определените от НИНКН режими за опазване на паметниците на 
културата.  

Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони са съгласно 
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наредбите на МРРБ, МОСВ, МЗ. 

 

Територии с предвидени устройствени дейности, попадащи в Защитени зони с 
изчислен процент от последните  

В Предварителния проект на ОУП на Община Белово и в ДОСВ , неразделна част от ДЕО 
подробно са описани имотите в които са предвидени дейности, попадащи в ЗЗ  
Общ % от Защитена зона „Голак“ BG0000304 : 0.0138 ха, т.е. 0.01% - В землището на с. 
Момина клисура (Жм, Ти,) и малка част в землището на с. Габровица(Ти) 0,00255%- 
Ти 
Общ % от Защитена зона BG0000578 "Река Марица" : 0.1229ха , т.е. 0.1% - В 
землището на с. Мененкьово   (гробищен парк и Ти) и малка част в землището на гр. 
Белово – Пп. Пч, Са  
Общ % от защитена зона BG0001386 "Яденица " 0.0913. т.е. 0.09% в землището на гр. 
Белово  
 
Териториално развитие на Община Белово, Правила и нормативи за прилагане 
на Общия устройствен план на Община Белово  
Община Белово се състои от общинския център - град Белово и 7 села. Структурно 
определящо е значението, най - вече на общинския център и в известен смисъл селата 
Сестримо и Момина клисура. 
Общият устройствен план на Община Белово предлага създаването на една реална 
пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 
устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните структури със 
съществуващите най-вече природни ресурси и социално-икономически условия.  
 
 Алтернативи на проекта за ОУПО; 

Към настоящия момент не са предлагани други изготвени проекти за ОУПО на 
община Белово, в т.ч. алтернативи за него/предвижданията му за устройство и 
развитие на територията на общината. Изготвянето на предварителния проект на 
ОУПО се извършва въз основа на изводите от оценка на въздействието на 
съществуващата урбанизация на територията на общината върху околната среда и 
човешкото здраве. Анализът на демографските процеси в община Белово показва, че 
тенденцията за намаление на населението на Община Белово е трайна. Общината е с 
икономически възможности, механичен прираст на населението в периода на 
действие на проекта за ОУПО и не се очаква да се налага значимо разширение на 
населените места. Предвиденото увеличение на териториите за жилищни функции е 
за сметка на възможностите за развитието им в границите на населените места, чрез 
обособяването като жилищни терени на складови и производствени площи в 
границите на населените места, които поради настъпилите икономически и 
демографски промени са престанали да функционират като такива. 
Не се предвижда значително увеличение на териториите за нови производствени 
мощности, тъй като са ограничени икономическите възможности на общината, 
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ограничен е интереса към нови инвестиции и наличните демографски прогнози  Като 
зони с потенциал за развитие на промишлени дейности в настоящия етап на развитие 
на общината са бившите стопански дворове на агро-промишлените комплекси, които 
работят със силно занижен капацитет или са с преустановена трудова дейност. Чрез 
прилагане на различни съвременни подходи за обновяване те биха могли да се 
превърнат в многофункционални зони интегриращи различни дейности според 
потребностите на населението и инвестиционния интерес, при съхраняване на 
селищната и природната среда. 
С преотреждането на териториите на съществуващите животновъдни ферми, кошари 
и егреци в смесени многофункционални устройствени зони разновидност 1 (Смф1) се 
дава възможност на собствениците им да участват в различни програми чрез които да 
се осигурят по-добри условия за отглежданите животни, съхранение на фуражи и 
произведената продукция (мляко, вълна) до изкупуването ѝ, а с допълващото 
застрояване по-добри битови условия за животновъдите и привличането на нови 
такива в този отрасъл на селското стопанство . 
Като нулева алтернатива се разглежда и оценява съществуващото състояние на 
околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и неговото 
развитие без прилагане на ОУПО , Нулева алтернатива  предполага хаотичност в 
пространственото разположение на териториите с жилищни, производствени и друг 
вид функции и елементите на техническата инфраструктура, субективизъм в 
инвестиционните процеси, поради възможността при действащ устройствен план това 
да се определя единствено от общинския съвет и общинската администрация. Липсата 
на регламент за изграждане на необходимата за селскостопанските производители 
материална база лишава голяма част от земеделските стопани, който са 
преобладаващата част от населението на общината от възможности за развитие, на 
основните в района селскостопански дейности, прилагане на добри практики и достъп 
на програмите за подпомагане на селскостопанските производители от страна на 
Европейския съюз. Поддържането на нефункциониращите производствени площадки 
в сегашния им размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и 
съоръжения за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности 
от площта на земеделските земи или горите също е неприемливо. 
Алтернатива за проект на ОУПО с разположение на устройствените зони с 
жилищно предназначение и терените за рекреационен отдих изцяло в 
съществуващите граници на населените места и урбанизираните територии, извън 
населени места, при обособяването на нови смесени многофункционални 
устройствени зони за сметка на зоните с предимно производствени и складови 
функции, преустановили дейността си промишлени предприятия и обособяването 
като такива на съществуващите животновъдни ферми, кошари и егреци е по-доброто 
и по-щадящото околната среда. 
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1.3. Връзка на плана с други планове, програми и декларирани 
инвестиционни намерения 

Общият устройствен план на община Белово е стратегически инструмент, чрез който 
целите и приоритетите, зададени на Европейско и национално ниво за програмния 
период ще бъдат пренесени в обхвата на общината. При разработването му са взети 
предвид и връзките му с други планове, програми и проекти, определящи развитието 
на района за планиране с отчитане на териториалните единици на общината. Цели се 
прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат 
прилаганите мерки с целите и приоритетите на плана. 
В този раздел на ЕО се прави анализ и се установят връзките на ОУП на община 
Белово с Националният план за развитие на Република България, Националната 
стратегия за регионално развитие, Националната стратегия за развитие и управление 
на водния сектор, Национална стратегия за интегрирано развитие на 
инфраструктурата на РБ, Общински план за развитие и т,н. Основните цели, които 
следва да се постигнат са приоритетите и на Европейския съюз, дефинирани в 
Стратегия „Европа 2020”. Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта 
на околната среда от 2019 г. —България 
 

А) Съгласуваност на ОУП с други Европейски стратегически документи и 
планове за действие. 

1. Европейска стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020”  

Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава рамката 
на развитието му до 2020 е стратегията „Европа 2020”. На базата на него всички 
държави -членки на ЕС и техните райони работят за очертаване политиките си за 
развитие, като част от общ механизъм за обединяване на целите им с целите на 
европейско ниво. Основната задача пред страните членки на ЕС е да се преодолеят 
съществуващите проблеми, породени от сериозната криза и да се провокира нов 
икономически растеж, който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и 
по-приобщаващ. Стратегията ясно подчертава значението на иновациите, 
осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на социалните неравенства, 
като фактори за постигането на балансирано европейско развитие.  

Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж адресира 
очакваните резултати на развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, иновациите, 
образованието, борбата с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна 
зависимост, бедността за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.(Интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и 
иновации;Устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите; Приобщаващ растеж – 
стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално 
и териториално сближаване.). 
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В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните 
количествени индикатори за постигането им: 

1. Трудова заетост; 

2. НИРД и иновации; 

3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови 
газове с 20 %); 

4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите 
училище и увеличаване на завършилите висше образование); 

5. Бедност и социално изключване. 

В съответствие със Стратегическите насоки за развитие на общината и в областта на 
Кохезионната политика на Общността, е необходимо да се осигури взаимна 
допълняемост и съгласуваност между дейностите, които ще са обект на финансиране 
от Структурните фондове (а именно Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд (КФ)) от една страна, и ЕЗФРСР 
и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), от друга. За целта на национално ниво са 
възприети ръководни принципи, които очертават демаркационната линия между 
помощта за развитие на общините, помощта за развитие на селските райони, мерките 
за развитие на “Рибарство и аквакултури” и дейностите, финансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

Създават се възможности за реализиране на приоритетни планове и инвестиционни 
намерения, когато са залегнали в приоритетите за финансиране чрез кандидатстване 
по съответните Оперативни програми.  

В ОУП на Община Белово са взети в предвид и Директива за птиците, 
Директива за хабитатите и Конвенцията от Рамсар 

В Предварителният проект на ОУП на Община Белово и ЕО към него 
поставените цели, свързани с реализацията му за постигане на устойчивото 
развитие на Община Белово, привличане на нови инвеститори, подобряване на бизнес 
средата в общината, подобряване на техническата инфраструктура, осигуряване 
на високо качество на жизнена и околна среда и т.н. се базират на поставените 
цели и приоритети на Европейски стратегически документи и планове за 
действие. 

Б). Национални планове, програми и стратегии. Оперативни програми 

 Програма на правителството за стабилно развитие на Република 
България за периода 2014-2018 г. 

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, 
в т.ч и Област Пазарджик с конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното 
развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични 
финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, 
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електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална 
политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална 
политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, 
превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, 
подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и 
спорта. 

Конкретни цели и мерки са взети предвид при разработването на ОУП на Община 
Белово. 

 Националната програма за развитие на България 2020  

Този основен програмен документ за България поставя рамката и насоките за 
подготовка на останалите стратегически документи в България. Националната 
програма за развитие „България 2020" изразява адаптирането на приоритетите на 
стратегията „Европа 2020" в границите на страната. НПР БГ 2020 е насочена към 
осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в България при 
ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в 
дългосрочен аспект.  

Целите и приоритетите на Националната програма са свързани с повишаване на 
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на 
условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 
качествено здравеопазване. Основен момент е изграждането на инфраструктурни 
мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и здравословна 
околна среда, както и осигуряването на благоприятна бизнес среда чрез насърчаване 
на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната 
ефективност. 

Националната програма за развитие България 2020, обхваща пълния спектър от 
действия на правителството за социално-икономическото развитие на страната. 
Програмата служи за отправна точка при разработването на програмни документи за 
целите на достъпа до конкретен финансов ресурс. 

Програмата поставя постигането на три основни цели: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование 
и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално 
включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия 
за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 
населението; 

В ОУП на Община Белово са взети предвид в градоустройствените 
решения за изграждането на В и К системи и съоръжения за реализация на 
основната цел на програмата повишаване качеството на околна и жизнена 
среда за населението в района. 
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3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване 
на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност. 

За постигането на целите са определени осем приоритета на националната политика 
за развитие: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 
обучението и качествените характеристики на работната сила; 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 

3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния 
потенциал; 

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 
управление на природните ресурси; 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване 
на конкурентоспособността на икономиката; 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 
публичните услуги за гражданите и бизнеса; 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност; 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

В ОУП на община Белово са отразени целите и приоритетите на Националната 
програма за развитие на „България 2020” като са взети предвид в устройствените 
решения и предложения за развитие на отделните сектори. 

 Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие  

Основните цели на стратегията са намаляване и предотвратяване на последиците от 
изменението на климата, чиста енергия, осигуряване на достатъчно количество и с 
добро качество вода, по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот, 
насърчаване на устойчивото потребление и производство, ограничаване и спиране на 
загубата на биологично разнообразие. Тя има за цел още формиране на нови модели 
на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото 
развитие, както и осигуряване на по-качествена информация и мониторинг на 
околната среда. Към всяка стратегическа цел са набелязани конкретни специфични 
цели, както и мерки за тяхното изпълнение. 

Планът за действие съдържа конкретните мерки за изпълнение на стратегическите 
цели. Част от тях са създаване на морски и крайбрежни защитени територии и 
механизми за тяхното управление; опазване, възстановяване и изграждане на 
необходимата инфраструктура за осигуряване на достатъчно по количество и 
качество вода за питейно-битови цели на населението; идентифициране на 
производители, вносители и потребители по веригата на химични вещества в 
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самостоятелен вид и в препарати и предоставяне на информация на обществеността за 
рисковете от определени опасни химикали; разработване на стратегическите карти за 
шум и на планове за действие за управление на шума в околната среда и др. 

Проектите са съобразени и с основните стратегически документи на Европейския 
съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда. 

Необходимите финансови средства за изпълнение на стратегията и плана за действие 
се осигуряват по линия на бюджета, предприсъединителните, структурните и 
Кохезионния фонд на ЕС, Предприятието за управлението на дейности по опазване на 
околната среда и др. 

НСОСПД предвижда да постигне шест основни стратегически цели: 

- Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви 
цели;  

- Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените 
места; 

- Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично 
разнообразие; 

- Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на 
икономическите сектори и регионите; 

- Осигуряване на ефективно управление на околната среда; 

- Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на глобалните 
екологични проблеми. 

Стратегическите цели са взети предвид при изготвянето на ОУП на община Белово. 
Отчетени в ОУП са и предложенията направени в Преглед на изпълнението на 
политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г. — България 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие е основен документ, който определя 
стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 
вътрешнорегионалните и между регионалните различия/неравенства в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката 
за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за 
координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното 
синхронизиране. С оглед на изходното състояние са определени четири стратегически 
цели:  

1. Икономическо сближаване в европейски, национален и 
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на 
районите и опазване на околната среда; 
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2. Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 
социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на 
човешкия капитал; 

3. Териториално сближаване и развитие на трансгранично, междурегионално 
и транснационално сътрудничество; 

4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове 
- центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места. 

В ОУП на Община Белово са отразени стратегическите цели и приоритети на 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., по отношение на 
ключовите области на регионалното и местното развитие, свързани с икономическото, 
социалното и териториално сближаване и балансирано развитие, които са насочени 
към: повишаване на конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното 
развитие и достъпност и социалното включване. 

Стратегията дава стратегическите направления и равнища на регионалната политика 
и представлява отправна точка за придобиване и разпределение на помощта от ЕС при 
изпълнение на програмите, отнасящи се до регионалното развитие. 

 Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.  

Устройството и управлението на националната територия до 2025 г., се регламентира 
от Националната концепция за пространствено развитие (НКПР). Концепцията 
съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и 
опазването на териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за 
териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии 

ОУП на Община Белово е съобразен с концепцията за пространствено развитие при 
прилагане на устройствените решения. 

В ОУП са отразени, като е взет предвид и Общинския план за развитие на общината, 
пространствените перспективи на територията на областта и общината, основаващи 
се на икономическите и социални фактори за развитие, като се отчитат 
възможностите за преодоляване на различията между териториите и се създадат 
предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на различните населени места 
за постигане на балансираност. В НКПР са заложени 6 стратегически цели за развитие 
от които значение за общината имат специфичните цели:  

СЦ 1 – „Интегриране в европейското пространство”, 

СЦ 3 – „Пространствена свързаност и достъп до услуги”,  

СЦ 4 – „Съхранено природно и културно наследство” и 

СЦ 5 - „Стимулирано развитие на специфични територии”.  

Стратегическите цели са свързани с развитие на инфраструктура за постигане на 
териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в региона на европейското 
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пространство; подобряване достъпа до образователни, здрави, социални и културни 
услуги: съхраняване на защитени природни и културни ценности, поддържане на 
биологичното равновесие, както и интегрирано планиране и стимулирано развитие на 
територии със специфични характеристики в т.ч. района на община Белово с оглед 
съхраняване и ефективно използване на природен, икономически, социален и 
културен потенциал за развитие.  

 Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г. 

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и 
задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. Тя представлява 
основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за 
създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за 
превенция и реагиране при бедствия. 

Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика за защита 
при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, 
защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности. 

Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е 
извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република 
България и тяхното картографиране. 

Основни задачи програмата са: 

- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна 
авария; 

- геоложки риск; 

- приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на 
заплахата и карти на риска; 

- реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; 

- повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при 
бедствия; 

- приключване на паспортизацията на сградите; 

- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при 
бедствия; 

- доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за 
ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, 
регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и 
други обекти и явления. 

Годишният план за 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита при 
бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 04 06 2015 
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г. 

На територията на Южна България е предложена система за ранно оповестяване на 
земетресения включваща сеизмични станции и алармени системи.  

Предложени са нормативни карти за строителство на територията на България. 
Картата за период на повторяемост 475 години, предложена за нормативна, е 
представена на Фигура 1-2.  

 

 
Фигура 1-2 Сеизмична опасност (475 г. период на повторяемост) 

В ОУП на община Белово се вземат предвид мерките за изпълнение на поставените в 
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 

 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г. 

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на 
стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да 
подпомогне изпълнението на мерките за осъществяването им на национално, 
областно, общинско и обектово ниво. Стратегията ще спомогне още за 
идентифициране и приоритизиране на конкретни области за трансгранично и 
регионално сътрудничество, както и ще гарантира решаването на проблемите 
координирано, с перспектива за развитие на капацитета за намаляване на риска от 
бедствия в дългосрочен план. Стратегията за намаляване на риска от бедствия има 
обхват на действие от 2014 до 2020 г. и подобно на Националната програма за защита 
при бедствия, стратегията е пряко свързана с ПУРБ и в частност ПУРН и Стратегията 
за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 
за периода 2014-2023 г. 

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на 
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отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и 
предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези 
цели за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в 
хода на проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на 
регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов 
план - обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни  

ОУП на Община Белово е съобразен с политиките за постигане на поставените цели 
свеждане до минимум риска от бедствия и както и ще гарантира решаването на 
проблемите при евентуално възникване на бедствия. 

- Предложени са следните мерки в ОУПО Белово 

- Рехабилитация на язовирни стени и съоръжения към тях . 

- Почистване на речни корита и сухи дерета и осигуряване на финансирането 
им; 

- Експертиза на състоянието на потенциално опасните язовири и съоръженията 
към тях;  

- Прогнозиране на водните количества, включително прогнозната височина на 
водния стълб; прогнозни заливни зони по поречието на реките и язовирите 
след стената;  

- Изграждане и модернизация на система за наблюдение, ранно предупреждение 
и оповестяване на общината и населението;  

- Отпечатване и разпространение на листовки с указания за поведение и 
действие на населението при наводнения. 

На Фигура 1-3 и Фигура 1-4 са показани картите на заливните зони в България и на 
районите с потенциален риск от наводнения. 
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Фигура 1-3 Карта на заливните зони в България 

 
Фигура 1-4 Райони със значителен потенциален риск от наводнения по основните речни 

басейни 

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в 
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Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за 
водите. 

Основните етапи на разработването включват: 

• Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора – водни ресурси и 
инфраструктура във водния сектор; 

• Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния 
сектор в Република България и организиране на обществено обсъждане; 

• План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на 
водния сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), 
средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива; 

• Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 
в Република България от Народното събрание.  

Цели и подцели 

Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво 
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите 
нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на 
промени на климата, водещи до засушаване: 

1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 

1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във 
водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при 
използването на водните ресурси. 

Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните 
води: 

2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води. 

2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов 
документ при интегрираното управление на водите.  

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 
стопански ресурс: 

3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 
отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на 
национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните 
власти – държава, общини.  

3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално 
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съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на 
принципа „замърсителят и ползвателят плащат”. 

3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.  

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения 

4.1. Идентифициране на рисковите зони. 

4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.  

В основните решения , свързани с предложените мерки за подобряване работата на В 
и К системите и съоръженията Дългосрочната стратегическа цел на страната в 
областта на водния сектор е устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в 
оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на 
страната, както и на водните екосистеми. 

ОУП на Община Белово е напълно съвместим със заложените в НСУРВС цели и 
приоритети, като чрез предложените мерки в краткосрочен и дългосрочен аспект се 
осигурява решаване на проблемите на Община Белово, свързани с експлоатацията на 
В и К системите и съоръженията, както и осигуряване на високо качествена околна 
среда и жизнена среда за населението в Общината. 

 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяване и канализация в 
Република България за периода 2014-2023 г. 

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на 
отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и 
предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези 
цели за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в 
хода на проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на 
регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов 
план - обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни от месец 
септември 2012 г. до настоящия момент. Като се има предвид, че много от 
капиталовите инвестиции във ВиК имат дълъг полезен живот, оценката на 
необходимите разходи, и стратегическият финансов план са разработени за срок от 25 
г. 

Това е гаранция, че мерките предложени в десетгодишната стратегия са всъщност 
съвместими с един устойчив ВиК отрасъл в дългосрочен план. 

В ОУП на Община Белово е направен подробен анализ на съществуващото състояние 
на В и К системите и съоръженията към тях и в предложените мерки в ОУП и ЕО 
към него са взети предвид заложените в десетгодишната стратегия за постигане 
на основните й цели и приоритети 

 Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС (DSIP) 

Програмата за пречистване на отпадъчните води от населените места (2003г.) и 
Национална програма за изграждане и реконструкция на канализационните системи 
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на населените места обосновават изграждането на пречиствателни съоръжения и 
канализационна мрежа в населени места над 10 000 екв. жит. и програма за малките 
населени места от 2000 е.ж. в селските райони с цел опазване на околната среда, 
развитие на националната икономика и постигане на благополучие на местните хора. 
Прилагането на програмите е свързано с подобряване на качеството на живот. 

Целите и мерките на Програмите са взети предвид при изготвянето на ОУП на община 
Белово. 

Проект на Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в 
Р България за периода 2005-2015, МРРБ – членството на България в ЕС задължава 
постигането в кратки срокове на напредък в областта на В и К с цел достигане на 
нивата и стандартите на тези услуги в ЕС. Водоснабдяването и канализацията е важен 
фактор за привличане на инвестиции за развитието на туризма, индустрията и други 
области на икономиката в населените места. В Община Белово качеството на 
водоизточниците е добро. Водните ресурси са достатъчни за обезпечаване нуждите на 
населението в населените места, но В и К мрежите са амортизирани, с висока 
аварийност, ниска ефективност и високи загуби – изградени са от етернитови и 
стоманени тръби. Ниската степен на канализация може да доведе до замърсяване на 
подземните води и почвите. Нужни са подмяна и разширение на водоснабдителните и 
канализационни мрежи.  

Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води 
от населени места над 10 000 екв.ж.– нямат конкретно отношение към ОУП Белово, 
като само населението на гр. Белово е 3595 души(2015г) и с. Сестримо 1078 души 
( 2015г), и в решенията, свързани с ВиК системите в населените места от общината са 
взети предвид постигане на поставените цели в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен аспект за достигане на нивата и стандартите на ВиК услуги в ЕС. 

Oсновната цел на политиката в сферата на водите е опазването на водните ресурси 

Съгласно Директива 91/271/EEC и Рамковата директива за водите (РДВ), мерките са 
насочени към подобряване качеството на водните ресурси. Това се постига с 
интегрирани мерки, свързани с управление на водния цикъл в Обособените територии 
по ВиК, а именно:  

• Решаване на проблемите с подаване висококачествена питейна вода за 
населението, отговарящо на изискванията на екологичното законодателство.  

• Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на 
водопроводните системи и съоръженията, свързани с дейността им. 
Намаляване на загубите във водопроводната мрежа и осигуряване за 
населението достатъчно количество качествена питейна вода с намалени 
експлоатационни разходи. (Косвен принос в намаляване на инфилтрацията в 
канализационната система).  
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• Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващите 
пречиствателни съоръжения за питейни води, с цел повишаване на капацитета 
и ефективността им, повишаване степента на пречистване.  

• Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на 
канализационните системи и съоръженията, свързани с дейността им. 
Включване в канализацията на всички отпадъчни води и отвеждането им в 
ПСОВ за пречистване до определените изисквания. Недопускане на директни 
включвания на непречистени отпадъчни води във водните тела (замърсяват 
водите, влияят негативно върху развитието на екосистемите и респективно 
развитие на биооразнообразието в определените райони и предизвикват 
здравен риск).  

ОУП на Община Белово е съобразен с приоритетите в плана като са предвидени 
устройствени решения за реализация на инфраструктурни проекти, свързани с 
реконструкция, разширение и изграждане на съвременни В и К системи и съоръжения 
в населените места при строг контрол и ефективно управление/ 

 Стратегическа програма за околна среда ISPA 

Програмата е взета предвид при изготвяне на ОУП на община Белово 

 Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата 
(свързана с опазване на околната среда) на Република България и 
оперативен план за изпълнение 2006-2015 

Националната стратегия за интегрирано развитие на техническата 
инфраструктура в синтезиран вид проектира намеренията, целите и приоритетите на 
инвестиционната политика на правителството за периода 2006-2015 година. 

Основната цел е да се създаде дългосрочна рамка за интегрирано развитие на 
инфраструктурата. 

ОУП на Община Белово е съобразен със целите и приоритетите на стратегията при 
предвиждането на устройствените решения. 

 Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г. 

Програмата е изготвена от Министерството на околната среда и водите и 
представлява Програма за прилагане на европейската Директива за градски 
отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО и е и докладвана пред ЕК на 12 септември 
2014 година. Обхванатият период е от началото на 2014 г. до края на 2023 г. 

Програмата съдържа:  

- За всички агломерации в България с 10 000 или повече ЕЖ – В Община Белово 
няма такава агломерация. 

- За всички ГПСОВ на агломерации с повече от 2000 ЕЖ (В Община Белово гр. 
гр.Белово е с население 3685 жители и с. Сестримо- 1075  ж. – установени 
причини за несъответствие с директивата; необходими мерки за постигане на 
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несъответствие; проектен капацитет; вид пречистване; очаквана дата за 
приключване на подготвителните мерки, на започване и завършване на 
строителните работи, за постигане на съотвествие; прогнозни инвестиции; 
европейски фонд, по който се планира да се извърши инвестицията; друга 
полезна информация; 

- Настоящ и очакван общ проектен капацитет по органично натоварване и 
инвестиционни разходи на национално равнище. 

В ОУП на Община Белово са предвидени мерки за изграждане на канализационни 
системи и ПСОВ на населените места. 

 Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 
Република България 

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди е разработен със 
съдействието и експертната помощ на всички компетентни държавни институции, 
както и заинтересованите страни – земеделски асоциации, индустрията и 
неправителствени организации. Инициирането, координацията и цялостния процес по 
разработване на плана, е осъществено от експерти от Българска агенция по 
безопасност на храните. 

В плана за действие са разписани целите, за постигане през следващите години и 
мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които ще се определя 
напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки. Чрез обобщаване и 
анализиране на информацията, относно употребата на продукти за растителна защита 
и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда, ще се проследи 
постигането на устойчива употреба на пестициди в страната през следващите години 

Ще се осигури недопускане замърсяването на почви, подземни води, замърсяване на 
хранителни продукти и създаване на здравен риск за населението в района и за 
потребителите на селскостопански продукти. 

ОУП на Община Белово е съобразен с предвидените цели за устойчива употреба на 
пестициди в страната през следващите години. 

 Национална стратегия „Устойчиво развитие на горския сектор в 
Република България”2013 -2020 г.  

Предвижда увеличаване на залесената площ, подобряване състоянието на горите и 
устойчиво стопанисване. 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 
периода 2013 - 2020 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка 
на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на 
жизнени и продуктивни многофункционални гори и нарастваща 
конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, 
особено в планинските и селските райони. Предпоставка за устойчиво развитие на 
горските територии са регламентираните със Закона за горите три нива на горско 
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планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална 
стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на горския 
сектор, областни планове за развитие на горските територии и горскостопански 
планове и програми. Предвижда увеличаване на залесената площ, подобряване 
състоянието на горите и устойчиво стопанисване. 

ОУП на Община Белово и ЕО към него е съобразен със стратегическите цели и 
приоритети в горския сектор при предложение на устройствените решения за да не 
се въздейства негативно на дългосрочното развитие на горския сектор в района.  

 Актуализиран национален план за действие по управление на 
устойчивите органични замърсители (УОЗ) в Република България 2012 - 
2020г. 

Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и околната 
среда от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка на 
състоянието, включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, 
управлението,мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите 
устойчиви органични замърсители - пестициди, които по същество са опасни 
отпадъци, са предмет на подробни анализи и мерки в плана. Именно залежалите 
пестициди са пресечната точка на двата плана,които предвиждат идентични мерки за 
решаване на проблема и по-конкретно износ извън страната за окончателно 
обезвреждане. 

ОУП на Община Белово е съобразен със стратегическата цел на плана и предвижда 
мерки за недопускане на здравен риск за населението и екологичен риск за околната 
среда в района на общината.  

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз 
основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение 
на Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания 
подход по отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите 
сектори, при опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. 
Целта е да се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на 
съвременни технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници. 

ОУП на Община Белово е съобразен със целите на плана. 

 Стратегически план за биоразнообразие 2011 - 2020г. 

Целта на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020, 
включително работните програми и Глобалната стратегия за опазване на 
биоразнообразието в по-шир оки национални и глобални програми е опазване на 
биоразнообразието в страната  

Мисията на Стратегическия план е “... да се предприемат ефективни и спешни мерки, 
за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. 
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устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят 
жизненоважни услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на 
планетата и допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването 
на бедността...“. В него са възприети 3 основни цели: опазването на 
биоразнообразието, устойчивото използване на неговите компоненти, както и 
справедливо и равноправно поделяне на ползите от използването на генетичните 
ресурси. 

В ДЕО е определена степента на въздействие по установените критерии. Взети са 
предвид всички препоръки съгласно становището на РИОСВ Стара Загора, относно 
схемата за провеждане на консултации и Заданието за ЕО на ОУП Белово.  

Предложени са мерки за предотвратяване и намаляване на негативните въздействия 
върху предмета и целите на опазване на ЗТ и ЗЗ. 

Националната стратегия и Стратегическия план за биологичното разнообразие 
2011-2020 г. са взети предвид при разработването на окончателния проект на ОУП и 
ЕО на ОУП на Община Белово.  

 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 
отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България 
съществува значителен потенциал за одобряване на предотвратяването и 
управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови 
пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 
вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

ОУП на Община Белово е съобразен с поставените цели в НПУО. Община Белово 
изготвя Програма за управление на отпадъците с основна цел опазване на околната 
среда в района. 

Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. - Преход от 
управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и 
устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. 

 Ключови ефекти от изпълнението:  

- намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
здравето;  

- използване на по-малко ресурси от природата; 

- финансово подпомагане на общините за инвестиции за битовите отпадъци, а 
оттам за социално поносими такси битови отпадъци; 

- създаване на нови работни места; 

- възможност за нови бизнес дейности и подкрепата им от еврофондовете. 
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 Изпълнява предварителните условия на ЕК за ползване на еврофондовете в Сектор 
“Отпадъци” и “Пътна карта” за управление на отпадъците за България на ГД 
“Околна среда” 

Принципите на управление на отпадъците са съобразени с националните условия 

Програмата се основава на следните принципи за управление на отпадъците: 

- Устойчиво развитие (6-та Програма за действие в областта на околна среда на 
Европейската Комисия); 

- Принцип на предотвратяването (Директива 75/442/EС за отпадъците – чл. 3 (1), 
6-та Програма за действие в областта на околна среда на Европейската 
Комисия); 

- Принцип на превантивността (декларация от Конференцията на ООН за околна 
среда и развитие, 1992год. Рио де Женейро); 

- Принцип на самостоятелносттa при управление на отпадъците (Директива 
75/442/EС за отпадъците – чл. 5); 

- Йерархия на управлението на отпадъците (Директива 75/442/EC за отпадъците, 
Стратегия по отпадъците, 1996). 

Предотвратяване на образуването на отпадъците чрез намаляване на количествата 
и/или съдържанието на опасните вещества в образуваните отпадъци. 

 Повторна употреба / Рециклиране / Оползотворяване посредством: 

Повторна употреба – многократно използване на продукти или предмети за същата 
или други цели;  

Рециклиране – преработка на отпадъците и използуването им като суровини за 
производството на същите или други продукти;  

Оползотворяване – чрез прилагане на методите на компостиране, оползотворяване на 
енергията или други технологии; 

Обезвреждане чрез депониране или изгаряне на отпадъци, без оползотворяване на 
енергия, в случай, че няма друго подходящо решение. 

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи (Директива 75/442/ЕС 
за отпадъците) 

Пълна отговорност на замърсителите (Директива 75/442/EC за отпадъците, чл. 15) 

Интегрирано управление на отпадъците (6-та Програма за действие в областта на 
околна среда на Европейската Комисия) 

Участие на обществеността - Във връзка със стратегическите насоки за 
европейското развитие на община Белово и участието на обществеността в цялостния 
процес на промени в сектора за управление на отпадъците има много голямо 
значение. Населението е основен участник в процеса на управление на отпадъците, 
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защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва да бъде информирано за 
въздействието върху околната среда, причинено от обезвреждането на отпадъци, 
както и за възможностите и отговорностите относно предотвратяването и 
оползотворяването на отпадъците. Обществените обсъждания на проекти по 
управление на отпадъците също са от голямо значение, защото те от една страна 
информират населението, а от друга страна се създава възможност да се вземе под 
внимание общественото мнение по въпросите на управление на отпадъците.  

Поставените цели и задачи и преоритетите при изпълнението им са взети предвид 
при разработването на проекта на ОУП на Община Белово и ЕО към него. В ЕО са 
предвидени адекватни мерки, свързани с ефективно управление на отпадъците на 
територията на Община Белово. 

 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020г.  

Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава поради 
изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на 
водите в страната. В тази връзка под координацията на МОСВ е разработен Проект на 
Национален план за управление на утайките до 2020г.,Планът предлага дългосрочен 
подход към управлението на този поток отпадъци в България. В частност Планът 
прогнозира количествата утайки, които се очаква да бъдат генерирани в резултат на 
пречистването на отпадъчни води до 2020г., определя възможностите за 
оползотворяването им и поставя цел до 2020г. този поток отпадъци да бъде 100% 
оползотворен по екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира. 

При реализацията на ПСОВ за населените места и др.обекти в Община Белово ще се 
изготвят и Програми за управление на утайките от биологичното пречистване на 
отпадъчните води и ще се реализират възможностите за максималното им използване.  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване - РБългария за периода 2009 – 2020 г.  

Цели на НПУО 2014-2020 г. и програми за тяхното постигане. Постигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

ОУП на Община Белово е съобразен с целите на НПУО. 

 Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 
територията на Република България 

Програмата е естествено и необходимо продължение на поредица от документи, 
разработвани през предходни години – законови уредби, нормативни актове, 
стратегии, програми. Потребността от периодично осъвременяване на оценката на 
природните разрушителни процеси на територията на страната, довеждащи и до 
бедствени и катастрофални състояния в редица райони, се мотивира от тяхната висока 
активност през последните години. Нови свлачища в нови райони или активизирането 
на потенциални и познати свлачища възникнаха на много места в страната. 
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Тенденцията е броят им да расте. Необходимо е своевременното им отразяване на 
съществуващата Карта на свлачищата в България в М 1:500 000 (Фигура 1-5) и 
класифицирането им по приоритети за укрепване в табличен вид на списъците. 

При загуби, надхвърлящи един милиард лева за година от наводнения, ерозия, 
свлачища и др., е наложително да има съответна реакция за намаляване на такива 
тежки последствия. Програмата се мотивира от необходимостта да бъдат предприети 
мерки и действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на 
ерозионно-свлачищната опасност; ограничаване и бързо ликвидиране на 
последствията от тези процеси; защита и опазване на населението.  

 
Фигура 1-5 Териториално разпределение на свлачищата,( извадка от таблица на 

Националната програма за защита от бедствия) 

В ОУП на Община Белово е направен анализ и оценка на места с потенциална 
възможност от възникване на свлачища и се прецизират мерки за предотвратяване или 
свеждане до минимум на ерозионно-свлачищната опасност в района на Община 
Белово. 

 Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000 

Целта е да спре влошаването на състоянието на всички видове и местообитания, 
включени в законодателството на ЕС за природата и да постигне значително и 
измеримо подобрение в състоянието им, така че в сравнение с настоящите оценки: (i) 
броят на оценките, показващи подобрено природозащитно състояние съгласно 
директивата за местообитанията да се увеличи със 100 % за природните 
местообитания и с 50 % за видовете. 

Изготвените ОУП на община Белово и ЕО са съобразени с Национална приоритетна 
рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000.  
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 Национален стратегически план за развитие на селските райони и 
Програмата за развитие на селските райони  

Националната програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 и 
2014-2020 години са едни от осемте оперативни програми, които са разработени в 
страната ни, за усвояване на срeдства от ЕС за периода 2007-2020 г.  

Дава се възможност за финансиране на обекти, свързани с изграждане на В и К 
системи и съоръжения , малки предприятия и др. 

Програмата е взета предвид при изготвяне на ОУП на община Белово. 

 Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”. 

ОУП на Община Белово е съобразен с Национален стратегически план за рибарството 
и ОП „Рибарство”. 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за 
периода 2014 - 2030 г. 

Стратегията систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, 
специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до 
утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите 
дейност.  

Основна цел на Стратегията е развитието на България като регионална 
еко-туристическа дестинация, поради кръстопътното и разположение между Европа и 
Азия. В Стратегията са обособени условно 12 екотуристически региона. 

Реализацията на Националната стратегия за екотуризъм предвижда екотуризмът да се 
„превърне в синоним на имиджа на България на вътрешния и външния пазар“. В 
раздел „Мисия на екотуризма в България и очаквани резултати“ е поместено 
становище за предлаганите туристически продукти, основаващи се на 
„разнообразието, уникалността и автентичността на природните и културните 
богатства“, които „трябва да бъдат предназначени за посетители от България и 
чужбина, които се отнасят отговорно и загрижено към природата и подкрепят 
опазването на биологичното разнообразие и културното наследство“. 

Към настоящия момент екологично отговорният туризъм в България придобива облик 
не само на икономическа, но и на морална категория. Защото опирайки се на идеите за 
коеволюцията на природата и обществото и на идеите за устойчиво развитие на 
биосферата, той е насочен към преодоляване на негативните обществени стереотипи 
за потребителски тип мислене. В този аспект, екологично отговорният туризъм се 
явява ключов елемент и за обогатяване на екологичната култура, която от своя страна 
изгражда не само моралните устои на личността, но и субстанцията на бъдещата 
човешката еволюция. 

Целите и приоритетите в Стратегията са взети предвид при изготвяне на ОУП на 
община Белово в която има наличие на условия за развитие на туризма (наличие на 
културно историческото наследство,защитени зони, защитени територии, 
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населени места, запазили местните обичаи). 

 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 
– 2014-2020 

Основната цел на стратегията е създаване на благоприятна среда и условия за 
развитието на конкурентно способен сектор на МСП, които ще ускорят 
икономическия растеж на страната при запазване на макроикономическата 
стабилност. 

Стратегията е създадена в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните 
предприятия и представлява политически документ със средносрочен характер, чрез 
който Правителството на Република България демонстрира своята визия относно 
държавната политика в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в 
страната. Стратегията е разработена в съответствие както с програмата на 
правителството, така и с политиката на Европейския съюз в тази област. Насочена е 
към малките и средните предприятия в секторите на добивната промишленост, 
преработвателната промишленост и услугите.. Основните финансови инструменти за 
провеждане на формулираните мерки са европейските фондове и националния 
бюджет. 

Със Стратегията се уеднаквяват приоритетите на България към МСП с тези на 
Европейския съюз.  

Визия: Общата стратегическа цел на Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия е да се повиши конкурентоспособността на малкия 
бизнес като се подпомогнат стартиращите и жизненоспособните малки и средни 
предприятия в техните усилия да бъдат иновативни, екологични и 
експортноориентирани, създавайки благоприятни условия за тяхното развитие, като 
се подобри достъпа им до финансиране; насърчи се предприемачеството и се повишат 
предприемаческите умения; като се опростят административните и регулаторните 
изисквания особено към малките и микро-предприятията. 

Околна среда: Необходимост от създаването на възможност МСП да превърнат 
предизвикателствата на околната среда във възможности. Следва да се предоставя 
повече информация, експертни познания и финансови стимули, за да се използват в 
пълна степен възможностите за нови „зелени” пазари и повишена енергийна 
ефективност. 

Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – 
2014 - 2020” и годишните програми към нея са взети предвид при разработването на 
проекта на ОУП на Община Белово и ЕО към него. 

 Национална здравна стратегия за периода 2014-2020 г.  

Националната здравна стратегия е водещият стратегически документ, който 
конкретизира целите за развитие на системата на здравеопазването до 2020 г. , 
свързанa e с развитието на страната и на системата на здравеопазване., произтича от 
обнародваните през последното десетилетие няколко взаимодопълващи се здравни 
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стратегии и концепции. Стратегическа рамка е на политиката за здравеопазване и е в 
съответствие с ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но 
въплъщава и стремежа на държавата за избор на национален път за развитие на 
системата на здравеопазване.  Основана е на схващането, че доброто здраве 
представлява актив и е източник на ико-номическа и социална стабилност. Здравето 
допринася за устойчивото развитие. Най-важното – доброто здраве, вече не може да 
се разглежда като резултат от дейността на един единствен сектор – 
здравеопазването. Устойчивите и еднакво достъпни подобрения на здравето са 
продукт от успешната политика на цялата държава, както и на координираните 
действия на обществото. 

В областта на здравеопазването, така и между институционализираните и 
неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от 
рязък прелом в здравната политика с акцент върху промоцията на здраве и 
профилактиката на болестите. 

Основни цели са подобряване здравето на нацията, предоставяне на качествени и 
гарантирани здравни услуги, оптимизиране на първичната и извънболнична помощ, 
оптимизиране на здравната мрежа и други. 

Основната задача на здравеопазването е предоставянето на здравна помощ при 
оптимално използване на предоставените от обществото ресурси. 

Национална здравна стратегия 2014 – 2020 г. и поставените й цели и задачи са взети 
предвид при разработването на проекта на ОУП на Община Белово и ЕО към него. 

 
 Национална здравна карта на Република България 

Националната здравна карта е разработена в съответствие с изискването на чл. 29 от 
Закона за лечебните заведения, съгласно който чрез нея се определят и планират на 
териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и 
болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика. При 
разработването на Националната здравна карта са спазени принципните постановки, 
заложени в приетата от Министерски съвет  Концепция „Цели за здраве 2020“, 
Националната здравна стратегия 2020 и Концепцията за развитие на системата за 
спешна медицинска помощ. Документът е в съответствие и с мерките за изпълнение 
на Националната програма за реформи. Националната здравна карта е инструмент за 
планиране на медицински дейности, респективно на финансовите ресурси за тях, въз 
основа на реалните потребности на населението, поради което чрез нея се създават 
условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на 
НЗОК и за засилване на бюджетната дисциплина.  

Поставените цели и задачи са взети предвид при разработването на проекта на ОУП 
на Община Белово и ЕО към него. 
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 Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 година 

Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. (НПБЗР 
2018-2020 г.) е стратегически документ, чрез който Правителството на Република 
България определя приоритетите за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд. Целта е да се очертаят ангажиментите и да се насочат усилията на 
държавните органи, организациите на работодателите и на работниците и 
служителите, както и други неправителствени организации за осигуряването на 
сигурни и безопасни условия на труд, като се отчитат промените на работното място и 
възникването на нови професионални рискове. Националната програма доразвива 
приоритетите от Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. и следва 
насоките за развитие на политиката на Европейския съюз, очертани от Европейската 
комисия (ЕК) в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на 
труд за периода 2014-2020 г. и Съобщението на ЕК „По-безопасен и по-здравословен 
труд за всички - модернизиране на законодателството и политиките в областта на 
безопасността и здравето при работа“ , където темата за безопасността и здравето при 
работа е поставена в основата на  качеството и производителността на труда. 

 Национална агро-екологична програма (НАЕП) 

НАЕП се прилага по отношение на мерки, целящи устойчивото използване на 
земеделските земи и в сьответствие с Регламент 1698/2005 на ЕСФРСР. 

Програмата е взета предвид при изготвяне на ОУП на община Белово 

 

 Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) Трети Национален План за 
действие по изменение на климата (Трети НПДИК) 

Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) е най-новата програма на нaционален 
доверителен екофонд (НДЕФ) с принос към ограничаване изменението на климата. Тя 
е своеобразно продължение на Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ). 

Целта на ИПК е да поощрява инициативи, водещи до ограничаване изменението на 
климата. 

Изпълнение на изискванията на РКОНИК е опит да се забави този процес, през 1992 г. 
ръководителите на над 150 държави подписват в Рио де Жанейро Рамковата 
конвенция на Обединените нации по изменението на климата (РКОНИК), която има 
за цел да се стабилизират „парниковите“ емисии на равнището им от 1990 г. РКОНИК 
е подсилена със съпътстващия я Протокол от Киото от 1997 г., който предвижда тези 
емисии да се съкратят средно с 5,8 % през периода 2008–2012 г. За тази цел може да се 
използват т. нар. гъвкави механизми - съвместно изпълнение, механизма на чистото 
развитие и международна търговия с емисии и на Протокола от Киото по отношение 
мониторинга, оценката и докладването на емисиите на парникови газове (ПГ). 

Подготовка за ситуация на увеличен икономически растеж над очаквания тренд, 
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осигурявайки при това трендът на нарастване на емисиите на ПГ да е намаляващ в 
сравнение със степента на икономически растеж. 

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два 
основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от 
страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на 
климата (РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско 
законодателство в тази област. Основната стратегическа цел на настоящия Трети 
национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) е да очертае рамката 
на действие в борбата с изменението на климата за периода 2013-2020 г. и да насочи 
усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното 
въздействие на климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти.  

При разработването на НПДИК са взети предвид основни стратегически документи 
на държавата като: Енергийната стратегия на Р. България до 2020 г.; Националната 
програма по енергийна ефективност до 2015 г.; Националния план за действие за 
енергията от възобновяеми източници; Националната програма за насърчаване 
потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.; Стратегия за 
развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.; Национална 
стратегия за развитие на горския сектор в България 2006-2015 г.; Национален 
стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 
намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори. Общият ефект от 
предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане 
на правно обвързващите за страната ни европейски цели.  

Планът разглежда основните международни и европейски аспекти на политиката за 
климата и целите, които ЕС трябва да постигне до 2020 г. 

Постигането на целта от 20% намаляване на емисиите парникови газове би било 
невъзможно без напредък по другите две, свързани с насърчаване на възобновяемата 
енергия и на енергийната ефективност. 

ОУП на Община Белово е съобразен със целите и приоритетите на програмите на 
НДЕФ и Трети Национален План за действие по изменение на климата (Трети 
НПДИК 

В ОУП и ЕО към него се предвиждат конкретни мерки за намаляване на емисиите 
парникови газове във всички сектори. 

 Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 
(2018 – 2024 г.) 

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 
2024г. е разработена в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния 
въздух. 
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 Програмата има за цел да подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане 
на устойчиво съответствие по показателя фини прахови частици. Документът не води 
до изземване от страна на държавата на компетенции и задължения на местните 
власти за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, а предлага прилагането на 
политики и мерки на национално ниво, които общинските власти не са в състояние да 
приложат самостоятелно. Националната програма включва мерки, насочени към 
секторите, за които е установено, че имат основен принос за замърсяване с фини 
прахови частици – битово отопление и транспорт. Изпълнението на мерките следва да 
доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и да допринесе за 
постигане на определените от законодателството норми в общините с наднормено 
замърсяване. 

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 
2024г. и поставените й цели и задачи са взети предвид при разработването на проект 
на ОУП на Община Беловои ЕО към него 

 Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. 

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия/ НСНРБ се разработва на 
основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за 
намаляване на риска от бедствия на територията на Република България. НСНРБ 
отчита международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за 
намаляване на риска от бедствия, адаптиране към промените в климата и устойчиво 
развитие, съгласно Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 
2015-2030,  Парижкото споразумение за климата и Програмата за устойчиво развитие 
на ООН до 2030 година „Да преобразим нашия свят“. 

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя посоката на 
действие до 2030 г., като очертава съгласувана рамка за адекватно намаляване на 
съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на 
готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, 
при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. 

Поставените  цели и задачи в Националната стратегия за намаляване на риска от 
бедствия са взети предвид при разработването на проект на ОУП на Община Беловои 
ЕО към него 

 Оперативни програми 

В ОУП на Община Белово са взети предвид мерките oт Оперативните програми . 
Проектът на и ОУП на Община Белово е постигнато съгласуване и обвързаност с:  

- Оперативна програма „Околна среда”- 2014- 2020 г. 

- Оперативна програма „Транспорт” - 2014- 2020 г.  
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- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” - 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Иновации и конкорентноспособност”- 2014- 2020  

- Оперативна програма „Региони в растеж”- 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Добро управление”- 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”- 2014- 
2020г.  

 

В). Регионални планове, програми и стратегии. Регионални стратегически 
документи. 

 Регионален план за развитие на Южен централен планов регион/ЮЦР за 
периода 2014-2020 г. 

В РПР на ЮЦР икономическото, социалното и териториалното сближаване са 
разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната 
интегрирана концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е 
разгледана визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите 
цели, приоритети и специфични дейности, изброени са примерни допустими 
дейности за изпълнение на специфичните цели. В рамките на плана е представено 
индикативното разпределение на ресурсите по стратегически цели и приоритети. РПР 
на ЮЦР е ориентиран към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” с 
активното участие на регионите, и в същото време със засилен акцент за 
териториалното сътрудничество и подход, изискващ резултати и добавена стойност. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните цели и приоритетите за 
развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на района. На 
ниво ОПР е търсена връзката между регионалния план и местния стратегически 
контекст за развитие, като на практика се интегрират плановите подходи 
„отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу” по отношение на основните стратегически цели. 

В Регионалния план за развитие на Южен централен планов регион се отразяват 
пространствените перспективи на територията на общината на основата на 
икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат възможностите 
за преодоляване на различията между градските и селските територии и се създадат 
предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който 
играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 
устойчивото развитие на общината, което е отразено в ОУП на Община Белово.  

 План за управление на Речните Басейни в Източнобеломорски район за 
период 2016-2021 г.  

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район е разработен 
съгласно изискването на чл.155, ал.1, т.2 от Закона за водите и чл.13 и Рамковата 
директива за водите. Разработен е от Басейнова дирекция за управление на водите в 
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Източнобеломорски район/ БДУВИБР . 

Основна цел на ПУРБ е оптимизиране управлението на водите чрез интегриран 
подход на басейново ниво, устойчиво ползване на водните ресурси и постигане добро 
състояние на всички води. 

Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз от 
23.10.2000г., установява рамката на действията на Общността в областта на водите и 
въвежда нови перспективи за съвременната визия на политиката за водите за всички 
страни членки, като осигурява основата за траен диалог и за разработване на 
стратегия за интегриране в областта на управлението на водите.  

Основната цел на Рамковата Директива за водите е предотвратяване на влошаване 
на статуса на всички води и постигане на добро състояние до 2015 въведение година, 
или най-късно към 2027 г.  

Чрез новите ПУРБ се приемат мерки за подобряване на качеството на повърхностните 
и подпочвените води. В тази връзка ще бъдат предвидени мерки, свързани с 
подобряване качеството на живота в по-малките населени места (изграждане на 
канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води), с 
подобряване качеството на екосистемите в отделните райони на страната, както и 
такива за ограничаване на индустриалното замърсяване и намаляване въздействието 
върху водните системи от водоползвателите.  

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за 
управлението на водите на басейново ниво, припомниха още организаторите на 
събитието. Те са планови документи, които се изготвят от басейновите дирекции за 
период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в задължителен 
документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и 
общественост. 

Директивата определя рамката за опазване и защита на всички води, като:  
насърчава устойчивото използване на водите, основаващо се на дългосрочна защита 
на водните ресурси;  обединява управлението на повърхностните и подземните 
води;  насърчава защитата и подобряването на водната среда чрез специални мерки 
за продължително намаляване на заустванията, емисиите и загубите на приоритетни 
вещества, както и спирането или постепенното прекратяване на заустванията, 
емисиите и загубите на приоритетни опасни вещества;  гарантира продължително 
намаляване на замърсяването на подземните води и предотвратява тяхното 
по-нататъшно замърсяване;  допринася за преодоляване ефектите от наводнения и 
засушавания. Ключова идея в директива за водите е концепцията за интеграция. 
Интегрираното управление на басейнов принцип е процес, който насърчава 
координираното развитие и управление на водните ресурси с цел максимално 
повишаване на произтичащото от тях икономическо и социално благосъстояние по 
равноправен начин, без компромиси и без ущърб на устойчивостта на жизнено 
важните екосистеми. Интеграцията трябва да се осъществява на няколко нива:  на 
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ниво речeн басейн мужду органите, директно участващи в управлението на водите и 
другите сектори - например между тези, които отговарят за съхранението и 
снабдяването с вода, управление на наводненията, пречистване на отпадъчните води, 
земеползването, селско стопанство, горска промишленост, управление на 
наводненията, промишленост и туризъм;  национално ниво - например между 
законодателството в областта на водните ресурси и законодателството за защита на 
околната среда;  европейско ниво - например между РДВ, Общата селскостопанска 
политика и Структурните фондове. Основният инструмент за управление на водите на 
басейново ниво и за реализация на целите на РДВ и на изискванията на Закона за 
водите е Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/. 

Функциите на плана са:  да служи като основен инструмент и документален 
механизъм за информацията събрана съгласно директивата, включително: - целите по 
околната среда за повърхностни и подземни води; - информация за качеството и 
количеството на водите; - информация за основното влияние на човешката дейност 
върху статуса на повърхностните и подземните водни тела;  да обобщи и анализира 
наличната информация;  да посочи актуалното състояние на водните тела;  да 
разработи нови мониторингови системи за актуализация на данните и контрол;  да 
координира програмите от мерки и други съответстващи програми за да се постигнат 
екологичните цели;  да очертае практическите възможности и подходи за 
ангажиране на различни нива в разработването на плана и информиране на широката 
общественост; обществено участие в планирането и включването на икономически 
подходи;  да служи като основен механизъм за докладване на Комисията и на 
обществото. Основна цел на ПУРБ е оптимизиране управлението на водите чрез 
интегриран подход на басейново ниво, устойчиво ползване на водните ресурси и 
постигане добро състояние на всички води . 

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район е разработен в 
рамките на първия цикъл за управление на речни басейни съгласно РДВ и продължава 
до 2015г. Следват още два цикъла, които ще бъдат финализирани съответно към 2021 
г. и 2027 г.  

План за управление на речните басейни в Източно беломорски район 2016 -2021 г.. 
влезе в действие в края на 2016 г. 

В ОУП на на Община Белово и ЕО към него са взети предвид мерки за постигане на 
целите в ПУРБИБР и постигане на доброто състояние на водите, определено в 
плана 2016-2021 г. 

 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 
обособената територия на „ВиК Белово ЕООД“ (РГП за ВиК-Белово)-2038  
 
Регионалният генерален план/РГП за водоснабдяване и канализация е за 

обособената територия на „ВиК Белово” ЕООД и обхваща всички населени места в  
обособена територия на „ВиК” ЕООД Белово, РГП разработван в рамките на проект 
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„Развитие на общинската инфраструктура”, включващ изготвяне на регионални 
генерални планове за водоснабдяване и канализация за цялата територия на 
Република България.  
С изработването на РГП за ВиК-Белово се цели да бъде подпомогната дейността на 
МРРБ в процеса на разработване и прилагане на новата Стратегия за управление и 
развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България, като част от 
вече утвърдената Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор в 
България (2012 г.). РГП е разработен в съответствие с чл. 198в от Закона за водите. 
Съгласуван е с БДИБР. РГП за ВиК е включен в проекта Регионални генерални 
планове за ВиК системите в Централен регион на България " . 

Регионалният генерален план за ВиК се явява първа стъпка за: 

- Идентифициране на нуждите и определяне на приоритетните инвестиции за 
рехабилитация на водоснабдителните мрежи и изграждането на нови 
канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води; 

- Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в 
областта на околната среда; 

- Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените 
места; 

- Подпомагане на общините за подобряване и развитие на капацитета за 
планиране на инвестициите; 

- Регионалният генерален план осигурява последващи действия свързани с: 

- Подготовката на предпроектни проучвания за индивидуални инвестиционни 
проекти; 

- Съответствие с екологичното законодателство и свързаните европейски 
директиви в рамките на установените крайни срокове; 

- Ефективно използване на водните ресурси; 

- Съфинансиране от безвъзмездните фондове на ЕС (Кохезионен фонд); 

- Необходимия капацитет за подготовката на проекта на областно и местно 
ниво; 

- Планиране на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни 
програми; 

- Основа за водни проекти; 

Мерките, заложени в „мастър плановете“ са насочени към разрешаване на 
инфраструктурните проблеми и са свързани с водоснабдяването, отвеждането и 
третирането на отпадъчните води. Те са водещи стратегически документи, който 
определят рамката за развитие на сектора в следващите 25 години. 

ОУП на Община Белово и ЕО към него са съобразени с Инвестиционните програми за 
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развитие на Водния сектор на ВиК в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
аспект и предвидените мерки за снабдяване на населението и промишлеността с 
достатъчно вода с добри качества и осигуряване на високо качество на околна и 
жизнена среда за населението в района.  

 

Г). Общински и областни стратегии , планове и програми  

Необходимите действия за подобряване състоянието на околната среда на 
територията на община Белово са обект на специализирани проучвания и планиране 
от 2004 г. и продължават до сега.  

При изготвяне на ОУП на община Белово са взети предвид всички предходни и 
настоящи общински, регионални, национални и международни планове и програми 
като е постигната съотносимост на ОУП на Община Белово с тях. 

 

 Общински план за развитие (ОПР) на Община Белово за периода 2014-2020 

Общинският план за развитие е разработен в синхрон с Националната стратегия за 
регионално развитие 2012-2022г., Националната концепция за пространствено 
развитие 2013-2025г., с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната 
програма за развитите „България 2020“ и тези, заложени в Регионалния план за 
развитие на съответния район за планиране 2014-2020 г. и Областната стратегия за 
развитие /ОСР/ на област Пазарджик в която попада общината. 

Целите и приоритетите на Общинския план за развитие за период 2014-2020 г. са 
обвързани с тези по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и 
Кохезионни фондове на ЕС, както и с подходящи мерки по програмите, финансирани 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 

Общинският план за развитие формулира визия и стратегически цели за развитие на 
общината.  

ОУП на Община Белово е съвместим с ОПР и в устройствените решения са взети 
предвид поставените цели и приоритети за постигане на устойчиво развитие на 
Община Белово и постигане на високо качество на околна среда и жизнена среда за 
населението в района. 

ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с 
ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 
устойчиво развитие. Следвайки принципа за приемственост, новият ОПР запазва 
стратегическата насоченост на ОПР 2007-2013, като го надгражда с цели и приоритети, 
гарантиращи съответен принос на община Белово към регионалните и националните 
ангажименти по стратегията „Европа 2020”, както и покритие на финансируемите 
мерки по новия пакет оперативни програми. ОПР отчита заложените цели и 
приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на регионално, 
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национално и европейско ниво, както и Общинските програми, свързани с опазване на 
околната среда. 

Общинският план за развитие на община Белово съответства с целите и приоритетите 
на ЕС в областта на регионалната политика и стратегията „Европа 2020. 

Анализират се и се оценяват слабите и силните страни на общината и на тази база се 
определят целите, приоритетите и насоките за развитието й. Изводите от 
състоянието са основава за приоритизиране разработването на изготвяне на ОУП 
на община Белово и ЕО към него. 

Планът е разработен в съответствие с предвижданията на - Областна стратегия за 
развитие на област Пазарджик (2014-2020г.) и допринася за постигането на целите на 
ЕС в областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” , 
като в ОПР е вложен стремеж за интегриране на целите на Стратегия „Европа 2020” 
за: Трудова заетост; Климатични промени и енергия, образование, Бедност и 
социално изключване. 

В ОУП и ЕО към него се постига отразяване на целите и приоритетите на ОПР, 
чрез предложените устройствени решения и предложения за решаване на 
инфраструктурни, социални и екологични проблеми на Община Белово 

Постигането на съгласуваност и обвързаност на ОУП на община Белово с 
Общинския план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020г. е гаранция за 
за постигане устойчиво развитие на общината. 

В плана развитието на туризма е заложен като един от главните приоритети на 
бъдещото развитие на Общината. Общината има амбиции да развие туризъм в 
различните му форми: селски туризъм, екотуризъм, културен туризъм и др.  

При съставянето на ОПР 2014-2020 са отчетени следните принципни изисквания, 
които реално отразяват протичащите процеси в общината, които са взети предвид и в 
проекта на ОУП на Община Белово : 

- Степен на въздействие на демографското, социално-икономическото и 
инфраструктурното развитие на територията, което активизира или задържа 
местното развитие; 

- Координираност и съответствие, които гарантират, че стратегическият 
документ е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 
прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 
териториалното устройство и опазването на околната среда за територията на 
общината. 

- Активно включване на заинтересованите страни, което цели да повиши 
устойчивостта на взетите решения, както и да осигури широка обществена 
подкрепа за ефективна реализация на планираните проектни инициативи. За 
целта бяха проведени обсъждания с представителите на неправителствени 
организации, бизнеса, администрацията и гражданите в общината. 
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Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност 
на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално и областно 
ниво.  

Визията за развитие на община Белово представлява желаното и постижимо 
състояние на общината през 2020 г. Дефинирането на адекватна и съответстваща на 
нуждите и желанията на местната общност Визия за развитие е основата на 
стратегическата рамка, която синтезира политиката за развитие на общината. 

Визия за развитие на община Белово 2014-2020г.- През следващия програмен период 
община Белово ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална 
общност, с ясни перспективи за развитие, определени от:  

- Местните условия и ресурси; 

- Съхранен и непрекъснато усъвършенстващ се човешки капитал; 

- Създадени добри условия за живот и бизнес на местната общност; 

- Капитализирано природно и културно-историческо наследство. 

Стратегически цели за развитие на община Белово: 

1. Създаване на условия за устойчив и приобщаващ растеж на местната 
икономика чрез съхранение и развитие на човешкия капитал, ефективното 
използване на местните сравнителни предимства и ресурси. 

2. Подобряване условията на средата за обитаване и условията за развитие на 
бизнеса. 

3. Развитие на печеливш туризъм като икономически диверсификатор. 

 Областната стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 
2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие очертава рамката на Общинския план за развитие. 
ОСР на Област Пазарджик за периода 2014-2020 г.се основава на приемствеността в 
стратегическото планиране, формулирани са и необходимите нови цели и приоритети 
в синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020“.  

Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област 
Пазарджик и е в съответствие с Националната стратегия за развитие и РПР на ЮЦР. 
При разработването са взети предвид целите, приоритетите и финансовите условия на 
политиката за сближаване на ЕС през периода 2014‐2020 г., както и предвижданията 
на Оперативните програми. Стратегията на областта е тясно свързана и с Общинските 
планове за развитие, за които е основен ориентир, източник на идеи и стратегически 
документ за разработване на конкретни мерки в тях.  

ОУП на община Белово е съобразен с постигане на целите и приоритетите на областно 
ниво, като се постига и общинско развитие, отчитайки стратегическите насоки за 
разработване и развитие, представени в Областната стратегия за развитие на област 
Пазарджик. Това съответствие осигурява допълнителни ефекти и потенциални ползи, 
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свързани с осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие на териториалното 
сътрудничество между общини и региони. 

Целите на ОУП за развитие на общината са обвързани с целите за развитие на 
общината и респективно с областната стратегия за развитие и са насочени към 
развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на иновациите и 
използване на местния потенциал, повишаване на жизнения стандарт на 
населението и подобряване на териториалната устойчивост за постигане на 
балансираност и свързаност в областен, регионален и национален план. 

Основните решения на ОУП на Община Белово за устойчивото й развитие и 
привличане на нови инвеститори,подобряване на бизнес средата в общината, 
подобряване на техническата инфраструктура, осигуряване на високо качество на 
жизнена и околна среда и т.н. се базират на стратегическите цели и приоритети на 
Областна стратегия за развитие на област Пазарджик. 

 Областен план за защита при бедствия на област Пазарджик 

Цели на плана: 

1. Поддържане на постоянна готовност от органите за управление и силите за 
реагиране и създаване на условия за организирано нарастване на способността им за 
изпълнение на задачите по защитата при бедствия. 

2. Да представи обща структура на реакцията и реда за координация на дейностите с 
участващите областни и общински структури.  

3. Основни задачи:  

3.1. Анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях. 

3.2. Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 
бедствията.  

3.3. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 
предвидените мерки.  

3.4. Осигуряване на средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите 
Провеждане на мероприятия осигуряващи поддържането на постоянна готовност за 
действия при бедствия.  

3.5. Създаване на условия за своевременно оповестяване, непрекъснато управление, 
организация и координация в дейността на звената, службите и оперативните 
структури от Единната спасителна система на областта.  

3.6. Определяне на състава, възможностите и задачите на силите на Единната 
спасителна система в областта и създаване на организация за всестранното им 
осигуряване. 

В ОУП на Община Белово е направен анализ на възможните бедствия и прогнозните 
последици от тях и са предвидени мерки за свеждане до минимум негативните 
въздействия . 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 108 

Предложени са мерки за свеждане до минимум създаване на условия за значими 
негативни въздействия върху околната среда в района на общината и здравен риск за 
населението в района: 

- Анализ и оценка на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от 
тях със цел свеждане до минимум негативните въздействия върху околната 
среда и населението в района. 

- Редовно почистване на коритата и бреговете на водните тела в 
територията на общината (реки и дерета). 

- Недопускане на нерегламентирано струпване на битови отпадъци, 
строителни отпадъци, земни маси, торови маси по бреговете на водните 
тела  

- Строг контрол за прилагане на ефективно управление на язовирите за 
недопускане на наводняване на прилежащи земи, унищожаване на 
селскостопанска продукция, В и К инсталации и съоръжения, ел.съоръжения 
и комуникации,улици в населените места, жилищни сгради, складови 
помещения,и др. 

- Мерки за изпълнение от Общината за предотвратяване или намаляване на 
последиците от бедствията.  

Д) Инвестиционни предложения. Планове и програми 

При изготвяне на ДЕО и ДОСВ на Предварителния проект на ОУП на Община Белово 
е взета в предвид информация за одобрени и текущи инвестиционни предложения, 
планове и програми, подадени в Община Белово или от поддържаните регистри на 
електронната страница на РИОСВ – Пазарджик  и МОСВ за извършени процедури.  

1. В ДОСВ е направено описание на характеристиките на други ППП/ИП, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 
оценявания проект могат да окажат неблагоприятно въздействие върху 
защитените зони. За териториите на ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 
Марица”, ЗЗ BG0000495 ,,Рила” и ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица”към момента са налични 
данни за следните обекти, планове, проекти и инвестиционни предложения на 
територията на община Белово с чието бъдещо изграждане или едновременна 
експлоатация има вероятност за поява на кумулативен ефект при реализацията и на 
разглеждания ОУП в неговата цялост, който ефект може да бъде свързан с пряко 
усвояване и увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, 
фрагментация и други косвени въздействия – замърсяване с отпадъци, промяна на 
хидрологичния режим, увеличаване на фактора безпокойство и др.: 

Защитена зона BG0000304 "Голак":  
- Решение по ОВОС N2 6-6/2014 г. за инвестиционно предложение "Модернизация 

на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Белово" с 
възложител ДП "НК Железопътна инфраструктура;  

- Решение N2 ЕО-65/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
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екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Белово с възложител 
Министерство на регионалното развитие.  

Защитена зона BG00001386 .Яденица":  
- Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за "Реализация на проект 

.Яденица" - "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ .Чаира" чрез 
изграждане на язовир .Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир 
.Чаира'' с възложител .. Национална Електрическа Компания" ЕАД- процедира се 
ОВОС, 

- Становище по екологична оценка NQ 5-2/2009 Г., с което съгласува План за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ .Източнобеломорски район" -Пловдив;  

- Решение NQ ЕО-65/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД гр. Белово, с възложител 
Министерство за регионалното развитие;  

Защитена зона ВG00000578"Река Марица":  
- Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение "Нефтопровод за суров нефт 

Бургас-Александруполис" с възложител "Транс-Балкан Пайплайн Б.В. - Клон 
България" - на 30.09.2011 Г. МОСВ се е произнесло с положителна оценка 
относно качеството на докладите.  

- Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
инвестиционно предложение Изменение на инвестиционно предложение за 
изграждане на "Цех за производство на стоманени квадратни заготовки 
(кнюпели) с годишен капацитет 100 ООО тона готова продукция с възложител 
"Хелиос-Металург" ООД - през 2012 г. МОСВ се е произнесло, че изменението 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОБОС; до настоящия момент, възложителят не е внесъл искане за преценяване на 
необходимостта от извършване наОВОС;  

- Решение по ОВОС N2 3-2/2011 г. за инвестиционно предложение "Разработване 
на находище за строителни (инертни) материали - баластра в находище "Лозята", 
землище на гр. Ветрен, община Белово, област Пазарджик" с възложител , БЕГ 
А-З" ЕООД;  

- Решение по ОВОС N2 6-6/2014 г. за инвестиционно предложение "Модернизация 
на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Белово" с 
възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура";  

- Решение N2 12-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия 
София-Пловдив - Първи етап - ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък Белово - 
Пловдив и изграждане на пътни надлези" с възложител ДП "Национална 
компания Железопътна инфраструктура";  

- Становище по екологична оценка Н2 5-2/2009 Г., с което съгласува План за 
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управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ .Изтсчнсбеломорски район" -Пловдив;  

- Решение N2 ЕО-65/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Белово, с възложител 
Министерство за регионалното развитие;  

Защитена зона ВG0000495 "Рила" 
Не са процедирани ИП , планове и програми , засягащи територията на 

Община Белово.   
Анализът на характера на горните планове, програми и инвестиционни предложения 
показва, че като се имат предвид параметрите на застрояване и предназначението на  
разглеждания ОУП, би следвало да се очаква, че реализацията му няма да окаже 
по-осезаем пряк или косвен кумулативен ефект върху защитените зони, техните 
структури, функции и природозащитни цели заедно с изграждането и експоатацията 
на най-близките обекти с подобен характер. 
Извод: Не се очакватпреки или косвени въздействия от реализацията на 
разглеждания ОУП и респ. и някакъв кумулативен ефект с други планове, проекти и 
ИП, съществуващи или в процес на разработване или одобряване на територията на 
защитените зони или в близост до тях. 
 

2. В регистрите на РИОСВ-Пазарджик, раздел Превантивна дейност за 
2016-2019г.1 за община Белово са постъпили: 
 

А/ Съобщения за уведомяване на засегнатата общественост за инвестиционни 
предложения през - 2017г. 

- Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в 
люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници в УПИ I-172, м. „Яденица“ в 
землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ "Антоний 
Фандъков".Уведомление  № 51 

- Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти”, 
в поземлен имот (ПИ) № 022070, местност „Транишица“, в землището на с. 
Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „МАРКОВ 88“ ООД.  
Уведомление № 49 

- „Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на 
територията на Завод за импрегниране на дървени траверси” в ПИ № 000352, землище 
на с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „Импрегнация“ 
ООД.  Уведомление № 46 

- „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими 
отпадъци с капацитет 2 000 т/г.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата могила“, землище 

 
1 http://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=4 

http://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=4
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на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: Община Белово.  
Уведомление № 33-  

- „Изграждане на сгради за селскостопански дейности /птицеферма/ за 
отглеждане на бройлери“ в УПИ ІІ- производствени и складови дейности, кв. 122 по 
ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „БГ КАПРА“ ЕООД.  
Уведомление № 23 

-  „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери“ в 
УПИ І- производствени и складови дейности, УПИ ІІ- производствени и складови 
дейности, УПИ ІІІ- производствени и складови дейности и УПИ ІV- производствени и 
складови дейности, кв. 74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с 
възложител: „ГАЛЛИНЕРО“ ЕООД. Уведомление № 22 

- Изграждане на ферма за кокошки-носачки в УПИ III- производствени и 
складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1866) кв. 120 по плана на гр. 
Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕПИ ЧИК“ ЕООД. 
Уведомление № 21 

- Изграждане на производствени и обслужващи сгради – сгради за 
селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните 
приплоди в УПИ I – производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 
03592.503.1698) кв. 78, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, 
с възложител: „ФАРМ ИМПЕКС“ ЕООД. Уведомление № 20. 

- Изграждане на птицеферма за бройлери в ПИ с идентификатор 03592.503.1679 
и в ПИ с идентификатор 03592.503.1680, по плана на гр. Белово, община Белово, 
област Пазарджик, с възложител: „ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД. Уведомление № 
19 

-  „Изграждане на ферма за кокошки – носачки“ в УПИ V- производствени и 
складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1690), кв. 74 по ККР на гр. Белово, 
общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД. Уведомление № 18 

-  „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности (ПИ с 
идентификатор 03592.503.543), кв. 116A по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. 
Пазарджик, с възложител: „ГОЛД БАРН“ ЕООД. Уведомление №17 

-  „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности 
(ПИ с идентификатор 03592.503.1678), кв. 75 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, с възложител: „ПРОФАРМ 2000“ ЕООД. Уведомление № 16. 

-  „Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди“ в УПИ I-производствени и складови дейности, кв. 
121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1692) и УПИ II-производствени и складови 
дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 03592.503.1691) по КККР на гр. Белово, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД. Уведомление № 15 
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-  „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към 
гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и 
топлоенергия“ в ПИ с идентификатор № 03592.501.1564 по ККР на гр. Белово, общ. 
Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ“ АД. Уведомление № 11 

- Изграждане на административно-битова сграда, навес за земеделско 
стопанство в УПИ XI-349, кв. 19 и система за капково напояване в оранжерии в УПИ 
XI-349, кв. 19, и УПИ XIV-351, кв. 19“ в землището на с. Аканджиево, общ. Белово, 
обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛДИ МК“ ЕООД. Уведомление № 3. 

Б/ Издадени Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС- 
2017 г. 

- "Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с млечни продукти", в 
поземлен имот № 022070, м."Транишица", в земл. на с.Габровица, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "Марков 88" ООД. ПК-67-ПР/2017 

- "Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на 
територията на Завод за импрегниране на дървени траверси" в ПИ № 000352, земл. 
на с. Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: 
"ИМПРЕГНАЦИЯ 2000" АД. ПК-66-ПР/2017 

- "Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като допълнение към 
гориво на съществуваща инсталация за производство на електрическа и 
топлоенергия" в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр.Белово, 
общ.Белово, обл.Пазарджик . с възложител: "Родопи" АД. ПК-42-ПР/2017 

- "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ V - производствени и 
складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1690/, кв.74 по ККР на гр.Белово, 
общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ХЕН ХАУС" ЕООД. ПК-41-ПР/2017 

- "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ 
с идентифи. 03592.503.543/, кв.116А по КККР на гр.Белово, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "ГОЛД БАРН" ЕООД. ПК-40-ПР/2017 

- "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности, 
кв.121 /ПИ с идентиф. 03592.503.1692/ .. по КККР на гр.Белово, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "ЛА ФАТТОРИЯ" ЕООД. ПК-39-ПР/2017 

- "Изграждане на сгради за селскостопански дейности/животновъдни обекти за 
кози майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности /ПИ 
с идентифи. 03592.503.1678/, кв.75 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "ПРОФАРМ 2000" ЕООД. ПК-38-ПР/2017 " 

- "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ III - "производствени и 
складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1866/, кв,120 по плана на гр.Белово, 
общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ХЕПИ ЧИК" ЕООД. ПК-37-ПР/2017 
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- "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 1679, 1680 
"производствени и складови дейности, кв,76 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "ЛУКА ИНДУСТРИ" ЕООД. ПК-36-ПР/2017 

- "Изграждане на сгради за селскостопнски дейности/животновъдни обекти за кози 
майки и техните приплоди" в УПИ I - производствени и складови дейности/ПИ с 
идентиф. 03592.503.1698/, кв.78 по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик 
с възложител: "ФАРМ ИМПЕКС" ЕООД. ПК-35-ПР/2017 

- "Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на бройлери" в УПИ I - 
1684, 1695, 544, 545 "производствени и складови дейности", кв.74 по ККР на 
гр.Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: "ГАЛЛИНЕРО" ЕООД. 
ПК-34-ПР/2017 

- "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ II - 
производствени и складови дейности, кв,122 по ККР на гр.Белово, общ.Белово, 
обл.Пазарджик с възложител: "БГ КАПРА" ЕООД. ПК-33-ПР/2017 

- "Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими 
отпадъци с капацитет 2000 т/г." в ПИ № 000086, м."Вучата могила", земл. на 
с.Дъбравите, общ.Беловом обл.Пазарджик . с възложител: Община Белово. 
ПК-30-ПР/2017 

В/ Издадени Решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка 2017 – няма 

Г/ Издадени Решения по ОВОС през 2017 – няма 

Д/ Издадени Становища по ЕО през 2017 – няма  

 
През 2018 г. от общинa Белово  в РИОСВ-Пазарджик са процедирани следните 
инвестиционни предложения с екологична насоченост: 

1. „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)“ в 
поземлени имоти (ПИ) № 000086 и №000087, м. „Вучата могила“ в землището на с. 
Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител Община Белово. 

2. Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и 
ПУП-ПУР от 2008 г. на курорт Чаира в землището на с. Сестримо, общ. Белово,обл. 
Пазарджик, с възложител Община Белово. 

Контролна дейност - Комплексно разрешително (КР) № 136-Н0/2006г. – eдинствено 
за територията на община Белово,– актуализирано Решение № 5-Н1-И0-А1/2013 г.  e 
нa "Завод за хартия Белово" АД, гр. Белово. РИОСВ-Пазарджик, съгласно годишния 
план и извършва  проверки на място за изпълнение на условията на КР. 

Обобщени изводи  

Очакваното въздействие върху околната среда, свързани с реализацията на 
инвестиционни предложения: 
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- Жилищно строителство, вилни зони, курортни обекти и др. - предвид 
ограниченото строителство и предвидените мерки за добро управление не се 
очаква негативно въздействие  върху компонентите на околната среда въздух, 
земи и почви както и шумово натоварване и натрупване на отпадъци в периода 
на строителство. В периода на експлоатация при спазване на изискванията на 
действащото законодателство, свързано с опазване на околната среда не се 
очакват негативни въздействия върху компонентите и факторите на околната 
среда. 

- ИП за фолтаволтаици, спортни съоръжения, хидромелиоративни 
съоръжения и др. ще се осъществява след получаване на положително 
становище на КО (РИОСВ или МОСВ) за поставените условия в съответните 
действия на процедурите, свързани с опазване на околната среда. Очакваните 
въздействия при спазване на всички поставени условия в становищата на КО, 
както и спазване на всички изисквания на действащото законодателство могат 
да се сведат до нормативно  изискващите се граници като се гарантира 
опазване на околната среда чрез строг контрол и ефективно управление на 
съоръженията, дейностите, свързани със строителството и експлоатацията им 
и дадената територия. При спазване на предложените мерки не се очаква 
негативно въздействие върху околната среда.Очаква се значително 
положително въздействие по отношение опазването чистотата на атмосферния 
въздух в района на общината.  

- Риборазвъдни стопанства, животновъдни ферми, предприятия на 
хранително вкрусовата промишленост, дървопреработвателни предприятия 
и др. -  очаква положително въздействие, свързано с разкриване на работни 
места. ИП ще се осъществяват след получаване на положително становище от 
КО и при поставяне на определени условия, свързани с опазване на околната 
среда. Очакваните въздействия при спазване на всички поставени условия в 
становищата на КО и спазване на изискванията на действащото 
законодателство ще бъдат в съоответствие с нормативните изисквания. 

- ВиК мрежи и съоръжения, ПСОВ – очакваното въздействие като цяло е 
положително предвид създаването на високо качество на околна и жизнена 
среда за населението в района или подобряването й. Периодът на строителство 
е свързан с някои отрицателни въздействия върху околната среда, но те са 
минимизирани при спазване на всички условия и мерки, поставени от КО в 
хода на процедуране на съответните проекти.  

Съгласно справката направена с Община Белово инвестиционни проекти свързани с 
ВиК инсталации на територията на Община Белово са:  

• Реконструкция на вътрешно-водопроводна мрежа, изграждане на части на 
нова водо- проводна мрежа, доизграждане или изграждане на канализации, 
изграждане на ПСОВ 

• Реализацията на линейни обекти: транспортни съоръжения, електропроводи, 
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газопроводи и др - ще се осъществява след получаване на положително 
становище на КО (РИОСВ или МОСВ) за поставените условия в съответните 
действия на процедурите, свързани с опазване на околната среда.  

Очаквани въздействия върху околната среда при реализация на одобрените планове и 
програми: 

- Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на "ВиК " ЕООД – Белово  Очакваното въздействие върху околната 
среда е положително, като то засяга и територия на "ВиК " ЕООД Белово. Изразява 
се в осигуряване на достатъчно количество вода с нормативно изискваните 
качества за населението, промишлеността и селското стопанство; опазване на 
околната среда, чрез реализация на съвременна ВиК инфраструктура в населените 
места и опазване от замърсяване на води, почви, биоразнообразие, и като цяло 
подобряване на качеството на жизнената среда в общината. 

- План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление, период 2016-2021 г.. Очаква се положително въздействие върху 
водните ресурси на територията на общината и нейното население, изразяващо се 
подобряване на качеството на жезнената средфа и инвестиционния микроклимат и 
осигуряване на устойчиво развитие и планиране на водните тела и ресурси. 

- ДОСВ –на Предварителен проект на ОУП на Община Белово  

Очаквани въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони от 
Натура 2000: 

В териториалният обхват на община Белово попадат частично защитени зони от НЕМ 
Натура 2000 : 

- Не се засяга предмета на опазване на защитените  зони. 

Защитените зони са сравнително запазени от натоварване по отношение на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения. Няма данни за засягане на 
предмета на опазване на защитените  зони и предизвикани неблагоприятни 
въздействия.По данни на Община Белово за подадените в общината документи за 
инвестиционни предложения, както и данни от поддържаните регистри на 
електронната страница на РИОСВ – Пазарджик и МОСВ за извършени процедури към 
м. август 2019 г., по които КО е дал становище и взети предвид в ДОСВ на ОУП на 
Община Белово при определяне на въздействие в територията на Защитените зони/ЗЗ 
и са взети предвид при заключенията в ДОСВ за степента на въздействие и са 
направени  предложения на смекчаващи мерки за опазване на предмета и целите на 
ЗЗ .  

Съгласно справката направена с Община Белово инвестиционните проекти,  свързани 
с опазване на околната среда са дадени в Таблица  № 1.3- 1  

Таблица  № 1.3- 1 Инвестиционни проекти, свързани с опазване на околната 
среда в Община Белово 
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№ 
Наименование на проекта  Кратка характеристика  Финансиране 

Източник 
Етап на 
изпълнение 

1 

Реконструкция на 
вътрешна водопроводна 
мрежа – гр. Белово по 
бул.“Юндола“ и ул. ” 
Кл.Охридски 

Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа, с 
цел намаляване загубите на вода, 
опазване на природните ресурси, 
подобряване качествата на 
питейната вода 

МРРБ Предстои 
реализация 

2 

Доизграждане и 
реконструкция на 
вътрешна водопроводна 
мрежа – квартал Малко 
Белово 

Довършване на започнат проект 
за „Зониране и реконструкция на 
вътрешна водопроводна мрежа на 
кв. 
Малко Белово” и нов проект за 
довършване на вътрешна мрежа 
за рехабилитация на 
довеждащите мрежи и каптажи 

ПУДООС реализиран 

3 
Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа – с. 
Голямо Белово 

Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа, с 
цел намаляване загубите на вода, 
опазване на природните ресурси, 
подобряване качествата на 
питейната вода 

МРРБ Чака 
финансиране 

4 
Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа – с. 
Дъбравите 

Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа, с 
цел 
намаляване загубите на вода, 
опазване на природните ресурси, 
подобряване качествата на 
питейната вода 

МРРБ Чака 
финансиране 

5 

Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа – с. 
Момина клисура 

Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа, с 
цел намаляване загубите на вода, 
опазване на природните ресурси, 
подобряване качествата на 
питейната вода 

МРРБ Чака 
финансиране 

6 
„Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа – 
с.Аканджиево” 

Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа, с 
цел намаляване загубите на вода, 
опазване на природните ресурси, 
подобряване качествата на 
питейната вода 

МРРБ Чака 
финансиране 

7 

„Разработване и 
проектиране на ПУП-ПРЗ, 
на територията на община 
Белово, закриване и 
рекултивиране на общинско 
депо в с.Дъбравите” 

Рекултивация на общинското 
депо за БО ПУДООС реализиран 

8 

Компостираща площадка за 
предварително третиране на 
отпадъци и сепарираща 
инсталация в землището на 
с. Дъбравите 

Посредством съоръжения и 
инсталации ОПОС Изпълнява се 

9 ОДЗ „ Щурче“ гр. Белово, 
община Белово Ремонт ДФЗ Изпълнява се 
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№ 
Наименование на проекта  Кратка характеристика  Финансиране 

Източник 
Етап на 
изпълнение 

10 
Възстановяване и укрепване 
на 
участък от общински път с. 
Сестримо – ВЕЦ“ Сестримо“ 

Възстановяване на общински път 
в 

свлачищен терен 
МКВП Изпълнява се 

11 Корекция коритото на р. 
Яденица, община Белово Почистване и укрепване МКВП Чака 

финансиране 

12 „Спорт и здраве“, с. 
Аканджиево 

Озеленяване , доставка и монтаж 
на детски люлки , бесетки и пейки ПУДООС Реализиран 

 
- Реализацията на линейни обекти: транспортни съоръжения, електропроводи, 

газопроводи и др - ще се осъществява след получаване на положително 
становище на КО (РИОСВ или МОСВ) за поставените условия в съответните 
действия на процедурите, свързани с опазване на околната среда.  

Потенциално въздействие върху околната среда на посочените одобрени планове и 
програми, които засягат територията и населенето на Община Белово към август 2018 
г. взети предвид в ДОСВ и ДЕО на ОУП на Община Белово 

- Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 
обособената територия на "ВиК " ЕООД – Белово - Потенциално въздействие 
върху околната среда. Позитивно въздействие върху обособената територия на 
"ВиК " ЕООД Белово –и върху територията на Община Белово, включена за 
обслужване на ВиК инфраструктурата към посочения оператор за: осигуряване 
на достатъчно количество вода с нормативно изискваните качества за 
населението, промишлеността и селското стопанство; опазване на околната 
среда, чрез реализация на съвременна ВиК инфраструктура в населените места 
за осигуряване на високо качество на околна среда (опазване от замърсяване на 
води, почви, биоразнообразие) и високо качество на жизнена среда за 
населението.  

- „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за 
басейново управление“, период 2016-2021 г. Позитивно въздействие върху 
територията и населението за осигуряване на достатъчно количество вода с 
добри качества за населението, промишлеността и селското стопанство в 
обособената територия на общината включена в басейновото управление на 
ИБРБУ Пловдив .  
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2.   AСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И 
ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ЕВЕНТУАЛНО РAЗВИТИЕ 
БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.   

2.1. Климат и Атмосферен въздух 

 Климат 

На територията на община Белово са представени най-различни типове релеф – 
котловинен, долинно-терасен, проломен, ниско-, средно- и високопланински - Фигура 
2.1 -1-1. 

 
Фигура 2.1 -1 Релеф на община Белово. 

 
Територията на община Белово обхваща части от планините Рила, Родопи и Средна 
гора, разделени от пролома на р. Марица и силно врязаната долина на р. Яденица, 
както и част от Горнотракийската низина. Най-голяма част от общината е в Рила - това 
са най-източните части на Източна Рила (част от Белмекенския дял и по-голямата част 
на Славовския дял на планината).  

Родопската и Средногорската части от територията на общината са много по-малки по 
обхват. На югоизток границата минава по билото на Родопския рид Алабак, 
разположен между долините на р. Яденица и р. Чепинска. На североизток билото 
намалява височината си до разседа към Тракийската низина. Северно от р. Марица в 
общината се включват южните склонове на най-южните разклонения на Ихтиманска 
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средна гора, стръмно спускащи се в пролома. Най-източната част на общината 
представлява малка част от Горнотракийската низина след пролома на р. Марица.  

Като цяло в община Белово преобладават трудно проходими терени, което е оказало 
влияние върху конфигурацията на пътната мрежа и разположението на населените 
места. 

Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред които 
разнообразието на планинския релеф (експозиция, надморска височина, наклони), 
характерът на атмосферния пренос, присъствието на горска растителност, 
антропогенизацията на територията. 

Територията на общината попада на границата между умерено-континенталната и 
преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 
климатична област.  

Към умерено-континенталната подобласт се отнасят северните части от 
територията на общината - низината на река Марица. Районът се характеризира с 
относително мека зима със средна януарска температура около 0С и сравнително 
чести затопляния. През януари има средно по 15-17 дни с положителна средна 
денонощна температура. Зимните термични условия до голяма степен се влияят от 
положението на Стара планина, която играе роля на бариера за студените нахлувания 
със северна компонента. По тази причина снежната покривка тук е по-неустойчива 
отколкото в северна България, като се задържа около 20-30 дни. Зимните валежи са 
средно от 100 до 150 mm, като само около 30-35% от тях са от сняг. 

Лятото е малко по-горещо от това в Северна Средна България. Средните юлски 
температури са около 21-22С. Броят на дните със средни денонощни температури 
над 25С е над 20. Есента е сравнително по-топла от пролетта. Най-студен е м. януари 
когато средните месечни температури на районите с по-голяма надморска височина 
достигат до –3.5С  

В северните части около Средна гора летните валежи надвишават зимните с около 
10% от годишния валеж (400÷600mm), докато в източните и южни части на района те 
почти се изравняват.  

Към Преходно континенталната климатична подобласт се отнасят южните 
части от територията на общината - частите с надморска височина над 1000m на Рила.  

Топлинните условия тук се определят главно от надморската височина. В най-ниските 
части на района с надморска височина до 1000m средните януарски температури са 
около 2-3С, а в по-високите спадат до 6-7С под нулата. И тук както в другите 
планински райони поради преобладаването на наклонени терени абсолютните 
минимални температури не са така ниски както в съседните котловини и долини. 
Зимата се характеризира с устойчиво задържане на температурите под нулата. Това 
обстоятелство в комбинация със значителните валежи води до формиране на 
устойчива снежна покривка. В ниските части на района тя се задържа средно 80-100 
дни, а високите и до 200-250 дни. Средна й височина за март достига до 150-160cm. 
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Сезонните суми на валежите в тази подобласт са силно изравнени. Разликата между 
максималния и минимален сезонен валеж е около 5-6% от годишната сума, което е 
показател за преходния характер на климата, въпреки голямата надморска височина. 
Друга особеност на климата в този район е сравнително голямата честота на силните 
ветрове, като честотата им се променя значително от местоположението. 

Вследствие на бързото изменение на климатичните условия с височината районът 
може да бъде разделен на две части: среднопланинска (до 2000m), която е 
относително по-топла и с по-малко валежи и високопланинска (с височина над 
2000m) характеризираща се с по-ниски температури, със значително по-големи 
валежи, главно от сняг, по-силни ветрове и много по устойчива снежна покривка. 

Роза на ветровете за община Белово - Режимът на приземния вятър е локална 
характеристика и е в пряка зависимост от морфографските особености -  ориентацията 
и преобладаването на наклонените терени с различно изложение. 

За построяване на интегрална роза на ветровете за северната и южна част на община 
Белово са използвани данни от сайта на Meteoblue2, които за периода от 1985 година 
насам използват глобален климатичен модел NEMS за получаване на 
метеорологичните параметри във всяка точка на земното кълбо във всеки момент без 
значение дали за точката има налична метеорологична станция. Симулациите на 
метеорологичните данни се извършва при средна пространствена резолюция от 30 
km, като получените метеорологични данни осигуряват добра информация за 
типична климатични събития и очаквани метеорологични показатели (температура, 
валежи, слънчеви периоди и вятър). На Фигура 2.1-2 , са показани розите на вятъра за 
области на община Белово. 

  
Фигура 2.1-2 Роза на вятъра. 

 
2 https://www.meteoblue.com/bg 

https://www.meteoblue.com/bg
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В комбинация със силно разчленения терен големият процент ниски скорости 
индикират слаб потенциал на ветровото поле за пренос на замърсители далеч от 
източници на емисии. Ниските стойности на случаите на тихо време (около 30%), от 
друга страна е благоприятен факт за локалното разсейване на замърсителите в 
атмосферния въздух.  

Обобщение 

Вследствие на анализа на данните за климатичните условия в община Белово може да 
се направи заключение че характеристиките й не са благоприятни по отношение на 
разсейването на вредни вещества, изхвърляни в атмосферата и за намаляване на 
локалното въздействие на производствени емисии.  

Последното изисква внимателно планиране и изпълнение на строителните и 
транспортни дейности с цел недопускане на наднормени газо-прахови емисии при 
реализация на производствени или инфраструктурни проекти. 

Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

РИОСВ-Пазарджик за община Белово 

Превантивна дейност 

В регистрите на РИОСВ-Пазарджик, раздел Превантивна дейност за община Белово 
са постъпили: 

1. Съобщения за уведомяване на засегнатата общественост за инвестиционни 
предложения през 2017г.: 

- Съобщение № 51 Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална 
сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници в УПИ I-172, м. 
„Яденица“ в землището на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с 
възложител: ЕТ "Антоний Фандъков". 

- Съобщение № 49 Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с 
млечни продукти”, в поземлен имот (ПИ) № 022070, местност „Транишица“, в 
землището на с. Габровица, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: 
„МАРКОВ 88“ ООД. 

- Съобщение № 46 „Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на 
природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси” в ПИ 
№ 000352, землище на с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, с 
възложител: „ИМПРЕГНАЦИЯ“ ООД. 

- Съобщение № 33 „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци с капацитет 2 000 т/г.“ в ПИ № 000086, м. „Вучата 
могила“, землище на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: 
ОБЩИНА БЕЛОВО. 
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- Съобщение № 23 „Изграждане на сгради за селскостопански дейности 
/птицеферма/ за отглеждане на бройлери“ в УПИ ІІ- производствени и складови 
дейности, кв. 122 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с 
възложител: „БГ КАПРА“ ЕООД. 

- Съобщение № 22 „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на 
бройлери“ в УПИ І- производствени и складови дейности, УПИ ІІ- 
производствени и складови дейности, УПИ ІІІ- производствени и складови 
дейности и УПИ ІV- производствени и складови дейности, кв. 74 по ККР на гр. 
Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГАЛЛИНЕРО“ ЕООД. 

- Съобщение № 21 Изграждане на ферма за кокошки-носачки в УПИ III- 
производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1866) кв. 
120 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕПИ 
ЧИК“ ЕООД. 

- Съобщение № 20 Изграждане на производствени и обслужващи сгради – сгради 
за селскостопански дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните 
приплоди в УПИ I – производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 
03592.503.1698) кв. 78, по плана на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, 
с възложител: „ФАРМ ИМПЕКС“ ЕООД. 

- Съобщение № 19 Изграждане на птицеферма за бройлери в ПИ с идентификатор 
03592.503.1679 и в ПИ с идентификатор 03592.503.1680, по плана на гр. Белово, 
община Белово, област Пазарджик, с възложител: „ЛУКА ИНДУСТРИ“ ЕООД. 

- Съобщение № 18 „Изграждане на ферма за кокошки – носачки“ в УПИ V- 
производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1690), кв. 
74 по ККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ХЕН 
ХАУС“ ЕООД. 

- Съобщение № 17 „Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ 
I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.543), кв. 
116A по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ГОЛД 
БАРН“ ЕООД. 

- Съобщение № 16 „Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ 
I-производствени и складови дейности (ПИ с идентификатор 03592.503.1678), кв. 
75 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: 
„ПРОФАРМ 2000“ ЕООД. 

- Съобщение № 15 „Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди“ в УПИ 
I-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с идентификатор 
03592.503.1692) и УПИ II-производствени и складови дейности, кв. 121 (ПИ с 
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идентификатор 03592.503.1691) по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. 
Пазарджик, с възложител: „ЛА ФАТТОРИЯ“ ЕООД. 

- Съобщение № 11 „Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като 
допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на 
електрическа и топлоенергия“ в ПИ с идентификатор № 03592.501.1564 по ККР 
на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „РОДОПИ“ АД. 

- Съобщение № 3 Изграждане на административно-битова сграда, навес за 
земеделско стопанство в УПИ XI-349, кв. 19 и система за капково напояване в 
оранжерии в УПИ XI-349, кв. 19, и УПИ XIV-351, кв. 19“ в землището на с. 
Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител: „ВАЛДИ МК“ ЕООД. 

2. Издадени Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

- ПК-67-ПР/2017 "Обект за преработка на мляко и търговия на едро и дребно с 
млечни продукти", в поземлен имот № 022070, м."Транишица", в земл. на 
с.Габровица, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "Марков 88" ООД. 

- ПК-66-ПР/2017 "Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на 
природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси" в 
ПИ № 000352, земл. на с. Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик с 
възложител: "ИМПРЕГНАЦИЯ 2000" АД. 

- ПК-42-ПР/2017 "Използване на оризови люспи, слънчогледови люспи, като 
допълнение към гориво на съществуваща инсталация за производство на 
електрическа и топлоенергия" в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР 
на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик . с възложител: "Родопи" АД. 

- ПК-41-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ V - 
производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1690/, кв.74 по 
ККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ХЕН ХАУС" 
ЕООД. 

- ПК-40-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - 
производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.543/, кв.116А 
по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ГОЛД 
БАРН" ЕООД. 

- ПК-39-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - 
производствени и складови дейности, кв.121 /ПИ с идентиф. 03592.503.1692/ .. 
по КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ЛА 
ФАТТОРИЯ" ЕООД. 

- ПК-38-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопански 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - 
производствени и складови дейности /ПИ с идентифи. 03592.503.1678/, кв.75 по 
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КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ПРОФАРМ 
2000" ЕООД. 

- ПК-37-ПР/2017 "Изграждане на ферма за кокошки-носачки" в УПИ III - 
"производствени и складови дейности /ПИ с идентиф. 03592.503.1866/, кв,120 по 
плана на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ХЕПИ ЧИК" 
ЕООД. 

- ПК-36-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ 
I - 1679, 1680 "производствени и складови дейности, кв,76 по ККР на гр.Белово, 
общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ЛУКА ИНДУСТРИ" ЕООД. 

- ПК-35-ПР/2017 "Изграждане на сгради за селскостопнски 
дейности/животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди" в УПИ I - 
производствени и складови дейности/ПИ с идентиф. 03592.503.1698/, кв.78 по 
КККР на гр.Белово, общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "ФАРМ 
ИМПЕКС" ЕООД. 

- ПК-34-ПР/2017 "Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на 
бройлери" в УПИ I - 1684, 1695, 544, 545 "производствени и складови дейности", 
кв.74 по ККР на гр.Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик с възложител: 
"ГАЛЛИНЕРО" ЕООД. 

- ПК-33-ПР/2017 "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в УПИ 
II - производствени и складови дейности, кв,122 по ККР на гр.Белово, 
общ.Белово, обл.Пазарджик с възложител: "БГ КАПРА" ЕООД. 

- ПК-30-ПР/2017 "Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в ПИ № 000086, м."Вучата 
могила", земл. на с.Дъбравите, общ.Беловом обл.Пазарджик . с възложител: 
Община Белово. 

3. Издадени Решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична 
оценка 

 2017 – няма 

 2018 - Решение № ПК-01-ЕО/2018г. Проект за частично изменение на 
ПУП-ПРЗ с изменение на ИПРЗ от 1971г. и ПУП-ПУР от 2008г. на курорт 
Чаира в земл. с.Сестримо, общ.Белово, обл.Пазарджик ..... с възложител: 
Община Белово 

4. Издадени Решения по ОВОС през 2017 – няма 

5. Издадени Становища по ЕО през 2017 – няма 

Контролна дейност 

РИОСВ-Пазарджик, съгласно годишния план за 2016 г. е извършила 2 проверки на 
място на "Завод за хартия Белово" АД, гр. Белово, за които е предоставено 
Комплексно разрешително (КР) № 136-Н0/2006г. – единствено за територията на 
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община Белово, както и притежава разрешително за емисии на парникови газове 
(РЕПГ) – актуализирано Решение № 5-Н1-И0-А1/2013 г.  

В План на контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик за 2016 в Община Белово по: 

 Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване 
емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 
разтоварване и превоз на бензисъединения при съхранение, товарене или 
разтоварване и превоз на бензини(обн., ДВ, бр. 75/1999г.) са направени 
проверки на: 

 бензиностанция Пейчеви" ООД, гр.Белово – риск среден. 

 бензиностанция "Франсгаз" ООД, гр.Белово – риск среден, 

 Контрол на обекти в обхвата на Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими 
емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии(обн., ДВ, бр. 64/2005г.) са направени 
проверки на: 

 Геоминерал" АД, цех Крайчинец гр. Белово – риск среден, 

 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000” АД, предприятие за импрегниране на дървени 
изделия, гр. Белово, Индустниална зона – риск висок, 

 РОДОПИ” АД, гр. Белово –- изграждане на електрическа и 
топлоцентрала, общ. Белово – риск среден. 

Освен проверените през 2016 г. на контрол по Закон за чистотата на атмосферния 
въздух в РИОСВ-Пазарджик се следят още 3 предприятия: 

1. „Вал" ООД - „Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, 
хартия, картон и пластмаса, на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в имот с идентификатор 
03592.2.1054 по КККР 

2. Петрол” АД - бензиностанция гр.Белово, 
3. Фори-Стар В. Николов" ЕТ - гр. Белово 

На територията на община Белово няма и обекти с големи горивни инсталации (ГГИ).  

Наблюденията през 2016 г. на цялата територия на РИОСВ–Пазарджик показват, че 
радиационния гама-фон е в границите на характерния естествен-гама фон за региона. 
Няма регистрирани превишения. 

Емисии от автомобилен трафик 

Трафик по републиканските пътища 

По своето географско местоположение община Белово и нейният център заемат добро 
място в транспортно-комуникационната система на страната. Това й дава предимство 
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пред голяма част от другите общини в България по отношение на транспортните й 
връзки с останалата част на страната. През територията й преминават важни 
транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и 
южната част на България. Тук се кръстосват пътищата за Източна и Западна България 
, преминава главна ж.п. линия с направление София, Пловдив, Бургас и Варна.  

Агенция „Пътна инфраструктура“ (в частност ОПУ Пазарджик) стопанисва на 
територията на община Белово общо 40.743 км републикански пътища както следва: 

 I-ви клас: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 147+750 до км 168+356 – 20.606 km; 
 III-ти клас: Път III 842 „Юндола – Белово“ от км 5+909 до км 26+050 – 20.137 km.  

Пътищата от високите класове не са изчерпили пропускателната си способност, като 
пътищата от трети клас са с голям резерв от пропускателна способност. В останалата 
част на общината, пътната мрежа е съставена основно от общински пътища, 
по-голямата част от които не са в добро състояние.  

Състоянието на транспортната мрежа на общината, установените проблеми и 
предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и национално ниво са 
мотивирани от необходимостта да се осигурят допълнителни връзки на общинската с 
републиканската пътна мрежа, както и да се предвидят обходи на населените места, 
през които преминават пътища от републиканската пътна мрежа. 

Автомобилният транспорт представлява голямата група на подвижни източници, 
които чрез отработените газове замърсяват атмосферния въздух. Анализ на този вид 
източник може да се направи след оценка на броя вида и характеристиките на 
автомобилите за личен и обществен превоз в населените места. 

Обработени са данните за средно денонощна годишна интензивност (Таблица 2.1-1) 
на автомобилното движение в преброителни пунктове (Фигура 2.1-3) по основни 
транспортни пътища за достъп до инвестиционното предложение за прогнозния 
трафик за 2020г., определена от Институт по пътища и мостове към АПИ: 

 първокласен път I-8 (Костенец-Пазарджик) – допълнителни преброителни 
пунктове (ДПП) 365, 366, 367, 

 третокласен път III-842 (Юндола-Голямо Белово – Белово) - преброителни 
пунктове ДПП 1880 и 1881. 
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Фигура 2.1-3. Транспортна инфраструктура и преброителни пунктове на АПИ 

 
Таблица 2.1-1. Интензивност на автомобилния трафик в преброителни пунктове на 

Транспортния план по доставка за 2020 г. 

Участък ПП Леки 
автомобили Автобуси Леко 

товарни 
Средно 
товарни 

Тежко 
товарни 

Товарни 
с ремарке 

ОБЩО 
МПС 

I-8 

Д-365 2 261 25 778 764 125 240 4 193 
Д-366 2 914 47 1 000 295 110 234 4 600 
Д-367 4 610 99 1 336 285 131 249 6 710 

III-842 
Д-1880 852 3 189 79 16 74 1 213 
Д-1881 1 525 20 252 101 57 90 2 045 

 
Транспортните емисии са определени по Технически насоки за изготвяне на 
националните инвентаризации на емисиите - EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook 20163, разработена в подкрепя 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 emission ceilings for 
certain atmospheric pollutants). Тя осигурява експертно ръководство за това как да 
съставят инвентаризация на емисии в атмосферния въздух. Изданието 2013 замества 
всички предишни версии. 

 
3 Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии 
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На тази база са представени резултатите от изчислението на емисиите по Ниво 2 (Tier 
2) за основните замърсители от: (а) пътнически автомобили (NFR4 код 1.A.3.b.i), (б) 
лекотоварни превозни средства под 3.5 тона (1.A.3.b.ii), (в) тежкотоварните превозни 
средства до 32 тона и (г) автобуси (1.A.3.b.iii) в точка Транспорт, а именно: 

 Прекурсори на озон – CO, NOX, NMVOC (неметанови летливи съединения); 
 Парникови газове (CO2, CH4, N2O); 
 Вкисляващи вещества (NH3, NOX, SO2); 
 Фини прахови частици (ФПЧ) – само фракцията ФПЧ2.5, тъй като по-високата 

фракция ФПЧ2.5÷10 е пренебрежимо малка в саждите на изгорелите газове; 
 Канцерогенни съединения; 
 Тежки метали. 

Не са включени емисиите от изпарение на горивото (NFR код 1.A.3.b.v), но се отчитат 
емисиите на прахови частици от износването на гумите и спирачките (NFR код 
1.A.3.b.vi) и от износването на пътната настилка (NFR код 1.A.3.b.vii). 

Емисионното натоварване в килограм на 1 километър (kg/km) от трафика по 
съответните пътни участъци на транспортната мрежа е представено в Таблица 2.1-2.  

Най-натоварен е трафикът по отсечката на републикански път I-8 от Пазарджик до 
Белово (ДПП 367). Отсечката от Костенец до Белово е по-малко натоварена (ДПП 365 
и ДПП 366), и естествено най-нисък е трафикът по третокласния път III-842 (ДПП 
1880 и ДПП 1881). 

Общото количество на парникови газове, изразени в килограм СО2-екв. за 
1 километър от съответните пътни участъци са показани в последната колона на 
таблицата. 

Таблица 2.1-2. Емисионно натоварването в килограм на 1 километър от съответния 
пътен участък (kg/km) 

 
 

Обобщение 

Автотранспортът изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни окиси и 
парникови газове – метан, диазотен оксид и въглероден диоксид. Разрастването на 

 
4 NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, 

която позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по 
Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред 
Секретариата на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред 
Европейската агенция за околна среда (EEA). 

ПП CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb PM10 Ideno 
Pyrene

B(k)F B(b)F B(a)P CO2 SO2 benzene kgCO2eq

365 5.512 0.596 6.0 0.030 0.047 1.07E-05 0.355 3.07E-06 7.65E-06 7.57E-06 2.30E-06 1 225.5 0.0128 0.018 1 234.4

368 6.496 0.652 5.2 0.036 0.059 1.05E-05 0.324 2.84E-06 4.98E-06 5.39E-06 2.25E-06 1 278.9 0.0150 0.020 1 289.5

367 9.5 0.935 6.4 0.052 0.090 1.43E-05 0.427 3.88E-06 5.87E-06 6.64E-06 3.13E-06 1 795.7 0.0221 0.028 1 811.2

1880 1.7 0.174 1.3 0.009 0.016 2.65E-06 0.080 7.25E-07 1.26E-06 1.36E-06 5.74E-07 329.0 0.0040 0.005 331.6

1881 2.9 0.293 2.1 0.015 0.028 4.36E-06 0.129 1.19E-06 2.00E-06 2.18E-06 9.44E-07 550.0 0.0068 0.009 554.3
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автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част от моторните 
превозни средства представляват заплаха за влошаване на екологическите 
характеристики на въздуха в прилежащите до пътните артерии зони. 

Съществуващите проблеми в региона са свързани както с влошени експлоатационни 
условия на общинската пътна мрежа, така и с нарастващия трафик през общината по 
време на ваканционните сезони, за което по показатели на пътно-транспортни 
произшествия (ПТП) през 2017г., община Белово е на 6-то място в област Пазарджик – 
10 броя ПТП с16 ранени и 2-ма убити5.  

 Емисии на летливи органични съединения (ЛОС) 

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 слепващи покрития, производство на обувки, 
химически чистения, извличане и рафиниране на растителни масла, химически 
чистения и др.); 

 производство, употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти със съдържание на ЛОС, по-високо от установените 
норми ; 

 горивните процеси. 

Всички бензиностанции на територията на община Белово 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 - етап I, относно прилагане на техническите изисквания към 
съоръженията, с цел намаляване и предотвратяване изпускането на емисии на ЛОС в 
атмосферния въздух. От началото на 2012 г. е в сила изискването за оборудване на 
бензиностанциите със системи, съответстващи на етап II на улавянето на бензиновите 
пари от резервоара за гориво на МПС по време на зареждането, като крайният 
нормативно установен срок с Наредба № 16/1999 г. за всички действащи 
бензиностанции е 31.12.2016 г., но не всички са приведени в съответствие с етап ІІ на 
системите за улавяне на бензинови пари. 

В община Белово няма обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи 
органични съединения (ЛОС) в разтворители, които се контролират. 

 Вещества, които нарушават озоновия слой 

Обектите, използващи в производствената си дейност вещества, чието изпускане в 
атмосферата води до нарушаване на озоновия слой или предизвиква парников ефект, 

 
5 Пътнотранспортни произшествия в Република България 2017, НСИ – последни данни.  
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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. 

Към 31.12.2016 г. на територията на община Белово има само един оператор ("Завод за 
хартия Белово" АД, гр. Белово) инсталация с издадено разрешително за емисии на 
парникови газове (РЕПГ № 5-Н1-И0-А1/2013 г.) по Наредба за реда и начина за 
издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от 
инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и 
авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, 
приета ПМС № 265 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 
г. 

 Неприятно миришещи вещества 

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 - дифузни източници на емисии. 

Предвид на гореизложеното може да се направи извода, че в община Белово 
няма данни, които да показват замърсяване на въздуха с наднормени 
концентрации на ЛОС, вещества, които нарушават озоновия слой и миризми, 
които са дифузни източници на емисии. 

 Емисии от производствени и други дейности 

Общината е малък промишлен център в Пазарджишка област с утвърдени 
промишлени традиции и потенциал за ново развитие. 

По-големите компании, които се явяват и определящи за икономиката на общината, са 
представители на местната индустрия. Най-важни и развити отрасли са: енергетиката, 
целулозно-хартиената промишленост, дърводобива и дървопреработването. В тези 
отрасли функционират структуроопределящите предприятия за общината. 

Основните производствени предприятия в община Белово са главно в 
преработвателната промишленост: 

 Промишлено производство е представена от „Завод за хартия Белово" АД, което 
е основно предприятия в общинската икономика и е единственото предприятие, 
което има издаденото комплексно разрешително (КР) № 136-Н0/2006г., по 
Приложение 4 на ЗООС - Промишлена инсталация за производство на хартия и 
картон (невключени в приложение № 1). 
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 Шивашката промишленост е представена от "Ритон П" - цех за ризи, град 
Белово /частна собственост/. 

 Хранително - вкусова промишленост е представена от: 

 "Бельово" ООД, град Белово – Бутилиране на минерална вода,  
 "Фабрика БГ - 12, гр. Белово – производство на сирена.  

 Дървообработване – в Община Белово съществуват и функционират около 10 
частни дървообработващи цеха. Дървообработващата промишленост в общината 
работи предимно с местна дървесина, като по-големи предприятия са: 

 "Родопи" АД - Белово, град. Белово ;  
 "Томекс" АД, град Белово;  
 “Варко" ЕООД, град Белово;  
 “Испо” ООД, град Белово;  
 ЕТ “Славия”, град Белово. 

 Отрасъл строителство е представен от:  

 “Белово”, АД – Завод за контейнери и траверси,  
 "Строй - комерс" ООД, град Белово– производство на тухли.  

 Добивна дейност – „Ватия Холдинг" ЕАД - Рудник Белово – предприятие за 
добив на доломит. 

 Транспортната дейност в общината се осъществява от фирмите:  

 "Белтранс" ЕООД, град Белово /общинска собственост/;  
  “Мегатир”, град Белово, /частна собственост/. 

Производства на електроенергия - на територията на община Белово е разположено 
уникалното хидротехническо и енергодобивно съоръжение – каскада "Белмекен- 
Сестримо-Чаира" с национално значение, включващо:  ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен"; 
ПАВЕЦ "Чаира"; ВЕЦ "Сестримо"; 8187 
ВЕЦ "Момина клисура" 

Вредните емисии, свързани с горните икономически дейности в района на 
общината са под пределните норми на атмосферно замърсяване и на 
територията на общината не създават условия за трайна зона на замърсен 
атмосферен въздух. 

Отопление в частния жилищен сектор 

Общината не разполага с информация относно количествата на използвани горива от 
населението за отопление и готвене. Последните години се наблюдава тенденция за 
увеличаване дела на отопление на твърди гориво - дърва и въглища. 

Без смяна на горивната база с екологосъобразни горива, емисиите в 
битово-комуналния сектор са негативен фактор за качеството на атмосферния 
въздух в общината. 
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Животновъдство 

Територията на цялата община притежава благоприятни условия за развитие на 
земеделие и особено на животновъдство. Данните сочат, че земеделието в региона на 
община Белово не може да бъде приоритетен отрасъл предвид природните дадености 
- предимно планинския характер със сравнително малко обработваема земя. 

Данни за отглежданите животни на територията на общината са взети от доклада 
Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 година, 
проведено от Министерството на земеделието и храните в изпълнение на 
изискванията на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент. 

В Error! Reference source not found. са представени емисиите на отделните 
замърсители (амоняк, азотен оксид, неметанови летливи органични съединения, общ 
суспендиран прах и фини прахови частици – 10 и 2.5 микрона), определени по 
методиката EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016- 3.B Manure 
management.  

Емисиите на метан са определени по 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories, том 4, Emissions from Livestock and Manure Management. 

Таблица 0-3 Емисии от животновъдство в тона (t) 
Вид животни Брой СН4 NH3 NO NMVOC TSP PM10 PM2.5 
Говеда и биволи 251 1.548 2.309 0.024 0.904 0.148 0.068 0.045 
Крави и биволици 129 1.506 3.702 0.020 1.038 0.178 0.081 0.053 
Овце 3 607 0.515 7.207 0.026 0.610 0.501 0.201 0.060 
Кози 1 541 0.835 0.214 0.086 0.026 
Свине 309 0.927 5.624 0.041 0.527 0.473 0.213 0.037 
Еднокопитни  
(коне, магарета, мулета, катъри) 

147 0.160 2.176 0.019 0.628 0.021 0.021 0.003 

Птици 7 245 0.072 3.478 0.022 1.195 3.478 1.594 1.014 
Зайци 640 0.006 0.013 0.00013 0.038 0.154 0.154 0.019 

ОБЩО 4.73 24.51 0.15 5.74 5.01 2.26 1.24 

 

 Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) извършва оценка 
на качеството на атмосферния въздух върху територията на страната, разделена на 6 
Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). 
Съгласно Заповед №РД- 969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите за 
определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са 
превишени нормите с допустимите отклонения, само община Пазарджик е включена в 
район за оценка и управление на КАВ “Югоизточен”, като по т. 3 е посочена като зона 
с превишаване на горния оценъчен праг (ГОП) по показател фини прахови частици 
(ФПЧ10). 
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Община Белово не е в списъка и няма стационарен пункт за контрол на атмосферния 
въздух, както и няма извършени допълнителни измервания по утвърдения график от 
мобилните автоматични станции (МАС) за имисионен контрол на територията на 
община Белово през последните 5 години. 

На територията на общината липсват производства, чийто организирани източници на 
вредни емисии да създават зони с нарушено качество на атмосферния въздух. 
Източниците на емисии са битови отоплителни уредби и отоплителни инсталации на 
общински обекти, които имат сезонен характер. Домакинствата на територията на 
Община Белово основно се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища), които 
генерират по-високи емисии на ФПЧ10 (и свързаните с тях полициклични ароматни 
въглеводороди), серни оксиди, въглероден оксид и азотни оксиди. Други 
неорганизирани източници на емисии на територията на общината са транспортът, 
както и в резултат от дейностите по благоустрояване и строителство в атмосферния 
въздух се генерират прахови емисии главно през летния сезон и сухите дни.  

Източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните стопанства в 
населените места, а така също и отглеждането на голям брой животни на едно място в 
рамките на имотите в населените места.  

Ограниченият брой замърсители и малката им мощност компенсират 
по-неблагоприятните метеорологични характеристики през зимата за районите около 
големи водни басейни в условия на мъгла и инверсия, които водят до задържане на 
атмосферни замърсители в приземния атмосферен слой. В останалите райони на 
общината и като цяло качество на атмосферния въздух в община Белово е много 
добро.  

 Заключение 

 На базата на налична информация, вредните емисии, свързани със 
производствената, битова дейност и транспорта в района на община Белово са 
под пределно-допустимите нива на атмосферно замърсяване и на територията на 
общината липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен 
атмосферен въздух.  

 Климатичните и метеорологични характеристики на района на община Белово 
са слабо неблагоприятни (в равнинните части на общината) по отношение на 
разсейването на вредни замърсители, изхвърляни в атмосферата. За намаляване 
на локалното въздействие е необходимо при реализация на производствени 
дейности да се прилагат най-добрите налични техники за минимизиране на 
такива емисии в атмосферния въздух. 

Като цяло, нивата на замърсяване на околната среда в община Белово са под 
средните стойности на определен стандарт за замърсяване в България и може 
да се класифицира като район с ненакърнена околна среда. 
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 Ветрогенератори 

При описание на климатичните и метеорологични параметри е показано, че във 
високите части на община Белово само в 2.3 % от случаите скоростта на вятъра е над 5 
m/s, в 0.2% скоростите са над 8 m/s и в 97.5% от случаите преобладават скоростите на 
вятъра в интервала 1-4 m/s.  

Въпреки, че средната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на 
потенциала на полето на вятъра като източник на енергия, може да се каже, че на 
територията на общината няма предпоставки за развитие на промишленото 
производство на електрическа енергия от вятъра – изграждане на ветро-паркове. 
Потвърждение на този извод е и разпределението на плътността на енергийния поток 
на вятъра, представена на представен на Фигура 2.1-4. 

 
Фигура 2.1-4  Плътността на енергията на вятъра на височина 10 m за България 

От фигурата се вижда, че община Белово попада в зона на нисък ветроенергиен 
потенциал - плътността енергийния поток е под 99 W/m2, което показва, че в ниските 
части на територията на общината не се покриват техническите изисквания за 
инсталиране на ветрогенераторни мощности за производството на електроенергия 
(ветро-паркове). Във високите части има опасност от обледеняване на перките на 
генераторите. Единствено подходящо е инсталиране на локални единични ветро - 
генератори за личните стопанства - вятърни генератори с мощности до няколко 
десетки kW и включване на самостоятелни много - лопаткови генератори за 
трансформиране на вятърна енергия. 

 Фотоволтаици 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 
количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен 
метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. 

От края на 1970-те години на миналия век се наблюдава тенденция към затопляне в 
България спрямо климатичната норма на последния базисен период 1961–1990 г. 
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Максималното слънчевото греене в община Белово е в рамките до 1500 kWh/m2 - 
Фигура 2.1-56. 

 
Фигура 2.1-5 Слънчево греене за района на община Белово. 

Следователно, технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата 
енергия в Община Белово не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е 
конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество.  

Но поради различното географското изложение на различните планински склонове, в 
общината има значителна амплитуда на слънчевата радиация, поради което 
потенциалът за енергийна ефективност в тази сфера може да се реализира единствено 
в рамките на: 

 Фотоволтаични инсталации, монтирани на покривните пространства на 
училища и др.общински обекти с по-голямо покривно пространство. 

 Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти - 
детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене 
на дървен материал и селскостопански продукти. 

Към момента има само едно издадено разрешение за строеж на фотоволтаична 
електрическа централа в бивш стопански двор на с. Мененкьово, проектът не е 
реализиран.  

 Биомаса  

В община Белово най-голям технически достъпен енергиен потенциал има биомасата. 
Реализиран един проект с възложител „Родопи„ АД„ за производство на ел. и 
топлинна енергия от биомаса с растителен произход с ел. мощност 1.5 MW в ПИ 
03592.501,1564.  

 
6  Климатични промени, под редакцията на проф. дфн Веселин Александров, НИМХ, БАН, второ 

издание, Октомври, 2010 г. 
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Изгарянето на биомаса, обаче генерира по-високи емисии на азотни оксиди (в условия 
на силно слънчево греене те са прекурсови за образуване на приземния озон), на 
прахови частици (сажди и пепел) и на въглероден оксид. Намалението на тези емисии 
е свързано с инвестиции на пречиствателни съоръжения и специални електростатични 
филтри.  

Без пречиствателни съоръжения масова смяната на горивната база с биогорива в 
битово-комуналния сектор е заплаха за качеството на атмосферния въздух в 
общината. 

 Пренос на замърсители 

Според статистическите данни за емисиите на вредни вещества, генерирани в съседни 
общини (на Община Белово) и липсата на тяхна територия на големи промишлени 
източници на емисии на вредни вещества (с високи изпускащи устройства и 
възможност за пренос на замърсяване на далечни разстояния), може да се каже, че 
КАВ в община Белово не би се влошило/променило от евентуален пренос на вредни 
вещества от съседни райони. 

 Екологичен риск - климатични промени и последствия 

Климатичните промени са факт, вследствие на глобални процеси с големи 
териториални мащаби както в Северното, така и в Южното полукълбо. Те се отразяват 
най-вече на режима на температурата на въздуха и на валежите, както и на промяната 
на сезоните.  

Както количеството на емисиите в община Белово, така и пространствения мащаб 
на източниците с емисии са с подмрежов ефект за пространствените мащаби на 
изменение на климата и нямат принос към такова въздействие.  

За ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите 
промени, обаче, органите на местното самоуправление в община Белово могат да 
приемат решения и да определят политики в следните сфери: 

 градоустройство и благоустройство, създаване и одобряване на устройствени 
планове за територията на общината и регламентиране на строителните 
дейности; 

 реализиране на инвестиционни проекти за подобряването на техническата 
инфраструктура и изграждане на съоръжени за превенция от природни бедствия 
– наводнения, свлачища, пожари и др. 

 регламентиране на стопанската дейност (вкл. земеделието) на физическите и 
юридическите лица на територията на общината съобразно екологичните, 
социалните и другите особености на населените места; 

 програми за управление на дейностите по отпадъците и др. 

Във връзка с намаляване на емисиите парникови газове от депонираните отпадъци 
могат да се предвидят следните мерки: 
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 доразвиване на местната система за разделно събиране на отпадъците от 
населението; 

 обвързване на размера на такса „битови отпадъци“ с количествата на 
образуваните отпадъци; 

 въвеждане на разделно събиране на “зелени“ отпадъци; 
 компостиране на „зелени“ отпадъци;  
 използването на ВЕИ; 
 стимулиране потреблението на природен газ; 
 Мерки за енергийна ефективност в сектор “Социални дейности” и 

“Администрация”, за да се снижат разходите за енергопотребление. 

Подобряване на енергийните характеристики на сградите също има пряк ефект върху 
намалението на емисии на парникови газове. Посредством мерки за енергийна 
ефективност в сградния фонд се реализират икономии в крайното потребление на 
горива и енергия. 

В земеделието на местно ниво биха могли да се приложат мерките, заложени в новата 
ПРСР 2014-2020г. Те са насочени към намаляване на емисиите от земеделски 
източници. Предложените интервенции са: 

 насърчаването на екстензивното пасищно отглеждане на животните; 
 биологичната рекултивация с характерни за района тревни видове на 

деградиралите земеделски земи; 
 подобряване съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на 

нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор, например 
компостиране, преработка в биогаз в анаеробни условия. 

 увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; 
 въвеждане на системи за превенция от горски пожари и др. 

2.2. Земни недра 

 Геоложки строеж 

На територията на община Белово попадат части от Родопския масив със 
Севернородопската разломна зона, Маришката разломна зона (тектонска структура, 
за която са характерни разломни нарушения с отседен характер на границата между 
Средногорската зона и Родопския масив) и западната част на Горнотракийската 
депресия, най-голямата наложена депресия в Средногорската зона между Средна гора 
на север и Родопите на юг). Тези структури са изградени от докамбрийски 
метаморфити, палеозойски и горнокредни скали, неогенски седименти и кватернерни 
образувания ( 
Фигура 2.2-1).  
Докамбрият е представен от Неразчленената Ботурченска група (биотитови, 
амфиболови и двуслюдени гнайси, гнайсошисти и шисти), Неразчленената Арденска 
група (мигматизирани гнайси и гранитогнайси), Метаултрабазити 
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(метасерпентинити), Богуевската плагиогнайсова свита (гнайси, лептинти, мрамори и 
амфиболити), Въчанската пъстра свита (гнайси, шисти, мрамори, амфиболити, 
кварцити, лептинити), Бойковската гнайсова свита (гнайси с прослойки от лептинти, 
мрамори и амфиболити), Бачковската лептинитова свита (лептинити с прослойки от 
амфиболити и мрамори), Луковишката гнайсошистова-шистова свита (биотитови и 
двуслюдени гнайси и гнайсошисти) и Добростанската мраморна свита (мрамори с 
прослойки от биотитови и двуслюдени гнайсошисти). 

Палеозоят включва Лесичовски плутон (левкогранити и гранити) и Вършилски 
плутон (среднозърнести биотитови гранити). 

Горната креда е представена от дребнозърнести гранити с преход към плагиогранити, 
Гуцалски плутон (едрозърнести порфироидни гранодиорити) и Бошулски плутон 
(едрозърнести гранодиорити и габра до кварцдиорити). 

Неогенът в Горнотракийската низина и Маришката разломна зона е изграден от глини, 
пясъци, пясъчници, алевролити и брекчоконгломерати в разреза на Ахматовската 
свита и Брекчоконгломерато-пясъчниковата задруга; 

Кватернерните образувания - глини, пясъци, чакъли и валуни са от алувиални, 
делувиални, пролувиални, пролувиално-делувиални и алувиално-пролувиални 
генетични типове. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 
 
Кватернер:1-Алувиални образувания;2-Пролувиални образувания (наносни конуси);3-Делувиални 
образувания;4-Пролувално-делувиални образувания;5-Алувиално-пролувиални образувания;Неоген: 
6-Брекчоконгломерато-пясъчникова задруа;7-Ахматовска свита;Горна креда:8-Дребнозърнести 
гранити с преход към плагиогранити;9-Едозърнести гранодиорити - Бошулски плутон;10-Габра до 
кварцдиорити-Бошулски плутон;11-Едрозърнести порфироидни гранодиорити - Гуцалски плутон; 
Палеозой:12-Среднозърнести биотитови гранити-Вършилски плутон;13-Левкогранити и гранити - 
Лесичовски плутон;Докамбрий:14-Добростанска мраморна свита;15-Луковишка 
гнайсошистоа-шстова свита;16-Бачковска лептинитова свита;17-Бойковска гнайсова 
свита;18-Въчанска пъстра свита;19-Богуевска плагиогнайсова свита; 20-Метаултрабазити 
(метасерпентинити);21-Неразчленена Арденска група;22-Неразчлеена Ботурченска група; 

 
Фигура 2.2-1  Фрагмент от геоложка карта на България, М 1:100 000. Картни 

лисови Велинград (Димитрова Р. и др., 1990) и Пазарджик (Кожухаров Д. и др., 
1990) 

● Физико-геоложки процеси и явления 
Всред физико-геоложки процеси и явления по-съществен дял на територията на 
община Белово и района около нея имат изветрителните, 
ерозионно-акумулационните, карстовите и гравитационните процеси и явления. 

Изветрителните процеси са засегнали предимно разкриващите се на повърхността 
докамбрийски, палеозойски и горнокредни вулканогенни и седиментни скали. Те са 
довели до тяхното физическо раздробяване и дезинтеграция, както и до химическа 
хидролиза, окисление, хидратация и карбонизация в хипергенната зона. 

Ерозионно-акумулационните процеси, включващи склоновата (повърхностна) 
ерозия и линейната (ровинна, странична и дълбочинна) ерозия, са способствали 
заглаждането и понижаването на изпъкналите форми на релефа, разчленяване на 
земната повърхност, подкопаването на речните брегове и удълбочаването и врязване 
на речните легла, както и пренасяне и акумулацията на отмития материал. Техен 
продукт е съвременния облик на района с развитата речно-овражна система на р. 
Марица. 

Карстовите процеси и явления са проявени в Добростанската мраморна свита и в 
карбонатните скали всред докамбрийските метаморфити. Първостепенно значение за 
тяхното развитие има разтворимостта на карбонатните скали от повърхностните и 
подземните води. Следствие от тези процеси са различни карстови форми, всред 
които и две пещери. Наличната информация за тях е отразена в Таблица 2.2-1: 

Таблица 2.2-1  Пещери на територията на община Белово 

№ 
по 
ред 

Название на пещера 
или пропаст 

Местополо-жение Дължина m Денивелация 
m 

1 Соколова скала Голямо Белово 80 19 
2 Маркови дупки Сестримо 0 0 
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Според „Карта на свлачищата“, изготвената от „Геозащита“ - Перник“ ЕООД и 
„Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 
република българия, ерозията и абразията по дунавското и Черноморското 
крайбрежие 2015-2020 г“ на територията на община Белово са регистрирани седем 
свлачища, наличната информация за които е отразена в Error! Reference source not 
found..  

Таблица 2.2-2 Информация за свлачищата на територията на община Белово 

 
● Сеизмичност на района 

Установено е, че сеизмичната опасност в България се определя главно от 
сеизмичните източници, идентифицирани на територията на страната, групирани в 
географски определените основни сеизмични зони: Шабленска, Провадийска, 
Горнооряховска, Софийска, Маришка и Струмска (Кресненска) и с източник Вранча 
(Румъния). Относително по-слабо е влиянието на сеизмичните източници Мраморно 
море (Турция) и Ксанти (Гърция). 
Най-силните земетресения в близост до община Белово са 02.02.2007 г с магнитуд 4,3, 
Пловдив и Асеновград на 06.04. 2002 г с магнитуд 4,0 и др. 
По Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони всички селища в община Белово са в район с очаквани земетръсни 
въздействия с интензивност от IX степен със сеизмичен коефициент Кс = 0,27.  
Съгласно БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на община 
Белово попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,23 g за 
период на повторяемост от 475 години. 
 

● Инженерно-геоложки условия 

№ 
 

Местоположение Национален 
идентификатор 

Год.на 
регистрация 

Структура, механизъм 
и състояние на 
свлачището 

Засегната 
Площ дка 

1 Свлачище № 1,  
кв. 26, Габровица 

PAZ 04.14163-01 1983 Съвременно, 
периодично активно 

5,15 

2 Свлачище № 2,  
кв. 25, Габровица 

PAZ 04.14163-02 2006 Съвременно, 
периодично активно 

1,41 

3 Свлачище № 3, кв. 
25, ул. 
„Осма“Габровица 

PAZ 04.14163-03 2006 Съвременно, 
периодично активно 

0,56 

4 Свлачище № 4, кв. 
17 и 18, Габровица 

PAZ 04.14163-04 2006 Съвременно, 
периодично активно 

1,42 

5 Чардак махала, кв. 
54, Сестримо 

PAZ 04.66319-01 2004 Съвременно, 
стабилизирано 

1,55 

6 Сестримо, път за 
ВЕЦ „Сестримо“ 

PAZ 04.66319-02 2016 Съвременно, активно н.д. 

7 Сестримо, ново ЖП 
трасе в участък 
Ихтиман-Септември 
между km 80+000 и 
km 81+000 

PAZ 04.66319-03 2017 Съвременно, активно н.д. 
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Множеството литостратиграфски единици с различна хроностратиграфска 
принадлежност и пъстрата мозайка от тектонски единици, чиито скални обеми носят 
следи на различни по време и характер пликативни и дизюнктивни деформации, 
обуславящи геолого-тектонския строеж, хидрогеоложките условия, както и 
проявените физико-геоложки процеси и явления, очертават твърде разнообразни и 
сложни инженерно-геоложки условия на територията на община Белово. 

По литолого-петрографския състав на седиментите, метаморфитите и вулканитите 
и произтичащия от него широк диапазон на техните физико-механични свойства в 
приповърхностната геоложка среда, обект на антропогенно въздействие, се 
диференцират скални, полускални, глинести и рохкави инженерно-геоложки типове 
скали. По отношение на условията за изпълнение на строителната дейност (изкопи, 
насипи, фундиране на сгради и съоръжения и пр.), те се класифицират като земни и 
скални почви, както следва: 

- Строителни почви с кватернерна и неогенска възраст: алувиални, 
делувиални, пролувиални, пролувиално-делувиални и алувиално-пролувиални 
глини, разнозърнести пясъци и чакъли с валуни и глинести прослойки. 
Категория на изкопните работи-земни почви; 

- Строителни почви с горнокредна, палеозойска и докамбрийска възраст: 
различни гранити, гранодиорити, кварцдиорити, левкогранити, гнайси, шисти, 
гнайсошисти, лептинити, амфиболити, метаморфизирани базични вулканити, 
мрамори, кварцити и др. Категория на изкопните работи- средни до твърди 
скални почви. 

 Подземни богатства 

На територията на община Белово е предоставена концесия за добив на подземни 
богатства, описана в Таблица 2.2 - 3 

Таблица 2.2 -3 Концесии за добив на подземни богатства в община Белово 
№ 
По 
ред 

Находище на 
подемни 

богатства 

Суровина Местоположение Концесионер 

1 Малък 
Гайтановец- 
партида D-00416 

Индустриални 
минерали- доломити 

Гр. Белово „Ватия Холдинг“ 
АД-София 

 

С Разрешение № 787/21.12.2010 г на министерския съвет на „Трейд комерс А и В“ 
ЕООД е дадено разрешение за търсене и проучване на строителни материали 
върху площ „Клепалото“, с. Аканджиево, община Белово, с размер 0,9 km2. Срокът 
на това разрешение е изтекъл. 

2.3. Води  

Опазването, рационалното използване и управлението на водните ресурси е от 
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първостепенна важност за устойчивото развитие, както за региона, така и за цялата 
страна. Качеството на водите е най- значителния индикатор за въздействието на 
човешката дейност върху естествената водна среда. 

Основните елементи на контрола и управлението на повърхностните води се градят на 
база определяне състоянието им, чрез провеждане на мониторинг и определяне на 
„натиска” (замърсяване или изтощаване) върху водите.  

Негативен „натиск” върху водната екосистема оказват точковите и дифузни 
замърсители: 

- Непречистени или частично пречистени отпадъчни води от населените 
места и промишлени обекти, директно зауствани във водните тела или в 
попивни и септични ями. 

- Неконтролируемо натрупване на отпадъци в нерегламентирани депа или в 
коритата на дерета и реки и др.  

- Неконтролирано управление на торови маси и др. биомаси маси , както и 
нерегламентирано торене на земеделски площи и др. 

Направен е подробен анализ и оценка на съществуващия „натиск” върху водната 
екосистема,  проблеми и недостaтъци на ВиК системите и съоръженията, което е база 
за извършване на прогноза за въздействията върху отделните компоненти и фактори 
на околната среда във връзка с приетите устройствени решения в ОУП на Община  
Белово и предложението на мерки за свеждане до минимум на негативния натиск 
върху околната среда и предотвратяване на здравен риск за населението в общината.  

Цялата територия на Община Белово се намира във водосборния район на река 
Марица и притоците й, чиито водосбори са разположени по североизточните склонове 
на Рила планина. Водните ресурси в района на Община Белово, повърхностни и 
подземни, се формират главно от валежите, паднали не само върху територията, както 
и на подадените води по деривациите СД “Джаферица” , СД “Марица 1900”, СД 
“Грънчар” към яз.”Белмекен”  и водите подадени по деривациите СД „Марица 1200” и 
СД „Чаирска” и р. Крива и р. Хаджидейца към изравнител “Станкови бараки”. На 
територията на Община Белове се намира каскадата „Белмекен-Сестримо” 
включваща яз. „Белмекен”, яз”Чаира”, горен изравнител на ВЕЦ ”Момина клисура” , 
ВЕЦ „Белмекен” и ПАВЕЦ ”Чаира”. 

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 
протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за 
оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са 
валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води.  

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от антропогенното 
въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, заустване 
на замърсени отпадъчни води от точкови и дифузионни източници и др.  

Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите могат да 
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оказват някои коствени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с 
това валежи и седименти във водосборните области, повишаване на температурата, 
както и влиянието й върху протичащите в тях химични, биохимични и сорбционни 
процеси и други. 

2.3.1. Повърхностни води 

Повърхностни водни тела. Хидрографска мрежа 

 
 Хидрография  

Основната водна артерия преминаваща през територията на община Белово от запад 
на изток е р. Марица.  
По-големите  притоци на р. Марица на територията на Община Белово са: р.Яденица,  
р. Крива (Сестримска), р. Габровица, р. Р.Чаирска, р. Хаджидедейца, и р.Раковица – 
таблица 2.3.1-1 

Река Марица и притоците й са главен източник на повърхностните води на 
територията на община Белово. Тя е с код на водното тяло в разглежданата 
територия BG3MA900R201(р. Марица от гр.Долна Баня до гр.Белово-малка част от 
водосбора) BG3MA790R157(р, Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 
13-К1(ГК)). 

Релефът в границите на разглежданата територия се характеризира със следното:от 
устието на Костенецката (Стара) река котловината се стеснява и р. Марица навлиза в 
Моминоклисурския пролом, който е източната планинска връзка между Средна гора и 
Рила планина и достига Горнотракийската низина под гара Белово и е с дължина  16 
км. Склоновете не са много високи, но доста стръмни, скалисти и обезлесени. Реката в 
този участък тече праволинейно. Коритото е широко към 30 м. Бреговете му са 
скалисти и високи. Дъното е скалисто, насипано с чакъл. В началото на пролома 
надлъжният наклон е 7 ‰, но след това се увеличава на 11 ‰. След гара Белово 
Марица навлиза в Тракийската низина. Общата площ на водосбора на река Марица до 
гр. Белово е 741 км, от които в границите на територията на Общината са  252,1  км, а 
дължината й в тази територия е 21,200км. Дебитът на река Марица е сравнително 
постоянен, с малки изключения през летните засушавания. На р. Марица в района 
няма изградени хидротехнически съоръжения. 

Река Крива река /Сестримска/ е десен приток на р. Марица. Тя е най-големия приток 
на река Марица на територията на Община Белово. Води началото си от 
високопланински извори и потоци между Славов връх /Джаферица/ и връх Белмекен 
(2626,4м). Водосборният басейн е с площ 105,4км2. Средната надморска височина на 
водосбора при с.Сестримо е 1683 м. Общата дължина на реката е L= 27,8м. Речното 
корито се простира в широка  високопланинска долина, която на изток достига до 
до последния висок рилски гребен вр. Слав (Джаферица), а на север до рида Станков 
балкан. Нейното подножие завършва със стръмен откос между с. Сестримо и Голямо 
Белово. Поречието на река Крива се характеризира с големия си наклон Ip= 63,4‰ - в 
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участък с дължина от 10 км съществува естествен пад от 1300 метра. Това я прави 
енергиен носител, ползван от местното население от средните векове /самобитен 
добив на желязо/ до днес /хидротехнически добив на електроенергия/. Надлъжният 
наклон на водосбора Iв= 26,3‰. В хидрографно отношение може да се каже, че 
речната мрежа е добре развита с гъстота 1,37. Около 66% от водосборния басейн е 
залесен с ела и бук.  

На Крива р. е построен яз. „Белмекен” с общ обем V = 144 млн.м3 с код на водното 
тяло BG3MA900L205. 100 %  от водосбора на р. Крива попада на територияна на 
Община  Белово. По-важни притоци на Крива река са река Хаджидедеица, Чаирска 
река /с притоци Вучкова река, Джеферски дол, Узундере, Малката река, Манафска 
река и дол Карабалица/, Копривска река /с приток река Клисурица/, а в най-долната 
си част под село Сестримо - река Ошляк.  

Река Яденица е десен приток на р. Марица с код на водното тяло BG3MA900R200. 
Води началото си от южните скатове на Славов връх след м. Куртово. Водосборният басейн е 
с площ F=137,9 км2  с надлъжният наклон е 72,3‰. Дължината на реката е L= 26 км., а 
средният наклон е Ip= 0, 311. Средната надморска височина на водосбора е 1528 м. 
Под временния склад "Долни Юндол" /при водослива на Юндолски дол/ врязването в 
планинския масив е дълбоко, но без да образува характерните за Крива река падове. 
Наклонът на реката над гр. Белово е голям и реката тече в дълбоки долове със стръмни 
склонове. Най- ярко изразени са стръмните скални склонове около водослива с 
Пандово дере. Дъната са покрити с едри камъни и чакъл. Към гр. Белово надолу по 
течението наклонът намалява. Речната мрежа е добре развита, с по- добре развита лява част. 
което създава благоприятни условия за формиране на максимални водни количества с високи 
върхове Басейнът на р. Яденица е залесен над 92% с букови и борови гори. Река Яденица не 
пресъхва през лятото, но дебитът намалява значително. Основните й притоци са: 
Юндолска река, Самардско дере, Писковско дере,хаджийско дере, Скрийница, 
Пандово дере, Куленско дере, Калуничко дере и множество по-малки дерета. На 
реката е изградена СД „Яденица”, която заедно с СД ”Чаирска” посредством 46 броя 
водохващания подават вода към второто стъпало на каскада 
„Белмекен-Сестримо”-изравнител „Станкови бараки”.  80%  от водосборът на р. 
Яденица е на територия на Община Белово. 

Река Чаирска е десен приток на р. Крива. Води началото си под Славов връх (2306 м)  
Водосборният басейн е с площ F=29,8 км2 с надлъжният наклон е 117,3‰. Дължината 
на реката е L= 11,5 км., а средният наклон е Ip= 0, 408. Средната надморска височина 
на водосбора е 1730 м. Наклонът на реката е голям и тя тече в дълбоки долове със 
стръмни склонове. Дъното й е покрито с едри камъни и чакъл. Речната мрежа е добре 
развита с гъстота 2.04. Водосборът на р. Чаирска е залесен над 95% с иглолистни гори. 

Основните й притоци са: р. Карабаилица, Манафска река, Джиферско дере, Вучкова 
река и Женско дере,както и други по-малки дерета. На река Чаирска е изграден 
яз»Чаира. На р.Манафска е  изградено речно водохващане за ПБВ.  100%  от 
водосбора на р. Чаирска е на територията на Община  Белово. 
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Река Габровица е десен приток на р. Марица. 100 %  от водосбора на реката е на 
територията на Община Белово.   

Река Раковица е също десен приток на р. Марица . Основен приток е р. Баш вада, на 
която са изградени две водохващания за ПБВ. 100 %  от водосбора на р. Раковица е на 
територията на Община Белово. 

Река Баш дере е ляв приток на р. Раковица с код на водното тяло BG3MA900R202- 
Баш вода ПБВ. 100%  от водосбора на р. Баш дере е на територията на Община Белово. 
Води началото си от кота 1560 м. Тя е ляв приток на р. Раковица, която е десен приток на р. 
Марица. Водосборният басейн до водохващанията е с площ от 4,4  км2, а дължината й е 2,7 км. 
Релефът е високопланински, силно разчленен от хидрографската мрежа с дълбок ерозионен 
базис. По цялата течение  бреговете са със стръмни  прилежащи склонове. Надморската 
височина е 940 м. Средният наклон на реката е 148,1%,а на водосбора 38,28%. Залесеността е 
предимно с бор, смърч, ела, а в по-ниските части от бук. 

Река Хаджидедейца е десен приток на р. Крива. 100 %  от водосбора на р. 
Хаджидедейца е на  територията на Община Белово. Тя е къс десен приток на р. Крива с 
начало в рида Станков Балкан под връх с кота 1921 м и течение на североизток. Дължината й е 
около 3,8 км.  Площта на водосбора е около 5,2 км2. Влива се в р. Крива в 
местността ”Станкови бараки”. 

Яз. Белмекен с код на водното тяло BG3 MA900L205 попада 100% на територията на 
община Белово.  

Яз. Чаира с код на водното тяло BG3MA900L204 попада 100% на територията на 
община Белово.  

Таблица 2.3.1-1   Водни тела категория “река” и «езера» в поречието на реките 
находящи се на територията на територията на Община Белово 

N Име на реката                Притоци Код на 
типа 

Тип на реката 

1 р. Марица  011111 Чакълест 
полуупланински 

2 р. Крива  Приток на р.Марица  020111 Планински каменен 

3. р. Яденица Приток на р.Марица 020111 Планински каменен 

4. р.Баш вада ПБВ Приток на р.Раковица, 
прит.р.Марица 020111 Планински каменен 

5. р. Габровица Приток на р.Марица 020111 Планински каменен 

6. р. Чаирска Приток на р. Крива, приток 
на. р.Марица 020111 Планински каменен 

7. р.Хаджидедейца Приток на р. Крива, приток на 
р.Марица 020111 Планински каменен 

8. Яз.Белмекен  р. Крива TE 031010 Планински язовири  

9. Яз. Чаира  Р. Чаирска TE 031010 Планински язовири  

Хидроложки условия 
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В хидроложко отношение разглежданата територия на Община Белово попада в 
област с Европейско-континентално климатично влияние характеризиращ се с 
дъждовно-снежно подхранване  и слабоустойчиво фазово разпределение на оттока. 
Гъстотата на речната мрежа  е от 0.8 до 1.0 км/км2. Отточните модули, даващи 
представа за интензивността на оттокообразуването средно върху водосборните 
площи по главни реки се изменят значително и са около  3-5 л/сек/км2, т.е. 
сравнително променливи различия в следствие на различните средни надморски 
височини и големини на водосборите. 

Като цяло периодът на пълноводие за разглеждания район е устойчив. През този 
период се оттичат 60-70 % от годишния отток. Средната дата на настъпване на 
пълноводието  е през март, а датата на завършването му –през юни-юли. 
Продължителността му е 4-5 месеца. Периодът на маловодие има продължителност 
2-3 месеца. През този период се оттичат 5-10% от общия обем на оттока. Маловодието 
настъпва през м. юли и завършва през м. октомври. Водосборните басейни на 
по-големите реки и техните притоци са пълноводни през цялата година, като 
максималният връх на оттока се явява през м. април и м.май, когато се топят снеговете 
и дъждовете са най-чести.  

За измерване количеството и качеството на повърхностните води на територията на 
община Белово, има изградена и работеща опорна хидрометрична мрежа - ХМС № 
71700 на р.Марица при Белово, ХМС № 71360 на Крива река при Сестримо и ХМС 
№71380 на р. Яденица при с. Голямо. С данните от тях са определени отточните 
характеристики на реките на  територията на общината. 

Наличието на много непресъхващи реки, долове и извори на юг от река Марица, както 
и голям водосбор, обосновава изграждането на хидроенергийната каскада "Белмекен - 
Сестримо", приемаща води от 270 водоизточника с общ обем 365 млн. куб.м. Водите 
на язовир Белмекен с общ обем 145 млн. куб.м осигуряват ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен" - 
най-голямата в България, както и ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ПАВЕЦ 
"Чаира". 

Каскада «Белмекен –Сестримо» е хидроенергиен комплекс от три язовира, два дневни 
изравнителя и четири електроцентрали, свързани в сложна мрежа от водохващания, 
канали, тунели и напорни тръбопроводи. Тя е изградена на три енергийни стъпала: 
Първото стъпало от каскадата обхваща събирателните деривации на кота 1900, а 
именно: „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“, „Манастирска“ – „Бели Искър“, 
„Джаферица “, „Марица 1900“ и „Грънчар“. Водосъбирателния канал 
„Грънчар“ хваща и водите на реките Благоевградска Бистрица и р. Рилска с притока и 
Илийна. Язовир „Белмекен“ е едно от основните съоръжения на каскадата със завирен 
обем 144 x 106 м3. Геодезическият пад от язовир „Белмекен“ до местността „Станкови 
бараки“ (737 м) се използува за преработка на водите от горния пояс събирателни 
канали на кота 1900 м, посредством ПАВЕЦ „Белмекен“. Второто стъпало обхваща 
втория пояс събирателни деривации на кота 1200 м, които са: „Марица 1200“, 
„Чаира“ и „Яденица“. Падът от местността „Станкови бараки“ до с. Сестримо (554 м) 
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се използва за преработка на водите чрез ВЕЦ „Сестримо“. Третото стъпало на 
каскадата обхваща ВЕЦ „Сестримо“, горен изравнител на ВЕЦ „Момина клисура“ с 
обем V=0.2 млн.м  и ВЕЦ „Момина клисура“. След каскадата водите отиват за 
напояване и други цели. От басейна на р. Места в басейна на р. Марица, респ. Яз. 
„Белмекен” се прехвърлят 93,82.106 м3, а от  басейна на р. Струма 69,89 .106м3. Общо в 
община Белово за хидроенергетика се използват 564 913.106 м3 повърхностни водни 
маси. От тях от  р. Крива са 138.106 м3 , от р. Яденица 194,313.106 м3, от р. Марица 
194,600.106 м3, от р. Габровица 38.106 м3.  

Каскада „Белмекен-Сестримо”и гъстата речна мрежа от малки реки и дерета с 
постоянно водно течение, осигуряват сравнително чисти повърхностни и подземни 
води и потоци, благоприятни за питейно водоснабдяване  с  използване на водите на 
яз.“Белмекен“, както и от изгражданите водохващания на реките и каптажи на 
изворите във високите части. На територията на Общината има изградени 3 речни 
водохващания на повърхностни води на р. Крива, р.Баш дере, р. Карабаалица и р. 
Яденица и 2 водовземания от водите на яз. Белмекен чрез Горен изравнител на ВЕЦ 
“М.Клисура”. 

Ресурсите на повърхностни води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване на 
селищата в община Белово, съответстващи на разрешените водни количества за 
водовземане през 2011 г, съставлява 404 070 м3 / годишно . 

Територията на общината е богата също и на пресни подземни води. Термалните води 
са представени от минералните извори на територията на общината, намиращи се 
източно от квартал Малко Белово. Температурата на водата на минералните извори е 
22 - 25 С°. Водата е без мирис, бистра и безцветна. По стандарт отговаря на БДС 14947 
от 1980 година. Определя се като карбонатно - калциево - магнезиева вода. Няма 
точни данни за дебита на минералните извори, но видимият дебит се оценява на 80 до 
100 л/сек. 

Напоителни системи 

Община Белово се характеризира с интензивно земеделие, където напояването е 
решаващ фактор за постигане на устойчиво земеделие.  

На територията на община Белово повърхностните води за напояване са главно от 
каскада Белмекен. След ВЕЦ „Момина клисура“ е началото на ГНК "Момина Клисура 
- Лесичово" по който с 70 km. тунел водите от яз. Белмекен се транспортират към 
напоителна система „Карабунар“ и напоителна система „Тополница“ за напояване на 
Горнотракийското поле (Карта НС). Под ГНК "Момина Клисура - Лесичово" в 
напоителна система „Карабунар“ има изградени 16792 дка, от които годни за 
експлоатация са 7260 дка, поливащи землищата на селата Аканджиево, Ветрен, 
Виноградец и Славовица. На тези площи се отглеждат предимно интензивни култури, 
лозя и зеленчуци. От ГНК "Момина Клисура - Лесичово"  с дюкер под р.Марица се 
захранва и ГНК "Аканджиево - Белово" доставящ вода гравитачно за напояване на 
2206 дка в землищата на селата Аканджиево, Мененкьово,Семчиново и  гр. Белово. 
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На р. Марица има изградени няколко водохващания с цел напояване.  

Водохващане "Момина Клисура" подава води от реката към изравнител „Момина 
клисура“, където постъпват и води от ВЕЦ „М.Клисура“ и по ГНК "Момина Клисура - 
Лесичово" отиват към  напоителна система „Карабунар“.  

Водохващане „Белово“ подава вода в напоителен канал „Белово-Септември“ за 
водообезпечаване на земеделските площи от 2860 дка на гр. Белово, с. Мененкьово и 
гр. Септември, от които 860 дка на територията на община Белово.   

НК "Чаушко пере" също захранван от р. Марица доставя поливна вода до землищата 
на с. Малко Белово, с. Мененкьово  и  с.Ветрен и водообезпечава площ от 630 дка, от 
които 330 дка на територията на община Белово.  

НК „Стража арк“ водообезпечава площите в землищата на с. Ветрен, с. Карабунар, 
Виноградец и с. Мененкьово. От него тръгва НК "Чанкър", който захранва с вода 
земеделските площи на с. Мененкьово и с. Аканджиево на територията на община 
Белово. 

Освен напояване с водите подавани от напоителна система „Карабунар“ в терасата на 
р. Марица има изградени много сондажни кладенци, които се използват за напояване 
от  земеделските стопани в региона. 

Основен принцип във връзка със собствеността върху природните ресурси на 
територията на Република България е, че те са собственост на държавата. Този 
принцип е приложим и по отношение на правото на собственост върху води и водни 
обекти.  

Публична държавна собственост са водите на реките, водите във водохранилищата и 
тези в язовирите и микроязовирите, естествените езера, както и подземните води. 
Водовземането от повърхностни и подземни води се осъществява въз основа на 
разрешителните за водовземане от БДИБР,  посочени таблица № 2.3.1-3 
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Фиг. 2.3.1-1   Карта на водните ресурси на територията на община Белово 
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Taблица № 2.3.1-2  Характеристики на годишния отток на р. Марица и притоците й към някои Х.М.станции на територията на 
община Белово 

No. Местоположение на изследвания пункт  Площ на водосборна 
област [km2] 

Средно количество 
на потока [m³/s] 

Минимално 
количество на потока 
[m³/s] 

Максимално 
количество на потока 
[m³/s] 

1. Р.  Марица при Белово, ХМС 71420 741,3 8,280 4,742 13,364 

2. р. Крива река при Сестримо,ХМС 71360 90,5 1,796 1,121 2,905 

3. р.Яденица при с. Големо, ХМС 71380    128,9 0,973 0.271 2,72 
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2.3.1-2 Карта на напоителните системи на територията на община Белово 
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Taблица № 2.3.1-3 Издадени разрешителни за водовземане/ползване на повърхностни води от БДИБР на територията на 

Община Белово  

№ 
№ 
Разрешително 

Дата 
Издаване Титуляр 

Начален 
Срок Краен Срок Воден Обект Поречие SWB_code Цел Водоползване 

Населено 
място 

1 31190059 28.2.2018 НЕК ЕАД 28.2.2018 28.2.2024   Марица   други с. Сестримо 

2 31190059 28.2.2018 НЕК ЕАД 28.2.2018 28.2.2024 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 други с. Сестримо 

3 31190059 28.2.2018 НЕК ЕАД 28.2.2018 28.2.2024 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 други с. Сестримо 

4 31160074 21.7.2015 ЕТ "АНТОНИЙ ФАНДЪКОВ" 21.7.2015 21.7.2024 Юндолска река Марица BG3MA900R200 аквакултури гр. Белово 

5 31160074 21.7.2015 ЕТ "АНТОНИЙ ФАНДЪКОВ" 21.7.2015 21.7.2024 р. Яденица Марица BG3MA900R200 аквакултури гр. Белово 

6 31160074 21.7.2015 ЕТ "АНТОНИЙ ФАНДЪКОВ" 21.7.2015 21.7.2024   Марица BG3MA900R200 аквакултури гр. Белово 

7 31110023 1.12.2014 НЕК ЕАД 1.12.2014 1.12.2024 р. Хаджидедейца Марица BG3MA900R229 питейно - битови цели с. Сестримо 

8 31110023 1.12.2014 НЕК ЕАД 1.12.2014 1.12.2024   Марица BG3MA900R229 питейно - битови цели с. Сестримо 

9 31190021 27.6.2011 НЕК ЕАД "ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ" 27.6.2011 27.6.2020 дере под Славов връх Марица BG3MA900L205 други с. Сестримо 

10 31190021 27.6.2011 НЕК ЕАД "ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ" 27.6.2011 27.6.2020   Марица BG3MA900L205 други с. Сестримо 

11 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

12 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016   Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

13 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

14 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

15 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016   Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

16 31190011 27.1.2010 НЕК ЕАД 27.1.2010 27.1.2016 р. Карабаилица Марица BG3MA900R229 противопожарни нужди с. Сестримо 

17 31130025 6.8.2008 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОМЕВ 6.8.2008 6.8.2018 р. Яденица Марица BG3MA900R200 други гр. Белово 

18 31130025 6.8.2008 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОМЕВ 6.8.2008 6.8.2018   Марица BG3MA900R200 други гр. Белово 

19 31130023 17.6.2008 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД 17.6.2008 17.6.2018   Марица BG3MA790R157 промишлени цели гр. Белово 

20 31130023 17.6.2008 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД 17.6.2008 17.6.2018   Марица BG3MA790R157 други гр. Белово 

21 31130023 17.6.2008 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД 17.6.2008 17.6.2018 р. Марица Марица BG3MA790R157 други гр. Белово 

22 31130023 17.6.2008 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД 17.6.2008 17.6.2018 р. Марица Марица BG3MA790R157 промишлени цели гр. Белово 
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23 31130023 17.6.2008 ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД 17.6.2008 9.10.2023 р. Марица Марица BG3MA790R157 охлаждане гр. Белово 

24 31110007 11.4.2008 НЕК ЕАД 11.4.2008 11.4.2033   Марица BG3MA900R229 питейно - битови цели с. Сестримо 

25 31110007 11.4.2008 НЕК ЕАД 11.4.2008 11.4.2033 Манафдере Марица BG3MA900R229 питейно - битови цели с. Сестримо 

26 31140020 26.2.2008 МВЕЦ БЕЛОВО ООД 26.2.2008 26.2.2021   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Сестримо 

27 31140020 26.2.2008 МВЕЦ БЕЛОВО ООД 26.2.2008 26.2.2021 р. Марица Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Сестримо 

28 31140020 26.2.2008 МВЕЦ БЕЛОВО ООД 26.2.2008 26.2.2021   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Сестримо 

29 31140020 26.2.2008 МВЕЦ БЕЛОВО ООД 26.2.2008 26.2.2021   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Сестримо 

30 31140002 26.3.2007 ГРИЙН ЛАЙТ ООД 26.3.2007 26.3.2013 р. Марица Марица BG3MA790R157 производство на ел. енергия гр. Белово 

31 31140002 26.3.2007 ГРИЙН ЛАЙТ ООД 26.3.2007 26.3.2013   Марица BG3MA790R157 производство на ел. енергия гр. Белово 

32 31140001 14.3.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 14.3.2007 14.3.2022   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

33 31140001 14.3.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 14.3.2007 14.3.2022 р. Марица Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

34 31140001 14.3.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 14.3.2007 14.3.2022   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

35 31140001 14.3.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 14.3.2007 14.3.2022   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

36 301791 19.2.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 19.2.2007 19.2.2015   Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

37 301791 19.2.2007 ТЕВАНИ И КО ЕООД 19.2.2007 19.2.2015 р. Марица Марица BG3MA900R201 производство на ел. енергия с. Габровица 

38 301564 27.9.2006 ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 27.9.2006 27.9.2021   Тунджа BG3MA900R229 производство на ел. енергия с. Сестримо 

39 301564 27.9.2006 ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 27.9.2006 27.9.2021 р. Крива Марица BG3MA900R229 производство на ел. енергия с. Сестримо 
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Фиг.2.3.1- 3-  Карта на  Наводнения на територията на община Белово 

План за управление на риска от наводнение (ПУРН), период 2016-2021 г. за районa е приет с решение № 
1109/29.12.2016 г. на Министерски съвет .  

Съгласно Кмет на Община Белово ПУРН в обхвата на Община Белово на основание с чл. 146 ал.1 от ЗВ и  
Заповед №  РД-03-152/08.08.2013 г. на Директора на БДИБР, попада в район със значителен потенциален риск от 
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наводнения- BG-APSFR_MA_07 - р. Марица ОТ гр. Пловдив до гр. Костенец. РЗПРН са утвърдени и със Заповед 
№  РД 743/01.10.2013 на Министъра на МОСВ.  

Обхватът на наводненията е определен при максимални годишни водни количества при обезпеченост: 5%, 1% и 
0.1 %.  при повтаряемост веднъж на 20г., 100г. и 1000 г. , при спазване изискванията заложени в Методиката за 
оценка на заплахата и риска от наводнения . Община Белово попада и в потенциалните граници  на заливане при 
потенциални бъдещи наводнения с период на повтаряемост 20,100 и 1000г. 

Карти на заплахата от наводнения на територията на община Белово 
Фиг.2.3.1-4  Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при Момина Клисура 

Фиг.2.3.1-5  Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при гр. Белово 
Фиг.2.3.1-6  Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при Малко Белово 

В приложение са дадени :  
Карти на заплахата от наводнения “Община Белово-карта заплаха-1“…или „Община Белово-заплаха обща. 

Карти на риска от наводнения е Община Белово-карта на риска-1“ или „Община Белово-риск обща 
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фиг. 2.3.1-4 Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при Момина Клисура  
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Фиг.2.3.1-5  Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при гр. Белово 
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Фиг.2.3.1-6  Карта на заплаха от наводнения -  р.Марица при Малко Белово 

ПУРН съдържат Програма от мерки за намаляване  на риска от наводнения и неблагоприятните последици по 
отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство, с място  на 
прилагане в  РЗПРН, извън  РЗПРН и за  целия ИБРБУ.  
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За обхвата на територията на Община Белово, предмет на Проекта на ОУП и ЕО към него са приложими всички 
мерки , предвидени за територии попадащи в РЗПРН, съгласно Приложения №   към ПУРН-2016-2021г. в 
БДИБР. 

Съгласно Становището на КО по екологична оценка на  проектите на ПУРН е необходимо предвижданията на 
ОУП на общините, респективно и ОУП на Община Белово, да бъдат съобразени с анализирания и моделиран 
обхват при сценарий на вероятност  на 20 г. вълна. 

В предложените устройствени решения в ОУП на Община Белово и ЕО са взети предвид изискванията на ПУРН 
и ЕО към него. 

При реализация на Инвестиционни проекти и Инвестиционни намерения, предвиждащи ползване и/или 
водовземане от повърхностни и подземни води, произтичащи от ОУП на Община Белово е необходимо да 
бъдат съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане добро 
състояние на водите в ПУРБ , както и спрямо целите на управление на риска от наводнения и предвидените 
мерки в ПУРН за съответния период на действия. 

- За ПУРБ на ИБР, период 2016-2021 г се прилагат мерки съгл. становище по ЕО № 7-3/2016г. на проекта на 
ПУРБ – прил. № 7.2.10 и 7.2.11 към ПУРБИБР 2016-2021 г. 

За ПУРН на ИБР, период 2016-2021 г се прилагат мерки съгл. становище по ЕО № 5-2/2016г. на проекта на 
ПУРН – прил. № 7 към ПУРБИБР 2016-2021г 

 
 Състояние на повърхностните водни тела. Качество на водата във водните тела на територията на 

Община Белово 

Основни източници на замърсяване на водите  

Основните източници на замърсяване на водите са земеделието, промишлеността, транспорта и населените 
места, като голяма част от тези замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. 
Замърсителите, предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на естествени 
самопречистващи процеси до определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от 
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естествените процеси, което налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда 
граници. Източниците на замърсяване се делят на: 

- Точкови източници на замърсяване - това са заустването на канализации на населени места с над 
2000 е. ж., заустващи без необходимо пречистване; зауствания от пречиствателни станции за отпадъчни 
води; зауствания на промишлени отпадъчни води от индустриални обекти. В Община Белово населени 
места с над 2000 еж  е само гр. Белово 3911 д. ( с. Сестримо в момента е под 2000 еж), В Общината няма 
изградени ПСОВ.  

Директно заустваните непречистени отпадъчни води в приемниците замърсяват водите в тях и създават 
условия за екологичен и здравен риск в района. Селата са без канализационна система и за битовите води 
се използват септични и изгребни ями, които са предпоставка за замърсяване на почви и подземни води в 
района и възникване на здравен риск.. 

- Дифузни източници на замърсяване - населени места без ПСОВ и без канализация, промишлени зони без 
канализация, нерегламентирано натрупване на отпадъци и торови маси. При дифузно внесените вещества 
от значение са биогенните вещества, пестицидите (препарати за растителна защита) и тежките метали. 
Проблемите, произлизащи от дифузното натоварване на повърхностните води с азот се влияе основно от 
притока от подземните води (разтворените вещества), а с фосфор се предизвиква основно от ерозията 
(внесените количества твърди частици). Други замърсявания, които имат значение са стари 
замърсявания и/или замърсявания с  опасни вещества на почвата, (включително от депа, аварии), при 
значително сухо или мокро отлагане от атмосферата. В общината голяма част от населените места нямат 
изградени канализационни системи и от населението се използват септични или изгребни ями, което води 
до замърсяване на почвите, подземните и повърхностните води в района. Изключение са гр. Белово и с. 
Сестримо с частично изградена канализация . 

- Хидроморфологични изменения - водочерпенето от повърхностните води, регулиране на оттока. Това са 
проблеми възникнали вследствие изграждане на хидроенергийни съоръжения, изграждане на язовири, 
диги за защита от наводнения, бентове и преливници. Въздействия, свързани с хидроморфологични 
промени значително се отразяват върху водните организми. Особено силно е въздействието на напречни 
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строителни съоръжения, тъй като се прекъсва проходимостта за онези водни организми, които не са в 
състояние да преодолеят тези прегради.  

- Морфологични изменения - прекъсването на естествената дължина на реките, физически изменения на 
коритото, развитие на инфраструктурата (пътища, мостове), инженерни дейности и свързаните с тях 
земно-изкопни работи са важни и съществени въздействия, които влияят и върху натоварването с вредни 
и биогенни вещества. Освен прякото въздействие, което те оказват върху речните течения и водоеми, 
често те въздействат и косвено върху водните организми променяйки тяхната жизнената среда и 
достъпа до хранителни вещества, а с това и възможността им за оцеляване 

В ОУП на Община Белово не са предвидени ИП за изграждане със значимо негативно въздействие върху 
компонент “Води”. 

Експертите от направление „Опазване на водите” към РИОСВ – Пазарджик осъществяват контрол върху 
обектите, които формират отпадъчни води и заустват в повърхностни водни обекти с цел опазване и 
подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на инспекцията. Въведена е 
Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите ИСРМУВ, на основание 
чл.171, ал.1 от Закона за водите, раздел IV от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ. бр. 
34/29.04.2011 г.) и във връзка със Заповед №РД -821/30.10.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Селищни канализационни системи без изградени ПСОВ- Едни от основните замърсители на водоприемниците на 
територията на РИОСВ – Пазарджик и респективно на територията на Община Белово са непречистените 
отпадъчни води от населените места. Районът се характеризира с директни зауствания на отпадъчни води във 
водоприемниците, предвид факта липсата на ПСОВ в населени места.  

- Агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители (е.ж.)- В Община Белово няма населено място от тази 
агломерация. 

- Агломерациите с население между 2 000 и 10 000 е.ж., попадащи в обхвата на Директивата. С население 
над 2000 ж. e само  гр. Белово с 3595 ж.  

- Агломерации, непопадащи в обхвата на Директивата: 

Няма изградени ПСОВ за отпадъчните води от населените места 
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Отпадъчни води, формирани от дейността на стопански субекти, чиято дейност попада в обхвата на 
РИОСВ – Пазарджик Община Белово 

В община Белово стопански субект, чийто дейност попада, за контрол в обхвата на РИОСВ Пазарджик е Завод 
Белана с ЛПСОВ. 

Анализ на Състояние на повърхностните води - За състояние на повърхностните води на територията на 
Община Белово  е представена обща информация за екологичното и химично им състояние (анализ и 
характеристика на водните тела: тип, оценка на екологичния статус и др.) на територията на община Белово. 
Направена е инвентаризация, анализ и оценка на резултати от редица проучвания за състоянието на 
повърхностните води в района и антропогенния натиск върху тях, наличието на източници на замърсяване, 
точковите източници на замърсяване и др.  

Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво, като съгласно Закона за водите, 
министъра на околната среда и водите чрез РИОСВ в границите на териториалния им обхват провежда 
мониторинг и контрол на отпадъчните води, поддържа база данни за извършения мониторинг и контрол за 
състоянието на отпадъчните води и поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които формират 
емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества.  

Оценка за състоянието на повърхностните води на територията на РИОСВ – Пазарджик в т.ч. наа 
територията на Община Белово, основни констатации, проблеми и предприети мерки за подобряване на 
състоянието им, респективно  намаляване на замърсяването . 

Състоянието на повърхностните води е сравнително умерено и добро. 

- През 2016 г, 2017 и 2018 г в сравнение с предходните години вследствие на завишения контрол върху 
обектите, формиращи отпадъчни води по поречията на реките, както и на изпълнението на условията и 
изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексни разрешителни, се 
наблюдава подобряване емисионното състояние на водите на съответните водоприемници. 

- Основен потребител на вода в община Белово, е населението, обществените консуматори, промишлените 
предприятия („Завод за хартия Белово“ АД, предприятия на хранително вкусовата 
промишленост,животновъдните ферми и др.).  
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- Източници на замърсяване на повърхностните и подземните водни ресурси са отделни зауствания на 
отпадъчните води от населените места, производствени предприятия и цехове, животновъдни ферми и 
др. 

- Основен проблем в направление “Опазване на водите” си остава ниската степен на изграждане на 
канализацията на населените места и липса на ПСОВ, особено в малките населени места. Канализирани 
са само гр. Белово и с.Сестримо и то частично, а отпадъчните води от населените места не се пречистват 
вкл. и тези в гр. Белово. 

Най-чести нарушения на екологичното законодателство в областта на водите   са: 
- Неспазване на условията в издадените разрешителни за заустване (РЗ), като се 
нарушават индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на допустимите прагове на замърсяващи 
вещества, съдържащи се в отпадъчните води; 
- Липса на ЛПСОВ за пречистване на промишлени отпадъчни води, ЛПСОВ с недостатъчна ефективност 

или неподдържането им  в оптимален режим. 

Базирайки се на данните представени в секторния анализ на компонент „води“, може да се направи извода, че 
основен замърсител на водите в общината са непречистените битови отпадъчни води от населените места, 
отделни производствени  цехове, животновъдните ферми , локалните пречиствателни съоръжения за 
отпадъчните води на предприятия на хранително вкусовата промишленост, автомивки и др. (пречистените в 
ЛПСОВ отпадъчни  води от „Завод за хартия Белово“ АД, отговарят на поставените условия   в разрешителното 
за заустване. както и още няколко локални пречиствателни съоръжения). 

Повърхностни води- Контрол и управление  

Основните елементи на контрола и управлението  на повърхностните  води са извършване на мониторинг за 
състоянието им , идентифициране на проблемните участъци и предложение  на мерки за постигане на добро 
екологично и физикохимично състояние 

Състоянието /статуса/ на ПВТ се определят по три елементи за качество: биологични, физикохимични и 
хидроморфологични. В рамките на 6 години, т.е. един цикъл на План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 
се прави оценка на състоянието на всяко повърхностно водно тяло..  
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Мониторинг на повърхностни води на територията, контролирана от РИОСВ Пазарджик 

Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за мониторинг на околната среда 
(НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на мониторинговите програми за 
контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките 
на речния басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на 
водните тела в риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от 
мерки. Мрежите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях 
са регламентирани със Заповед на Министъра на околната среда и водите. Общият брой на пунктовете на 
територията на страната ни e 597 разпределени в четирите района на басейново управление  

 

Фигура 2.3.1-7 Разположение на пунктовете за мониторинг на повърхностните води на територията на 
България 
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Основни физикохимични показатели - температура, pH, неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни 
елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна окисляемост, БПК, 
ХПК, желязо/Fe, манган/Mn, сулфати/SO4, хлориди/Cl и др.;  

- Приоритетните вещества са силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се вещества. Броят им е 
45; 

- Специфични замърсители представляват органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и 
други специфични вещества. 

Основните индикатори, които се прилагат за оценка на химичното състояние на повърхностните води на национално 
и европейско ниво са средногодишните концентрации на следните основни показатели – разтворен кислород (DO), 
БПК5 (BOD5), амониев (NH4- N) и нитратен (NO3- N) азот, фосфати (PO4- P).  

Съгласно Заповедта на територията на БДУВИБР - Пловдив се наблюдават повърхностни водни тела, от които 
една част са категория езера /язовири/ и категория реки, разположени в поречията на река Марица в Басейна на р. 
Марица в района на Община Белово. В програмата за хидробиологичен мониторинг са включени  пунктове за 
анализ по два или три елемента за качество. 

Биомониторинг - Биологичният мониторинг е екологичен критерий за оценка качеството на водите, който се 
използва с приоритет в редица развити европейски страни. Водещи при оценката на състоянието на водите са 
биологичните елементи за качество (БЕК), тъй като те най-силно се повлияват от различните видове 
антропогенен натиск върху водните екосистеми. РДВ изисква да се използват оценките на състоянието по 
всички БЕК - когато водните тела се наблюдават чрез контролен мониторинг и най-чувствителния към 
съответния вид натиск елемент за качество - когато водните тела се наблюдават чрез оперативен мониторинг. 
При оценката на общото състояние РДВ използва правилото, че общото състояние на екосистемата се определя 
от елемента, който е в най-лошо състояние. В част от водните тела, на база експертна оценка е дадена по-голяма 
тежест на най-представителния за съответния тип и категория водно тяло БЕК. Екологичното състояние се 
оценява в пет класа:много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. 

През последните няколко години хидробиологичният мониторинг (ХБМ) се наложи като неотменима част от 
НАСЕМ, тъй като се оказа, че получаваната информация от физикохимичните анализи не е достатъчна за пълна 
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оценка на въздействието на неблагоприятните фактори върху водните екосистеми.Данните от биомониторинга 
отразяват интегрираното въздействие на замърсителите върху водните течения за по - дълъг период от време 
(обикновено около 1 година), като по този начин се отчитат обикновено скритите за физикохимичните 
изследвания залпови замърсявания. 

Оценката на речните типове е извършена на базата на еднократни пробовземания през оптималния сезон (лято – 
есен) по методика утвърдена с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 
Оценката е представена в 5 класа (много добро, добро, умерено, лошо, много лошо състояние) със съответен 
цвят, съгласно изискванията на Наредба №1 за мониторинг на водите от 11.4.2011 г.  

Оценката е направена на базата на данни за главните речни поречия в България, като е направена съпоставка с 
предходната година. Основният извод е, че състоянието на реките се подобрява, с което се изпълнява основната 
цел на Плана за управление на речни басейни на Източнобеломорски район ПУРБИБР за достигане, запазване и 
подобряване на доброто състояние на водите в Източнобеломорския район за басейново управление до 2021 г. 

В ЕО на ПУРБ се предлагат мерки за достигане на основната цел. Повишаване броя на населението, включено в 
канализационна система и ПСОВ, отговарящи на съвременните изисквания. 

Необходимо е да се провежда строг контрол и ефективно управление за предотвратяване и бързо отстраняване 
на аварийни ситуации на изпускане в атмосферата и водите на вредни вещества над определените изисквания, 
съгласно действащото екологично законодателство в страната, хармонизирано в голяма степен с европейското, 
като се предотврати здравния риск за населението. 

Количествено състояние на повърхностните води - индикатор за количеството на повърхностните води е 
регистрирания (нарушен) отток и се прави на база на регистрирания отток при хидрометричните станции от 
опорната хидроложка мрежа към НИМХ. 
 
Програми за мониторинг на повърхностни води 
Контролен мониторинг- При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на 
територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и 
типовете водни тела. Всяка година се определя общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на 
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територията на Пазарджишка област. Във връзка с определяне на екологичното и химично състояние на 
повърхностните водни тела в определените  пунктове се извършва мониторинг на биологични и 
физико-химични елементи, като еднократно е предвидено да се извърши и мониторинг на хидроморфологични 
елементи за качество.  
 
Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота,която се препоръчва в Приложение V 
на РДВ за отделните показатели:  Биологични елементи: - фитобентос в реки – 1 път на 3 години; - макрофити в 
реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години;- макрозообентос в реки – 1 път годишно; 
- риби в реки и езера/ язовири - 1 път на 3 години;- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, 
разтворен кислород,активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът се 
извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 
 
 Физико-химични елементи: - основни показатели – 4 пъти годишно; - специфични замърсители – 4 пъти 
годишно; - приоритетни вещества – 12 пъти годишно; Хидроморфологични елементи - 1 път на 6 години в 
пунктовете, докладвани пред ЕК. 
Не е включен мониторингов пункт  от територията на община Белово. 
2016 г. , 2017г и 2018 г. 3 пункта - 2 на реки и 1 на язовири (Пред ЕК се докладват резултатите от 2 пункта :1 на 
реки и 1 на язовири). 
 
Оперативен мониторинг - При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води 
в ИБР е използвана информация за състоянието на определените водни тела и се прилагат критериите, посочени 
в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в 
лошо състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. 
При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните елементи, индикативни за 
степента на антропогенно въздействие върху качеството на водите - макрозообентос в реки и фитопланктон в 
стоящи води. С оглед оперативното установяване на промените във фитопланктонните съобщества се използва 
показателят в съчетание с други индикативни физико-химични показатели – прозрачност (SD), разтворен 
кислород, температура и електропроводимост. Предвижда се мониторинг на всички физико-химични 
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показатели, превишаващи стандартите за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите 
норми за добро екологично състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и мониторинг на други 
физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които се наблюдават отклонения. 
Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се препоръчва в Приложение 
V на РДВ за отделните показатели: 
- Биологични елементи- - макрозообентос в реки – 1 път годишно, - фитопланктон/хлорофил А в язовири 

(заедно с прозрачност, разтворен кислород, активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, 
като мониторингът се извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

-  Физико-химични елементи: - основни показатели – 4 пъти годишно, - специфични замърсители – 4 пъти 
годишно и - приоритетни вещества – 12 пъти годишно.  

- На територията на община Белово има един пункт - BG3MA09391MS1460 ( р.Марица след гр. Белово) за 
провеждане на оперативен мониторинг на НАЦИМ на водно тяло р. Марица с код  BG3MA790R157( 
р.Марица от гр. Белово до р‘ Тополница и ГОК 13-К1/ГК). На него се следят физико-химичните  елементи  и 
специфичните замърсители с честота четири пъти годишно. 
 

- За 2016 г. за РИОСВ Пазарджик  са определени  -  22 пункта за оперативен мониторинг на реки- 19 на реки и 
3 на язовири В тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за 
качество. 

- За 2017 г са определени - 22 пункта за оперативен мониторинг- 21 на реки и 1 на язовир. Извършва се 
мониторинг по биологични и физико- химични елементи за качество.  

- През 2018г. на територията на РИОСВ - Пазарджик са определени 19 пункта за оперативен мониторинг –18 
на реки и 1 на язовири (Програма за мониторинг на водите по Заповед №РД- 175/02.04.2018г. на Министъра 
на околната среда и водите). В тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физико-химични 
елементи за качество. 

 

Информация за екологичното и химично състояние на повърхностните води  в района на Община Белово 

Основни източници на замърсяване на водите са земеделието, промишлеността, транспорта и населените места, 
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като голяма част от тези замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. Замърсителите, 
предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на естествени самопречистващи процеси до 
определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените процеси, което 
налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда граници.  

Водните тела намиращи се на територията на Община Белово са в умерено екологично състояние при оценка на 
околната среда в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Забелязва се тенденция към задържане и 
подобряване на състоянието им.  

Замърсяването на повърхностните води е по-широко разпространено в районите на населените места и се 
характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор). 

Като общ извод за поречиета за 2016, 2017 и 2018  година може да се изведе, че не се констатира превишение на 
концентрацията на специфични замърсители, от групата на веществата в Приложение 7 от Наредба Н-4 за 
характеризиране на повърхностните води.  

Цели за постигане на добро екологично състояние на повърхностните води  
Съгласно Проекта на ПУРБ 2015- 2021 г. на ИБР, постигането на целта „добро екологично състояние” е свързано 
с подобряване на хидроморфоложките условия (възстановяване на брегове и крайречна растителност, 
нарушения на оттока, рекултивация на речни корита и брегове в следствие въздействието на баластриери, 
МВЕЦ, речни водохващания и др.), намаляване на натоварване с биогенни вещества (главно от отпадъчни води 
от населени места, от проблеми с отпадъци в речното корито и торови маси от животновъдството), подобряване 
на общото физико-химично състояние (от дифузно замърсяване), намаляване замърсяване със специфични 
вещества (предимно нефтопродукти, мед и цинк от индустриални дейности), подобряване стойностите на 
биологичните параметри.  

Съгласно ПУРБ 2015-2021 г. повърхностно водно тяло Марица с код BG3MA790R157 е посочено като 
изключение от целта за постигане на добро екологично състояние чрез намаляване на биогенното замърсяване 
от градски отпадъчни води и индустрия и създаване на възможности на рибите за миграция.Причина за 
отлагането са технически трудности, като основание за това дават чл.4.4(а) на РДВ и чл.156.1(а) на ЗВ –време 
необходимо за решаване на проблеми с градски отпадъчни води и подобряване на пречистването и работа на 
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съоръженията на индустриални отпадъчни води. 

За постигане на целите за повърхностните водни тела BG3MA900R203 р.Крива река и BG3MA900R203 р. Баш 
вада ПБВ, използвани за питейни нужди на територията на община Белово, трябва да бъде постигнато 
съответствие със стандартите за качество на повърхностните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване съгласно на Наредба № 12 към ЗВ. 

 

Информация за екологичното и химично състояние на повърхностните води  в района на Община Белово. 
Състоянието /статуса/ на ПВТ се определят по три елементи за качество: биологични, физикохимични и 
хидроморфологични.  

Таблица № 2.3.1-4 Обобщено състояние на повърхностните водни тела на територията на община 
Белово .  

 
№ 
 

Код на ВТ Име на ВТ  Екологично състояние  Химично 
състояние Биологични 

елементи  
Физикохим
. елементи  

Екологично 
състояние- 
потенциал 

1  
BG3МA790R157 

 
Р.Марица от 
гр.Белово до р. 
Тополница и 
ГОК13-К!(ГК)  

2016г.Умерено Умерено 
БПК Робщ 

умерено неизвестно 

2017г.Умерено Умерено 
РО4, Робщ 

 Добро 

2018г.Умерено Добро умерено добро 

2 BG3МA900L205 Язовир 
Белмекен 2016г Добро Добро  

2018г Добро Добро добро 

3 BG3МА900R200 Р.Яденица  2016 г. Добро  Добро неизвестно 

2017г Умерено  умерено неизвестно 

2018г Умерено  умерено неизвестно 
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4 BG3МА900R201  
Р.Марица от 
гр.Долна баня до 
гр.Белово  

2016 Умерено Умерено 
БПК,NH4, 
NO2,PO4, 
Pt,Nt 

Умерено 

 
Добро 

2018 Умерено Умерено 
БПК,NO2, 
PO4, Pt,Nt,V 

Умерено Добро 

5. BG3МА900R202  
Р.Баш вода/ПБВ 2016г. Добро Добро Добро 

2017г Добро Добро Добро 
2018г. Добро Добро Добро 

6. BG3МА900R229 Р.Крива и 
р.Чаирска 2016г. Добро Добро Добро Добро 

2017г Добро Добро Добро Добро 

2018г. Добро Добро Добро неизвестно 
 Информация от ПУВ на ИБР 2016-2021 г.  РИОСВ Пазарджик 

Състояние на повърхностните водни тела, използвани за питейни цели /питейни водни тела  
 
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в зависимост от категорията на 
водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците се определя на базата на резултатите от извършвания 
мониторинг и нормите в Приложение 1 на Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните 
води за питейно - битови цели. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират в три категории в 
зависимост от качеството на водите – А1,А2,А3, като А1 е за най-доброто качество.   
 
Таблица № 2.3.1-1  Резултати от определяне състоянието на повърхностните водни тела на територията 
на община Белово 

 
№ 
 

Код на ВТ Име на ВТ  Водоизточник 
 

Категория 
водоизточник 

Състояние 
водно тяло 

1 BG3MA900R229 Река Крива и р.Чаирска Дневен 
изравнител, с. 
Сестримо 

А2 А2 
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р. Хаджидейца А2 
2 BG3MA900L205 Язовир Белмекен канал Джаферица- 

Белмекен, 
с.Сестримо 

А2 А2 

3 BG3МА900R202 Р.Баш вода/ПБВ р.Башвада А2 А2 

Качество на водата подавана към разпределителната мрежа на Община Белово Всички водовземания от 
които се водоснабдява Община Белово са съобразени с изискванията на „Наредба № 9 от 16.03.2011г. за 
качеството на водата предназначена за питейно битови нужди”. Микробиологичният анализ определя водата от 
всички водоизточници като годна за питейно-битови нужди, след осигуряване на надеждно обеззаразяване. 
Физико-химичните и микробиологичните показатели на подаваната към потребителите вода се следи съгласно 
съвместна мониторингова програма между експлоатационното дружество и РЗИ, като се извършва постоянен и 
периодичен мониторинг съгласно Наредба № 9. Съгласно същата Наредба РЗИ извършва собствен мониторинг 
на качествата на водата предназначена за питейни нужди.  

Обобщение  

Характерът на натоварванията на водите в община Белово съответства на условията на: община със земеделски 
функции, ниска степен на благоустроеност, отсъствие на основна и цялостно изградена инфраструктура 
(канализационна, пречиствателни съоръжения и др.), слаба производствена активност, малки населени места и 
ограничен брой население, ниска покупателна способност на населението и висока зависимост от 
производителността в личните стопанства.  

Основни емитери на вредни вещества в повърхностните течения на община Белово са:  

- Битови отпадъчните води от населените места в общината. Обуславя се от отсъствието на изградена 
селищна канализация и директно заустване на отпадъчните води.  

- Замърсявания, обусловени от личните земеделски и животновъдни стопанства;  

- Животновъдни ферми по територията на общината,  

- Отпадъчните води от отделни промишлени предприятия, като месопреработвателното предприятие в гр. 
Белово,  
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- Нерегламентираните сметища, вкл. тези от органични отпадъци от личните стопанства.  

Наличните данни не позволяват ясно диференциране на интензитета на замърсяванията и локализирането на 
всички източници на замърсяване, което показва, че сред приоритетите на общината следва да бъдат:  

1. Предприемане на постъпки за изграждане на канализационна и пречиствателна инфраструктура за 
отпадъчни води;  

2. Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне на органични отпадъци (растителни и 
животински) от личните стопанства и създаване на предпоставки за обезвреждането и оползотворяването 
им;  

3. Активна дейност по повишаване информираността на населението за опасностите, свързани с 
органичното замърсяване на водите.  

Дейностите по опазването на речните води в община Белово в допълнителна степен следва да са съгласувани и с 
целите за опазване на повърхностните водни тела, заложени в Плана за управление на река Марица. 

Водните тела намиращи се на територията на Община Белово са в добро екологично състояние при оценка на 
околната среда в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик Забелязва се тенденция към задържане и 
подобряване на състоянието им.  

Замърсяването на повърхностните води е по-широко разпространено в земеделските и градски райони и се 
характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор).. 

ВиК мрежи и съоръжения в Община Белово и тяхното състояние 

ВиК услугите на територията на Община Белово се доставят от оператора ВиК Белово ООД .  

Изградеността, социалната им и техническа инфраструктурна осигуреност, както и благоустроеността на 
населените места в общината обуславят качеството на жизнената среда във всяко едно от тях и са от значение за 
собственото им по-нататъшно развитие, респективно за ролята, която могат да играят в стабилизиране на 
структурата на селищната мрежа. По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 
електрифицирани и водоснабдени, но в по-голямата част от тях липсва канализация.  
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Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са показател за съвременно и 
цялостно функциониране и развитие на урбанизираните територии. Населените места в Община Белово са 
водоснабдени, но част от водоснабдителната система има нужда да се поднови (подмяна на азбестоциментовите 
тръби,оборудване и др.) В момента само селата на собствени водоизточници страдат от режим на водата в 
случаите, когато водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване.. 
Качеството на питейните води се изследва от ВиК Белово и РЗИ – Пазарджик  

Водоснабдяване 

С ОУП на Община Белово се изследва и определя състоянието на : 

- Източници – капацитет и състояние на водоснабдителната мрежа; 

 Магистрални водопроводи - капацитет и състояние, възможност за поемане на допълнително 
натоварване, нови трасета; резервоари - оценка за достатъчност на изградения обем на резервоарите; 

 Изследване на необходимостта и определяне на места за съоръжения в някои населени места в общината; 

 Правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни устройствени планове за 
реконструкция на разпределителните мрежи в населените места чрез подмяна на съществуващите В и К 
системи и съоръжения.. 

Канализация 

По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и пречиствателни станции за 
отпадъчни води има значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи. В Община 
Белово и с. Сестримо е изградена частично канализацията, а в останалите населени места липсва. Няма 
изградени ПСОВ в нито едно населено място. Населени места в общината се обслужват с попивни кладенци, с 
изгребни или септични ями . 

Липсата на канализация и пречистване на отпадъчните води е предпоставка за екологичен и здравен риск в 
района..  

С ОУП се изследва и се определя състоянието на: 
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 Канализационни колектори - капацитет, възможности за поемане на допълнителни натоварвания при 
необходимост от провеждане на водни количества по-големи от тези в момента, необходимост от нови; 

 Начин на отвеждане на отпадъчните води от населените места и отразяване на места отредени за 
пречиствателни съоръжения за отпадъчните води 

 Правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни устройствени планове за 
изработване на схеми за канализация на населените места и отделни обекти. 

 На следващ етап ще се реализира основното застрояване на територията, при спазване на 
градоустройствените показатели за общите и подробни устройствени планови/ОУП и ПУП/, както и 
инвестиционните обекти. 

 Важно е да се отбележи, че предвидените с ОУП промяна предназначението на територии и на поземлени 
имоти с цел застрояване ще се извърши на следващ етап, въз основа на влязъл в сила подробен 
устройствен план /ПУП/. Чл 9 от ЗУТ (2). 

 Планове, програми, проекти и ИП, произтичащи от ОУП на Община Белово, попадащи в обхвата на 
Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, 
подлежат на ОС и могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ЕО/ОС за 
одобряване/съгласуване и при изпълнение на условията, изискванията , препоръките и предвидените 
мерки. 

Напоителни системи- Общината се характеризира с развито селско стопанство с висок дял на напояване. 
Необходимо е изготвяне и реализация на актуални програми във връзка с поддържане на язовирите в добро 
техническо състояние, максимално усвояване на потенциала им и максимално увеличение на напояваните 
площи . 

Хидротехнически съоръжения – Общината да бъде информирана и да следи за строг контрол и управление на 
съоръженията  за спазване на всички изисквания на действащото зконодателство. 

Изводи 

Създадена е добра водоснабдителна мрежа за всички селища в общината. Степента обаче на изграденост на 
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канализационната мрежа е незадоволителна и обслужва само част от населението, като замърсените води от нея 
се заустват непречистени във водното тяло.  

За доразвитие на водопроводната мрежа е необходимо да се изследва предвиждане на  реконстукция или 
цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в населените места, включително водопроводните 
отклонения и външните водопроводи. Подмяната ще се предвиди поетапно, съобразена с финансовите 
възможности на общината и приемливост на цената на ВиК услугите.  

За доразвитие на канализационната система ще е необходимо осигуряване на всички обществени сгради с 
канализация, реконструкция на съществуващата система, както и евентуално изграждане на ПСОВ на гр. Белово 
и евентуално в някои други селища. 

Съществуващите предприятия не са съществен фактор в замърсяването на водите 

Решаване на проблемите с услугите, свързани с ВиК системите и съоръжения ще се реализира с изпълнението 
на Инвестиционната програма на Регионален генерален план на ВиК Белово ЕООД. 

- Краткосрочна (2014-2020 г.) 

- Средносрочна (2021-2028 г.) 

- Дългосрочна (2029-2038 г.) 

Генералният план има следните цели, взети предвид за изпълнение в ОУП: 

- Да направи оценка на съществуващата ситуация на водоснабдителните и канализационни системи; 

- Да подпомогне започване на прединвестиционни проучвания за различни инвестиционни проекти; 

- Да осигури съответствие с европейското законодателство в областта на околната среда и всички актуални 
европейски директиви и по-специално Рамковата директива за водите и Директивата за отпадъчните 
води от населениете места в посочените срокове; 

- Да осигури ефективно използване на водните източници; 

- Да осигури съфинансиране от Фондовете на ЕС (Кохезионния фонд); 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 178 

- Да изгради капацитет за подготовка на проекти на регионално/местно ниво; 

- Да дефинира краткосрочните (2014- 2020), средносрочните (за 15 години напред) и дългосрочните (за 25 
години напред) инвестиционни програми; 

- Да служи като основа за проекти във водния сектор, спомагащи за опазване на околната среда. 

В частност по отношение на водоснабдителния сектор, Генералният план има за цел: 

- Да снабди населението с питейна вода с добро качество и достатъчно количество; 

- Да намали загубите във водоснабдителните системи; 

- Да увеличи енергийната ефективност на оборудването; 

- Да увеличи броя на жителите, свързани с водоснабдителна мрежа; 

- Да намали разходите за експлоатация и поддръжка. 

По отношение на сектор канализация, Генералният план има за цел: 

- Да намали директното заустване на непречистени отпадъчни води посредством строителство на ПСОВ, 
покриваща изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и българското законодателство; 

- Да оптимизира работата на ПСОВ чрез намаляване на инфилтрацията в канализационните мрежи и други 
подобрения; 

- Да увеличи броя на жителите, обслужвани от канализационна мрежа; 

- Да увеличи процента на населението, чиито отпадъчни води минават през пълно пречистване; 

- Да осигури ефективно управление на утайките; 

- Да намали разходите за експлоатация и поддръжка. 

Целите са в пряка връзка със специфичните цели от втори и четвърти приоритети от Националната стратегия за 
регионално развитие / НСРР и са естествено продължение на целта за подобряване на техническата 
инфраструктура в региона и на състоянието на околната среда. Изпълнението на целите ще доведе до 



Екологична оценка  
на Общ устройствен план на Община Белово област Пазарджик 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 179 

модернизиране на елементите от общинската техническа инфраструктура, обновяване на урбанизираната среда 
и подобряване състоянието на компонентите на околната среда. 

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от Европейските фондове за развитието 
на Общината. Концепцията на новия устройствен план на Общината се базира на варианти на социално  
икономическо развитие, които отчитат предизвикателствата  на членството на България в ЕС и възможността за 
ползване на средства по различните оперативни програми, включително Националната оперативна програма 
за регионално развитие. Възможностите за ползване на Европейските фондове и тяхното обвързване с 
конкретни проекти, имащи отношение към развитието на селищата е важен елемент на градоустройствената 
концепция в т.ч. и изграждане на съвременни В и К системи и съоръжения към тях. Използване на финансови 
средства от ПРСР и др.  

2.3.2. Подземни води 
Хидрогеоложките условия в обхвата на община Белово която е изцяло на територията, обслужвана от Басейнова 
дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив, се обуславят от пукнатинни, карстови и 
порови подземни води, обособени в подземните водни тела „Пукнатинни води Западно Родопски комплекс“ с 
код BG3G00000Pt047, „Пукнатинни води - Западно и централнобалкански масив” с код BG3G00000Pt044, 
„Карстови води-Малко Белово” с код BG3G00000Pt037, „Порови води в Неоген-Кватернер 
Пазарджик-Пловдивски район“ с код BG3G00000NQ018, „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина” с 
код BG3G000000Q013, „Порови води в Неоген-Белово“ с код BG3G000000N016 и „Порови води в 
Неоген-Кватернер-котловина  
водно тяло Долна баня-костенец“ с код BG3G00000NQ007. 
Подземно „Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047 е обособено в 
приповърхностната зона на докамбрийски метаморфити.. Колекторът на подземните води е представен от 
изветрели и напукани гнайси, амфиболити, лептинити, мрамори, гранитогнайси, шисти, кварцити и други скали. 
Подхранването се осъществява основно от валежи, а дренирането - от извори и водовземни съоръжения. 
Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води с код BG3DG00000Pt047.  

Подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно и централнобалкански масив” с код BG3G00000Pt044 е 
формирано в метаморфни, интрузивни и седиментни скали (гнайси, гнайсошисти, мигматити, амфиболити, 
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гранитогнайси, гранодиорити, пясъчници, аргилити, алевролити и др.). Подземните води са напорно 
-безнапорни. Подхранването им е основно от валежи. Дренират се от силно развитата и дълбоко врязана 
хидрографската мрежа чрез извори и водовземни съоръжения. Подземното водно тяло е определено като зона за 
защита на питейни води с код BG3DG00000Pt044.  

Подземно водно тяло „Карстови води - Малко Белово“ с код BG3G00000Pt037 в долната си част е напорно, а 
в горната - безнапорно. Формирано е в докамбрийски мрамори, гнайси, калкошисти и амфиболити, изграждащи 
северното бедро на Севернородопската антиклинала, голяма част от което поради разломяване е потънало и е 
погребано от неогена на Пазарджик-Пловдивското поле. Подземното водно тяло в литературата е известно като 
Малкобеловски карстов басейн. Подхранването на карстовите води се осъществява от валежи и повърхностни 
води, а дренирането им - от извори и водовземни съоръжения, сред които са: „Владикин извор“ в гр. Белово, 
изворите западно от Симеоновец, при с. Семчиново и други. Част от карстовата вода се излива в алувиалните 
образувания на терасата на р. Марица. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води 
с код BG3DG00000Pt037.  

Подземно водно тяло „ Порови води в Неоген-Кватернер – Пазарджик-Пловдивски район “ с код 
BG3G00000NQ018 представлява напорен водоносен комплекс в отложенията на Ахматовската свита в неогена, 
включваща фациално неиздържани в хоризонтално и вертикално направление водоносни пластове и прослойки 
от разнозърнести пясъци и чакъли, залягащи всред пясъчници, алевролити и глини, и в кватернерните 
песъчливо-чакълести образувания на пресичаните притоци на р. Марица. Подхранването на комплекса е от 
инфилтрация на атмосферни валежи, повърхностни води от речно-овражната мрежа и от пукнатинни и карстови 
води. Дренирането е в р. Марица и притоците й, чрез извори в обсега на афльориментите на Ахматовската свита, 
чрез водовземни системи и чрез отгоре лежащите кватернерни образувания на р. Марица, с който по-същество 
формира общ подземен воден обект. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води с 
код BG3DG00000NQ018.  
Подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013 
представлява безнапорен водоносен хоризонт в кватернерните образувания на р. Марица и нейните притоци. 
Колектор на подземните води са разнозърнести пясъци и чакъли, отложени върху неравна повърхност на 
неогенски глинесто-песъчливи и чакълести седименти. Подхранването на подземното водно тяло се 
осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи, от повърхностни речни води, от поливни води и от 
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карстовите води в палеогена. Дренира се от малкодебитни извори в овражната мрежа, в р. Марица при ниски 
водни стоежи в нея и от множество водовземни системи и съоръжения. Подземното водно тяло е определено 
като зона за защита на питейни води с код BG3DG000000Q013.  
Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Белово“ с код BG3G000000N016 BG3G000000N016е формирано в 
неогенски седименти. Подхранването му е основно от валежи. Дренирането се осъществява в речно-овражната 
мрежа чрез извори и водовземни съоръжения. Водоносният колектор включва неогенски брекчоконгломерати, 
пясъчници, пясъци и песъчливи глини. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни 
води с код BG3DG000000N016. 
Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернер-котловина Долна бана-костенец“ с код 
BG3G00000NQ007 е формирано в неогенски седименти кватернерни образувания. Подхранването му е основно 
от валежи. Дренирането се осъществява в речно-овражната мрежа чрез извори и водовземни съоръжения. 
Водоносният колектор включва валуни, пясъци и песъчливи глини. Подземното водно тяло е определено като 
зона за защита на питейни води с код BG3DG00000NQ007. 

Наличната информация за подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, и актуалното количествено 
и химично състояние, взаимствани от „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 
2010-2015 г“, както и за актуалното им химично и количествено състояние, е отразена в Таблица № 2.3.2-1 
Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние, части от които  
попадат на територията на община Белово 

 
Наименование подземното 
водно тяло /ПВТ/ Код на 

ПВТ 

Основни характеристики на водното тяло Разполагаеми 
ресурси 

l/s 

Разрешени 
водни колич. 

 l/s 

Експлоат
ационен 
индекс 

Химично 
състояние 

 

Количест-
вено 

състояние 
 

Тип на ПВТ 
Ср.дебе
лина m 

Ср.проводи-
мост m2/d 

Ср.коеф.на 
филтрация  
m/d 

Пукнатинни вои - Западно 
Родопски комплекс / 
BG3G00000Pt047 

безнапорен 30-50 3-50 1-0,1 912,63 25,73 3 лошо добро 

Пукнатинни води – Западно и 
централнобалкански масив/ 
BG3G00000Pt044 

напорно- 
безнапорен 

96 96-960 10-1 4680,94 94,78 2 лошо добро 

Карстови води - Малко 
Белово“/BG3G00000Pt037 

безнапорен 1-400 10 10-1 46,58 0,00 0 добро добро 

Порови води в Неоген - напорен 1-580 300-2200 0,08-80 3116,79 3797,23 122 лошо лошо 
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Кватернер – Пазарджик - 
Пловдивски район“/ 
BG3G00000NQ018 
Порови води в Кватернер – 
Горнотракийска низина“/ 
BG3G000000Q013 

безнапорен 1-20 250-1200 30-400 7941,50 5728,91 72 лошо лошо 

Порови води в Неоген - 
Белово“/ BG3G000000N00716 

безнапорен до 200 - - 20,29 0,18 1 добро добро 

Порови води в 
Неоген-Кватернер-котловина 
Долна бана-костенец“/ 
BG3G00000NQ007 

напорно- 
безнапорен 

1-12 100-250 90 163.94 9.30 6 лошо добро 
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● Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони 
За питейно-битово водоснабдяване на селищата в община Белово и други цели се 
ползват водовземните съоръжение от подземни води, наличната информация за 
които, както и за учредените санитарно-охранителни зони, е отразена в Error! 
Reference source not found. по данни от сайта в интернет на Басейнова дирекция за 
управление на водите „Източнобеломорски район“ и информация от 
„Водоснабдяване и канализация Белово“ ЕООД. 
Таблица № 2. 3.2-2 Водовземни съоръжения от подземни води на територията на 
община Белово 
№ 
по 
ред 

Водовземни 
съоръжения  

Титуляр Код на 
подземното водно 

тяло 

Номер и дата 
на 

разрешително
за 

водовземане 

Заповед за 
учредяване на 
СОЗ или цели 

1 КИ „Владикин 
извор“-гр. 
Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Белово и 
Дъбравите 

2 КИ „Мердевен 
2“- 
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

3 КИ „Липово 
равнище“- 
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

4 КИ „Царски 
водопровод“-  
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

5 КИ „Реката“- 
гр. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на гр. 
Белово  

6 КИ „Соколова 
скала“-гр. 
Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на гр. 
Белово  

7 КИ „Студената 
вода“-М. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на М. 
Белово и 
Мененкьово 

8 КИ „Каси ръд” и 
КИ 
„Кюмбетата”- 
Сестримо 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G000000N016 няма ПБВ на Момина 
клисура 

9 КИ „Бялата 
вода”- 
Момина клисура 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Момина 
клисура 

10 КИ 
„Яловарника”- 
Момина клисура 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Момина 
клисура 

11 КИ „Черна 
река“- 

„Водоснабдяване и 
канализация BG3G00000Pt047  ПБВ на Момина 

клисура 
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Момина клисура Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

12 Каптирани 
извори 
„Папратливец“- 
 3 бр.-Сестримо 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Сестримо 

13 КИ „Нов 
каптаж”- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

14 КИ „Голям 
чучур”- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

15 КИ „Малък 
чучур“- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

16 Тръбен кладенец 
-Енергоремонт- 
Пловдив“ - 
Белово 

„Енергоремонт - 
Пловдив“ АД 

BG3G000000Q013 31590460/10.08
.2011 

Напояване и 
други цели 
 

17 Тръбен кладенец 
- Пенев - 
Дъбравите 

Десислав Георгиев 
Пенев-ЗП-Дъбравит
е 

BG3G00000Pt044 31520379/26.08
.2013 

Напояване 

18 Хоризонтален 
дренаж 
-Сестримо 

НЕК ЕАД, „Водно- 
електрически цен- 
трали-група Рила“ 

BG3G000000N016 31510140/26.01
.2009 

ПБВ и напояване 

 
Качеството на водата от водовземните съоръжения от подземни води, според 
резултатите от мониторинга през 2014÷2017 г, съответствува на допустимите 
максимални стойности на показателите по Наредба № 9/16.03.2001 г за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели. В предишни години във водовземните 
съоръжения „Владикин извор“ и КИ „Студената вода“ нееднократно са констатирани 
отклонения в качеството на водата по отношение на желязо, манган, хром, амоний и 
други показатели. Изворите са уязвими към замърсяване, тъй като „Владикин извор“ е 
в чертите на гр. Белово в непосредствена близост до жп линията София-Пловдив, 
улици, жилищно и друго застрояване , КИ „Студена вода” е непосредствено под 
насипа на главен път Е 80 София - Пловдив.  
Няма информация за учредени санитарно-охранителни зони по Наредба № 
3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, както и 
по преди действали наредби. 
Наложително е „Водоснабдяване и канализация Белово“ ЕООД да осъществи 
процедури за получаване на разрешителни за водовземане и учредяване на 
санитарно-охранителни зони на водовземните съоръжения за водоснабдяване на гр. 
Белово и селищата в общината в съответствие с изискванията в Закона за водите и 
Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба 
№ 3/16.10.2000 г.  

Пунктове за мониторинг на химичното състояние на територията на общината са: 
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- КИ „Мердевен 2“- Г. Белово с код BG3G00000PtMP098 в подземно водно тяло 
BG3G00000Pt037; 

- КИ „Владикин извор“- Белово с код BG3G00000PtMP186 в подземно водно тяло 
BG3G00000Pt037; 

- Хоризонтален дренаж-Сестримо с код BG3G000000NMP162 в подземно водно 
тяло BG3G000000N016. 

.1 
От таблица 2.3.2-1 произтича, че в добро химично състояние са подземни водни тела 
BG3DG00000Pt037 и BG3G000000N016. В лошо количествено състояние са подземни 
водни тела BG3DG00000NQ018 и BG3DG000000Q013, но на територията на община 
Белово значим натиск от водовземане се осъществява само от подземно водно тяло 
BG3DG000000Q013 в района около гр. Белово и с. Мененкьово. 
На територията на община Белово се намира находището на минерална мода 
„Белово”- изключителна държавна собственост. Заведено е под № 8 в Приложение № 
2 към на Закона за водите. Със Заповед № РД-182/06.03.2014 г на МОСВ са утвърдени 
експлоатационни ресурси 29,05 l/s, в това число технически възможен дебит на 
сондаж  
№ 3 „Белово“ -5,67 l/s, на КЕИ „Топлата вода-открит“- 21,70 l/s и на КЕИ „Топлата 
вода - закрит-1,68 l/s. Температурата на водата е 22,8 0С.  
Екологичните цели за опазване на химичното състояние на околната среда на 
подземните води са: 

- за ПВТ BG3DG00000Pt047 - Постигане на добро състояние по показател 
перманганатна окисляемост към 2027 г; 

- за ПВТ BG3DG00000Pt044 - за ПВТ BG3DG00000NQ018 - Постигане на добро 
състояние по показател нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви 
йони, сулфати към 2027 г; 

- за ПВТ BG3DG00000Pt037 - Опазване на доброто химично състояние и 
предотвратяване влошаването към 2015 г; 

- за ПВТ BG3DG00000NQ018 - Постигане на добро състояние по показател 
нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати към 2027 
г; 

- за ПВТ BG3DG000000Q013 - По-малко строга цел по показател нитрати, 
фосфати, калций; 

- за ПВТ BG3DG000000N016 - Опазване на доброто химично състояние и 
предотвратяване влошаването към 2015 г. 

 
- за ПВТ BG3DG00000NQ007 - Постигане на добро състояние по показател 

фосфати към 2027 г; 
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Таблица № 2.3.2-1 Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние, 
части от които  

попадат на територията на община Белово 

 
Наименование подземното 
водно тяло /ПВТ/ Код на 

ПВТ 

Основни характеристики на водното тяло Разполагаеми 
ресурси 

l/s 

Разрешени 
водни колич. 

 l/s 

Експлоат
ационен 
индекс 

Химично 
състояние 

 

Количест-
вено 

състояние 
 

Тип на ПВТ 
Ср.дебе
лина m 

Ср.проводи-
мост m2/d 

Ср.коеф.на 
филтрация  
m/d 

Пукнатинни вои - Западно 
Родопски комплекс / 
BG3G00000Pt047 

безнапорен 30-50 3-50 1-0,1 912,63 25,73 3 лошо добро 

Пукнатинни води – Западно и 
централнобалкански масив/ 
BG3G00000Pt044 

напорно- 
безнапорен 

96 96-960 10-1 4680,94 94,78 2 лошо добро 

Карстови води - Малко 
Белово“/BG3G00000Pt037 

безнапорен 1-400 10 10-1 46,58 0,00 0 добро добро 

Порови води в Неоген - 
Кватернер – Пазарджик - 
Пловдивски район“/ 
BG3G00000NQ018 

напорен 1-580 300-2200 0,08-80 3116,79 3797,23 122 лошо лошо 

Порови води в Кватернер – 
Горнотракийска низина“/ 
BG3G000000Q013 

безнапорен 1-20 250-1200 30-400 7941,50 5728,91 72 лошо лошо 

Порови води в Неоген - 
Белово“/ BG3G000000N00716 

безнапорен до 200 - - 20,29 0,18 1 добро добро 

Порови води в 
Неоген-Кватернер-котловина 
Долна бана-костенец“/ 
BG3G00000NQ007 

напорно- 
безнапорен 

1-12 100-250 90 163.94 9.30 6 лошо добро 
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● Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони 
За питейно-битово водоснабдяване на селищата в община Белово и други цели се 
ползват водовземните съоръжение от подземни води, наличната информация за които, 
както и за учредените санитарно-охранителни зони, е отразена в Error! Reference source 
not found. по данни от сайта в интернет на Басейнова дирекция за управление на водите 
„Източнобеломорски район“ и информация от „Водоснабдяване и канализация Белово“ 
ЕООД. 
Таблица № 2. 3.2-2 Водовземни съоръжения от подземни води на територията на 
община Белово 
№ 
по 
ред 

Водовземни 
съоръжения  

Титуляр Код на 
подземното водно 

тяло 

Номер и дата 
на 

разрешително
за 

водовземане 

Заповед за 
учредяване на 
СОЗ или цели 

1 КИ „Владикин 
извор“-гр. 
Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Белово и 
Дъбравите 

2 КИ „Мердевен 
2“- 
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

3 КИ „Липово 
равнище“- 
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

4 КИ „Царски 
водопровод“-  
Г. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на Г. Белово  

5 КИ „Реката“- 
гр. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на гр. 
Белово  

6 КИ „Соколова 
скала“-гр. 
Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt037 няма ПБВ на гр. 
Белово  

7 КИ „Студената 
вода“-М. Белово 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на М. 
Белово и 
Мененкьово 

8 КИ „Каси ръд” и 
КИ 
„Кюмбетата”- 
Сестримо 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G000000N016 няма ПБВ на Момина 
клисура 

9 КИ „Бялата 
вода”- 
Момина клисура 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Момина 
клисура 

10 КИ 
„Яловарника”- 
Момина клисура 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Момина 
клисура 

11 КИ „Черна 
река“- 

„Водоснабдяване и 
канализация BG3G00000Pt047  ПБВ на Момина 

клисура 
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Момина клисура Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

12 Каптирани 
извори 
„Папратливец“- 
 3 бр.-Сестримо 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на Сестримо 

13 КИ „Нов 
каптаж”- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

14 КИ „Голям 
чучур”- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

15 КИ „Малък 
чучур“- 
Габровица 

„Водоснабдяване и 
канализация 
Белово“ ЕООД-гр. 
Белово 

BG3G00000Pt047 няма ПБВ на 
Габровица 

16 Тръбен кладенец 
-Енергоремонт- 
Пловдив“ - 
Белово 

„Енергоремонт - 
Пловдив“ АД 

BG3G000000Q013 31590460/10.08
.2011 

Напояване и 
други цели 
 

17 Тръбен кладенец 
- Пенев - 
Дъбравите 

Десислав Георгиев 
Пенев-ЗП-Дъбравит
е 

BG3G00000Pt044 31520379/26.08
.2013 

Напояване 

18 Хоризонтален 
дренаж 
-Сестримо 

НЕК ЕАД, „Водно- 
електрически цен- 
трали-група Рила“ 

BG3G000000N016 31510140/26.01
.2009 

ПБВ и напояване 

 
Качеството на водата от водовземните съоръжения от подземни води, според 
резултатите от мониторинга през 2014÷2017 г, съответствува на допустимите 
максимални стойности на показателите по Наредба № 9/16.03.2001 г за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели. В предишни години във водовземните 
съоръжения „Владикин извор“ и КИ „Студената вода“ нееднократно са констатирани 
отклонения в качеството на водата по отношение на желязо, манган, хром, амоний и 
други показатели. Изворите са уязвими към замърсяване, тъй като „Владикин извор“ е в 
чертите на гр. Белово в непосредствена близост до жп линията София-Пловдив, улици, 
жилищно и друго застрояване , КИ „Студена вода” е непосредствено под насипа на 
главен път Е 80 София - Пловдив.  
Няма информация за учредени санитарно-охранителни зони по Наредба № 3/16.10.2000 г 
за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, както и 
по преди действали наредби. 
Наложително е „Водоснабдяване и канализация Белово“ ЕООД да осъществи процедури 
за получаване на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни 
зони на водовземните съоръжения за водоснабдяване на гр. Белово и селищата в 
общината в съответствие с изискванията в Закона за водите и Наредба № 1/2007 г за 
проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба № 3/16.10.2000 г.  

Пунктове за мониторинг на химичното състояние на територията на общината са: 
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- КИ „Мердевен 2“- Г. Белово с код BG3G00000PtMP098 в подземно водно тяло 
BG3G00000Pt037; 

- КИ „Владикин извор“- Белово с код BG3G00000PtMP186 в подземно водно тяло 
BG3G00000Pt037; 

- Хоризонтален дренаж-Сестримо с код BG3G000000NMP162 в подземно водно 
тяло BG3G000000N016. 

2.4. Земи , почви и земеползване 
Община Белово попада в западната част на Пазарджишка област. На изток граничи с 
общините Септември и Велинград / Пазарджишка област /, на запад с община Костенец / 
Софийска област / и община Якоруда / Благоевградска област /. Общината включва общо 
8 населени места – гр. Белово и селата Аканджиево, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. 
Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура, с. Сестримо. Административен, 
индустриален и културен център е гр. Белово, който е ситуиран на 28 km западно от гр. 
Пазарджик.  

Община Белово заема 346,356 km2 площ и съставлява 7,77 % от територията на 
Пазарджишка област, която е с площ от 4 457.167 km2. Повече от половината от 
територията на общината е заета от горски фонд - 229 651 dа. 

В климатично отношение територията на общината попада на границата между 
умерено-континенталната и преходно-континенталната климатична подобласт на 
европейско-континенталната климатична област. Към умерено-континенталната 
подобласт се отнасят най-западните части от територията. 

Равнинната част се отличава със сравнително по-мек климат. Есента е сравнително по- 
топла от пролетта. Най-студен е м. януари когато средните месечни температури на 
районите с по-голяма надморска височина достигат от -3 до - 3,50 С. За Рила планина, 
върху която се простира по-голямата част от територията на общината, средните 
годишни температури намаляват от +12 С при надморска височина 200 м, до -3 С при 
надморска височина 2925 м (при в. Мусала). На височина между 2100 и 2300 м н.в., 
докъдето се простира горната граница, горите и горската растителност средната от 
месечните абсолютни максимални  температура е +23.4 С.. Продължителността на 
вегетационния период за нископланинския район е 7 - 8 месеца, за среднопланинската 
част на планинския климатичен район е 5.5 - 7.5 месеца, а за високопланинската част е 2 
- 4.5 месеца. 

В региона валежите имат максимум през м. май или м. юни. Вторичен максимум се 
наблюдава през зимните месеци. Годишната сума на валежите за ниските части е около 
400-600 mm с увеличаване на надморската височина годишната сума на валежите 
нараства средно с около 300 mm на 1000 m височина. 

Главна водна артерия, която пресича общината в посока северозапад-изток, е река 
Марица, като образува интересния пролом Момина клисура между Рила и Средна гора. 
В границите на общината в р. Марица се вливат три от петте най-значителни Рилски 
притоци. 
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Релефът на територията на община Белово е много разнообразен - от типичен 
високопланински до равнинен. Територията на община Белово обхваща части от 
планините Рила, Родопи и Средна гора, разделени от пролома на р. Марица и силно 
врязаната долина на р. Яденица, както и част от Горнотракийската низина. Най-голяма 
част от общината е в Рила - това са най-източните части на Източна Рила (част от 
Белмекенския дял и по-голямата част на Славовския дял на планината). Това 
геостратегическо положение е дало силно отражение върху насоките на досегашното 
икономическо развитие на общината. 

Териториалните особености,  географското разположение, климатът и релефът на 
Община Белово определят специфични условия за развитието на селско стопанство и 
по-специално -  животновъдство, горско стопанство, преработка на селскостопанска 
продукция. 

Площите на землищата на населените места, влизащи в състава на общината са посочени 
на следващата таблица. 

Таблица № 2.4-1 Разпределение на територията  на общината по населени места: 

Населено място ЕКАТТЕ Площ, km2 Hадм. вис. % от територията 
на общината 

гр. Белово и с. Голямо Белово 03592 135.227 428 39,00 

с. Аканджиево 00165 11.606  279 3,37 

с. Габровица 14163 37.794  450-470 10,91 

с. Дъбравите 15802 12.806  Ср. 360 3,70 

с. Мененкьово 24414 8.613  260 2,50 

с. Момина клисура 47812 29.463  394 8,52 

с. Сестримо 48903 110.767  593 32,00 

ОБЩО 66319 346.376  100,00 

Под влияние на почвообразуващите фактори - материнска скала, релеф, климат, 
растителност и човешка дейност, са се образували различни почвени типове. 

Земи и почви 

Разнообразието на релефа, основната скала, климата и растителността са създали 
известна пъстрота по отношение на почвената покривка на територията на община 
Белово. Най-разпространените почвени типове на територията на общината (фиг. 2.1.4.1) 
са: Канелени горски почви; Канелени подзолисти горски почви, Кафяви горски 
(Светлокафяви, Тъмнокафяви), Планинско-горски тъмноцветни, Планинско-ливадни и 
Хумусно-карбонатни почви. Планинско-ливадните почви са разпространени в рилската 
част над 1800- 2000 m надморска височина върху почвообразуваща скала гранити. 
Ливадните почви в община Белово биват алувиални, делувиално-алувиални и 
делувиални. Те се характеризират с добро естествено плодородие. Рендзините 
(хумусно-карбонатните) почви са разпространени само в Средногорската част на 
системата, в компактно петно северно от с. Момина клисура и гр. Белово. Заети са 
предимно от гори. 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 191 

Почвената покривка в община Белово, както вече бе споменато е твърде разнообразна, 
обусловина от разликата в надмолската височина и факторите на почвообразуване. 
Площта на разглежданата територия е 346.376 km2 или 34 637. 61 hа. 

Общо за община Белово около 51% от общата площ са канелени горски почви, на второ 
място са кафявите горски и планинско-ливадните почви - 31%, следвани от ливадните - 
13%, рендзините - 3% и псевдоподзолисти канелени горски почви - 2%. Само около 
21-22% от почвения потенциал е с много добри качества, тъй като около 85% от 
канелените горски почви са плитки, недоразвити и на много места с проявена ерозия. 
Останалата част в случаите на затревяване могат да се използват ефективно като пасища 
и ливади. 

1. Около 51% от общата площ са канелени горски почви. 

2. Кафявите горски и планинско-ливадните почви заемат второ място и са 31%. 

3. Ливадните почви представляват 13% от общата територия на общината.  

4. Рендзините заемат 3% от площта 

5. Канелено-подзолистите почви са 2%.  

Ерозионни процеси от масов характер на територията на Община Белово липсват. За 
различни форми и степени на ерозия може да се говори предимно в хълмистата и 
нископланинската части, най-вече около населените места. 

 
Фиг. 2. 4-1 Карта на почвите в района на община Белово 
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Легенда: 10 – Излужени смолници; 11 – Типични канелени горски; 12 – Излужени канелени горски; 13 – 
Силно излужени и слабо оподзолени (лесивирани) канелени горски; 14 – Нискодолинни (мощнохумусни) 
силно излужени до слабо оподзолени (лесивирани); 15 – Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) 
глеевидни и неглеевидни; 16 – Рендзини (хумусно-карбонатни); 20 – Алувиални и алувиално-ливадни; 21 
– Делувиални и делувиално-ливадни; 22 – Ливадни и торфено-блатни; 23 – Засолени; 28 – Ерозирани 
излужени канелени; 29 – Ерозирани канелено-подзолисти (псевдоподзолисти); 30- Ерозирани смолници; 
36 – Излужени канелени горски; 37 – Канелени горски с рендзини; 38 – Силно излужени до слабо 
оподзолени (лесивирани) канелени горски; 41 – Кафяви горски; 42 – Тъмнокафяви и тъмноцветни горски; 
43 – Кафяви горски с рендзини; 44 – Планинско-ливадни; 45 – Рендзини (хумусно-карбонатни)анелени 
горски 

 
 Земи и земеползване 

Размерът и структурата на видовете земи, включени в обхвата на общината по 
съществуващи и проектни елементи са дадени в Таблица 2.4-2. 

Таблица 2.4-2 Баланс на територията към Предварителния проектна ОУП на 
Община Белово 

Наименование на териториалния елемент 
площ на 
съществуващ
и обекти /дка 

% 

площ на 
проектни 
елементи 
/дка/ 

% 

Жилищни територии 5575 1.61 7635 2.20 

територии с обществено обслужващи функции 52 0.02 97 0.03 

производствени дейности 708 0.20 1844 0.53 

спорт и атракции 34 0.01 57 0.02 

вилни зони 28 0.01 644 0.19 

нови територии за рекреационна устройствена зона - - 2621 0.76 

озеленяване, паркове и градини 147 0.04 265 0.08 

обработваеми земи - ниви 36281 10.47 31636 9.13 

обработваеми земи - трайни насаждения 2121 0.61 1843 0.53 

стопански дворове 676 0.20 676 0.20 

нови територии за животно-въдни комплекси и ферми - - 858 0.25 

ливади, пасища, мери 34534 9.97 30958 8.94 

други територии, заети от селско стопанство 4229 1.22 3660 1.06 

територии за лесопарк, спорт, курортно дело и 
допълващи обслужващи функции - - 52931 15.28 

необработваеми земи 5118 1.48 3850 1.11 

гори 57444 16.58 37327 10.78 

гори със стопанско предназначение 160639 46.38 136007 39.27 

недървопроизводителни горски площи 21491 6.20 15833 4.57 

гори в земеделски земи 5722 1.65 5319 1.54 

води и водни площи 7019 2.03 7019 2.03 

територии на водостопански и хидромелиоративни 1000 0.29 1000 0.29 
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съоръжения 

нови територии за техническа инфраструктура - - 452 0.13 

нарушени и ерозирали територии, земни образувания 182 0.05 182 0.05 

дерета 920 0.27 920 0.27 

територии за добив на полезни изкопаеми 176 0.05 170 0.05 

територии на автомобилен и жп транспорт 2097 0.61 2116 0.61 

територии за културно-исторически обекти 112 0.03 316 0.09 

гробищни паркове 69 0.02 140 0.04 

общо: 346376 100.00 346376.00 100.00 

 

Поради голямата амплитуда в надморската височина, територията на цялата община 
притежава разнообразни условия за развитие на земеделие, които са особено 
благоприятни на животновъдството. Климатичните ресурси на общината предлагат 
широки възможности  

за стопанско използване. В общи линии следва да се отбележи, че земеделието в района 
на община Белово не се определя като приоритетен отрасъл предвид природните 
дадености - предимно планинския характер на релефа. Делът на обработваемите площи е 
сравнително малък. Разпределението на земята по фондове е следното: Обработваемата 
земя върху територията на Общината е сравнително малко - 25,68% селскостопански 
фонд, Горски фонд - 69,40%;  (66,3 %) и Фонд населени места - 2,05%. (1,9%). Тези 
дадености налагат да се направи анализ за най-рационално използване на природните 
дадености и земеползване на наличния селскостопански фонд. 

Поради голямата амплитуда в надм. височина, територията на общината попада 3 
агроекологични района (ІV5, VІ6, VІІ2) .  

Районът на Средногорските и Родопски подножия (ІV5) обхваща южната част на 
Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора и яките на Северните Родопски склонове. 
Релефът е пресечен, нископланински, с обширни заравнености, с гъста и дълбоко 
врязана хидрографска мрежа и с големи възможности за протичане на ерозионни 
процеси. Почвообразуващите материали са разнообразни: гранити, шисти, андезити, 
туфи, варовици и др. Почвената покривка е разнообразна, но от значение са предимно 
плитките и нормално развити излужени канелени, канеленоподзолисти и неразвити 
почви. 

Плитките канелени горски почви притежават намалена мощност на хумусния хоризонт 
(20 см) и почвен профил (30-50 сm), по-лек механичен състав (25-30 % физична глина) и 
ниско хумусно съдържание (1,2 %). 

В южната част на района се срещат рендзини (нормални и плитки) в комплекс с 
канелените горски почви или в самостоятелни петна, които са с по-тежък механичен 
състав (35-55 % физична глина), средна мощност на хумусния хоризонт (20-30 сm) и 
почвен профил (30-70 сm), сравнително високо съдържание на хумус (2-4 %) и неутрална 
до слабо алкална реакция (рН в Н2О 7,0-7,8). 
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Географското положение на района (яките на Средна гора и Родопите), обуславя 
различия в климата. Средната годишна температура за по-високите райони е около 100С, 
а за по-ниските е около 120С. Пригодността за отглеждане на културите е различна. 
Температурните суми през вегетационния период достигат 3500-40000С. Количеството 
на валежите и разпределението им през годината са различни. По-големи са валежите по 
южните склонове на Средна гора - около 600 мм и по-малки - по северните склонове на 
Родопите - 530-560 mm. Дефицитът в баланса на атмосферното овлажнение варира в 
широки граници от 100 до 480 mm. Влагоосигуреността на културите е една от 
най-ниските в страната.  

Общите продуктивни възможности на земите се характеризира със среден 
(агрономически) бонитетен бал 51 - бонитетна група "средни земи". Най-подходящи са 
за ливади и пасища с бонитет 65 бала (в групата "добри земи"). По-слабо пригодни са за 
пшеница, лозя, ябълки, царевица, захарно цвекло, слънчоглед, люцерна и ориенталски 
тютюн (бонитет в интервал 56-38 бала - група "средни земи"). Най-слаби са 
продуктивните възможности на земите за соя и картофи, съответно 28 и 26 бала -групата 
"лоши земи". И тук пъстрата структура на почвената покривка с наличие на големи 
площи плитки и ерозирани почви води до понижение на среднопретеглените оценки за 
някои култури, като за конкретни пунктове бонитетът им е нулев.   

Рило-Пиринският (VІ6) и Родопският райони заемат територии с надморска височина от 
800 до 2000 м. Първият район има алпийски характер. Почвообразуващите материали са 
гранити, гнайси, шисти, варовици и техните изветрителни продукти. Най-голямо е 
участието на кафявите планински горски почви, които са сходни с аналозите си от досега 
разгледаните райони, но хумусният хоризонт е по-мощен (20-60 сm) и по-тъмно оцветен.  

Годишната сума на валежите е около 840 mm, като около 440 mm падат през 
вегетационния период. Средната годишна температура е около 50С, с температурна сума 
за вегетационния период около 20 0С. 

Земите в този район се характеризират със среден (агрономически) бал 52, т.е. бонитетна 
група "средни земи", но това касае по-ниските територии с надморска височина 700-800 
до 900-1000 m, където климатичните условия все още позволяват тяхното отглеждане (а 
тук те се благоприятствуват и от по-силно изразеното средиземноморско влияние). 
Извън горския пояс земите са непригодни за нормално земеползване, освен за картофи, 
пасища и ливади. В по-ниските части са подходящи за картофи и пшеница с бонитет 71 и 
60 бала (т.е. в групата "добри земи". По-малка е пригодността на екологичните условия 
за пасища и ливади, ориенталски тютюн, захарно цвекло, лозя, ябълки (бонитет в 
интервал от 52 до 41 бала, т.е. в групата "средни земи", за царевица, слънчоглед и 
люцерна бонитетът е в групата "лоши земи", а за соя - "непригодни". Подобно на другите 
райони оценките на земите за отделните култури варират чувствително, което се свързва 
с надморската височина, характера на почвената покривка, която е засегната в различна 
степен от ерозия. 

VII2 Високо Рило-Пирински район обхваща билни безлесни части на Рила, Пирин и 
Витоша над 1700-1800 m надморска височина. Релефът е високопланински, с алпийски 
характер. Почвообразуващите материали са граните, сиените, кристалинни шисти, 
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мрамори, варовици. Почвите са представени от планинско-ливадни чимести и 
планинско-ливадни торфенисти. Те имат хумусен хоризонт в границите от 30 до сm, 
профилът е фрагментиран в известна сепен с кисела реакция (рН в Н2О 4,5-5,4). 

Районът има непригодни условия за земеделско производство. Средната годишна 
температура е 3-40С, а температурната сума за вегетационния период е около 15000С. 
Годишно тук падат 1000 mm валежи. Почвените, климатичните и релефните условия са 
крайно неблагоприятни, поради което се развиват непълноценни тревни видово с 
преобладаване на Nardus stricta (картъл). 

Продуктивните възможности на района за ливади и пасища и ливади са лоши и са с 
бонитет 26 бала. Средният агрономически бонитетен бал достига символичната 
стойност от 2 бала (Х-та категория). 

Таблица 2.3-3: Средни количествени стойности на агроклиматичните  показатели 
за районите на община Белово 

Район Валежи, mm Баланс на атм. 
oвлажнение, ІV–
ІХ (в mm) 

Ср.год. 
T, (0С) 

t0C за периода 
със ср. ден. t0 над 
100С Средна 

годишна 
сума 

Сума за 
периода, 
ІV-VІ 

Сума за 
периода 
ІV-ІХ 

ІV5  790 170 315 -200 12,2 3730 

VI6 840 260 440 +45 5,0 1900 

VII2 1050 290 490 +163 3,5 940 

Разликите в климатично отношение касаят балансът на овлажнение. Валежите са с 210  
до 260 mm разлика, но балансът се различава значително от -200 mm дефицитът в 
агроекологичен район ІV5 до положителен +45 и +163 mm  в агрорайони VI6 и VII2. Това 
се дължи най-вече на разликата в температурите и количеството на валежите в 
последния.  

Бонитетът на земите тези райони е твърде различен – среден агрономически бал 
съответно 40 в  ІV5, от 10 до 52 бала в  VI6  и много нисък в агроекорайон VII2 – 2 бала 
(Таблица 2. 4. -4). Общите продуктивни възможности показват средно добри земи – тези 
от 5-та категория при надморска височина до 1000 m надморска височина от 
агроекологичен район VI6, лоши земи  за агроекологичен район ІV5 – 7-ма категория  и 
непригодни за земеделски цели земи 10-та категория за VII2 район. Условията 
причислява към три бонитетни групи. Най-неподходящи са условията в VII2 
агроекорайон. 

Таблица 2.3-4: Бонитет на земи по агроекологични райони и основни култури  
в община Белово 

 
Агро 

еколо- 

гични 
райони 

Б о н и т е т е н   б а л  з а: Срeден 
агроном
. бал Пшени 

ца 

Царе 

вица 

Соя Слънч
оглед 

Зах. 
цвекло 

тют
юн 

Карто
фи 

Люцер
на 

Пасища 
ливади 

Ябъл 

ки 

Лозя 

ІV5  47 32 23 32 30 53 15 27 41 34 38 40 
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VI6 до 
1000m    
>1000 m   

60 

0 

39 

0 

5 

0 

35 

0 

47 

0 

46 

0 

71 

71 

30 

0 

52 

52 

41 

0 

48 

0 

52 

10 

VII2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2 

Територията на цялата община притежава известни условия за развитие на земеделието 
и особено на животновъдство. Климатичните условия на общината предлагат широки 
възможности за стопанско използване - ограничения за отглеждане на едни култури и 
благоприятни за други. Следователно, усилията трябва да се насочат към 
най-рационално използване на наличния селскостопански фонд, като природен ресурс в 
направление за алтернативно и биологично земеделие, билкопроизводство, трайни 
насаждения. 

Тези данни показват, че е необходимо да се направи задълбочен анализ на наличните 
природни дадености, за да се насочат усилията към най–рационално използване на 
наличния селскостопански фонд, като природен ресурс в направление на алтернативно и 
биологично земеделие, билкопроизводство, трайни насаждения. 

Почвено-климатичните условия са представени в много широк диапазон, което предлага 
добра възможност за земеделските производители да се ориентират към отглеждане на 
нетрадициони култури, с добър пазар в страната и чужбина, а именно ягодоплодни 
култури /ягоди, малини, касис, арония и други/. Тази продукция е много търсена сега и в 
бъдеще, културите са по-подходящи за биологично и екологично земеделие за разлика от 
традиционните за региона култури, реализират се на добра цена. Поради нетрайността на 
плодовете, липсата на изградени хладилни съоръжения и добра организация за бързото 
им изкупуване, площите все още са твърде ограничени. Възможно е това производство 
да увеличи значително обема си при едно разумно стимулиране на производителите за 
закупуване на специализирана техника по европейски програми за съхраняване и 
транспортиране на продукцията. Тъй като в Пазарджишка и Пловдивска област се 
отглеждат овощни и зеленчукови култури има възможност общината да направи 
проучване за възможността да се построи плодохранилище заедно със кооперация или 
сдружение на земеделски производители по програми на ЕС. Такова хранилище е 
построено в Куклен от кооперацията. Повечето от ягодоплодните култури са 
многогодишни растения със здрава коренова система и освен ценните вкусни и ароматни 
плодове зе постига защита на почвата от ерозия при наклонени терени.   

Друга възможност в развитието на растениевъдството е отглеждането на 
етерично-маслени и билкови растения.  

В общината има подходящи условия за отглеждане на овощни насаждения- орех, лешник, 
ябълка, череша, вишна, праскова. Добри възможности за реализация на западните пазари 
имат замразените плодове - череши, вишни, касис, малини, ягоди и някои диворастящи 
плодове - къпини, малини, боровинки.  

Земеползването в района зависи от климата и наличните горски територии и площи в 
различни масиви на различна надм.в. следва да се ориентират в търсенето на традициите 
по отношение на животновъдството и нетрадиционните култури за развитие на региона в 
отрасъл „Земеделие“. Важен фактор, разбира се е наличието на работна ръка. 
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Релефът и климатът в Беловския район благоприятстват развитието на животновъдство и 
то предимно на високопланинско животновъдство. Базата за развитие на 
животновъдството в областта и в общината е добра. Планинската част от региона 
предоставя възможности за използване на естествените пасища и ливади за 
производство на висококачествена, екологично чиста продукция - мляко /краве, 
биволско, овче, козе/, месо, вълна, яйца, мед и др. Отглежданите породи говеда са 
Черно-шарено говедо, Българско родопско говедо, Симентал, Джерсей.  

По отношение на горите намаляват се съществуващите площи на гори със стопанско 
предназначение, гори, недървопроизводителни горски площи, гори в земеделски земи, 
обработваеми земи – ниви, ливади, пасища, мери с около 56,023 da. 

Увеличават се площите на проектните елементи като: територии за лесопарк, спорт, 
курортно дело и допълващи обслужващи функции, нови територии за техническа 
инфраструктура, жилищни територии, територии на автомобилен и жп транспорт грубо 
с около 61,800 da. 

Демографските и икономическите промени в последните години са довели наличието на 
изоставени земи в някои от селата. Наличието на безработни в общината биха могли да 
се организират за развитие на алтернативни икономически дейности – екологично 
земеделие, екологични производства, специфичен туризъм. Заляга като условие в ОУП 
проучване на територии, пригодни за осъществяване на екологично селско стопанство. 
То би могло да се развива и в двете направления – растениевъдство и животновъдство. 
Районът е чист от екологична гледна точка и с правилна агротехника или мелиоративни 
мероприятия могат да се определят парцели подходящи за дадени култури, а на други - 
да се  подобрят свойствата на почвите. 

Условията на района позволяват отглеждането и на трайни насаждения. В областта на 
растениевъдството, това е и вярната посока за развитие на района, в съчетание с фуражно 
производството и дребното зеленчукопроизводство, което ще доведе до повишаването 
на заетостта, чрез създаването на нови условия за работа. 

Тенденциите в земеползуването се очертават в няколко насоки, които обаче малко 
променят териториалния му обхват: 

Сравнително ограничен е броят на регистрираните земеделски производители от община 
Белово. Недостатъчната информираност за изискванията, които трябва да се спазват при 
влизането на страната в Европейския съюз е може би една от причините за това. 
Активността на Общинската служба „Земеделие и гори” следва да е много висока с 
населението като го информира за всички нови европейски програми, техните 
изисквания, условия и възможности да се възползва от тях. 

Таблица 2. 4-5. Основни данни за община Белово 2015 г. 

територия – 
км2 

население към 
31.12.2015- бр; 

гъстота за 2015 
г.-/души на км2/ 

населени 
места2015г  Бр. 

градове 2015 
/брой/ 

346.4 8187 23.6 8 1 

Постоянното население към 31.12.2015 година наброява 8,187 души, което е 3.1% от 
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населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината през 
последните години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително 
влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на 
населението. Този процес се продължава да се задълбочава с всяка изминала година. От 
10 инвестиционни намерения на общината за плановия период за 7 от тях се разчита на 
Програмата за развитие на селските райони – за реконструкция на канализационната 
мрежа, за изграждане на туристически обекти, лесопаркове за отдих и туризъм, 

Равнището на безработица в Община Белово  е значително по-високо от средното и през 
последните две години по-ниско от Област Пазарджик. В периода 2013 - 2015 година се 
запазва постоянна тенденция към намаляване на  стойността на показателя. 
Най-високото ниво на безработицата за Община Белово е през 2013 година - 17.9 % и 
след това чувствително спада. 

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до 
увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за заетост, 
намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, в т.ч. на 
трудовите ресурси. 

Таблица 2. 4-6. Равнище на безработицата в Община Белово 2013 - 2015 г. 
Година Регистрирани 

безработни в Община 
Белово - брой 

Равнище на 
безработица в 
Община Белово 
- % 

Равнище на 
безработица в 
Област Пазарджик 
- % 

Равнище на 
безработица за 
България - % 

2013 677 17.1 16.8 11.8 

2014 562 14.2 15.0 10.7 

2015 555 14.0 14.3 10.0 

Източник: Агенция по заетостта  

Благодарение на  природните условия, чистата околна среда и планираната програма за 
промяна, подобряване и изграждане на нова инфраструктура на общината могат да се 
окажат много положителен фактор за задържане на населението. Предвидените мерки 
могат да повишат стандарта на живот на населението, както и развитието на онези 
направления в земеделието, които са перспективни и намират добра ниша за все повече 
повишените изисквания на населението за екологична растителна и животинска 
продукция. 

Развитието на земеделието в посока осигуряване на хранителна сигурност, производство 
на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните 
ресурси следва да се планира чрез постигане на балансирано секторно и структурно 
развитие на аграрния отрасъл, модернизиране и технологично обновяване на 
стопанствата и инфраструктурата, развитие и ускорено въвеждане на иновации, 
повишаване на професионалната квалификация и информираността, осигуряване на 
стабилни и справедливи доходи в селското стопанство, конкурентоспособен рибарски 
сектор, интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига. 

Горски ресурси 
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Съгласно горскорастителното райониране на страната, територията на община Белово 
попада в Тракийската горскорастителна област, подобласт Рила, западни Родопи и Горна 
Тракия. В ниските части на гората, числящи се предимно към подпояса на 
равнинно-хълмистит дъбови гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени 
широколистни гори, основните дървесни видове в миналото са били: благун, зимен дъб, 
цер, габър, бук, и други. За продължителен период от време, вследствие човешка дейност, 
изразяваща се в сечи и паша, състоянието на тези гори е било силно влошено. Преди 
години са внесени нови дървесни видове и е постигнато ново съотношение и 
преразпределение на дървесните видове в тези подпояси.     

Горите на територията на общината се стопанисват от ТП "Държавно горско стопанство 
Белово" на "ЮЗДП" ДП град Благоевград. ГС "Белово". Общата площ на ТП "ДГС" 
Белово е 21472,90 ха (Таблица 2.1.4.3.), от която държавните горски територии са 
20914,08 ха (97.4 %). Горите и горските земи на територията на стопанството са 
разположени в Североизточна Рила, част от рида "Алабак" на Западните Родопи и част от 
южните склонове на рида "Еледжик" на Средна гора. Незначителна площ от тях попада и 
в най - югозападната част на Горнотракийската низина. Стопанството попада във 
водосборния басейн на река Марица. 

Таблица 2. 4 -7: Горски фонд  
ГСУ Рекреативни гори (ха) Зелена зона (ха) Пожароопасни гори (ха) 

Белово 107,2 44,9 7004,8 

Сестримо 653,7  2992,8 

Габровица 1489,5  4989.7 

Момина клисура  46,6  

Чавдар 537,4  6485,6 

Общо 2787,8 91,5 21472,9 

 

Надморската височина в района на стопанството е в широк диапазон - най-ниската точка 
е 255 м, а най-високата надхвърля 2100 м. Релефът на територията е много разнобразен - 
от типичен високопланински до равнинен.  

Съгласно горскорастителното райониране на страната, територията на община Белово 
попада в Тракийската горскорастителна област, подобласт Рила, западни Родопи и Горна 
Тракия. Във вертикално направление тя обхваща следните пояси и подпояси:  

    0 -     700 м н.в. - Долен равнинно - хълмист пояс на дъбовите гори;  

    0 -     500 м н.в. - Подпояс на равнинно - хълмистите дъбови гори;  

500  -     700 м н.в. - Подпояс на хълмисто - предпланинските смесени широколистни 
гори;  

700  -  2000 м н.в. - Среден планински пояс на гори от бук и иглолистни гори;  

700  -  1200 м н.в. - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела;  
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1200 - 1700 м н.в. - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч;  

1700 - 2000 м н.в. - Подпояс на горнопланинските смърчови гори;  

2000 - 2500 м н.в. - Високопланински пояс;  

2000 - 2200 м н.в. - Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура.  

В ниските части на гората, числящи се предимно към подпояса на равнинно-хълмистит 
дъбови гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори, 
основните дървесни видове в миналото са били: благун, зимен дъб, цер, габър, бук и 
други. За продължителен период от време, вследствие човешка дейност, изразяваща се в 
сечи и паша, състоянието на тези гори е било силно влошено. Преди години са внесени 
нови дървесни видове и е постигнато ново съотношение и преразпределение на 
дървесните видове в тези подпояси.  

Човешката дейност, свързана с отглеждане на горите, е изиграла в известна степен и роля 
в разпределението на дървесните видове в подпояса на нископланинските гори от горун, 
бук и ела. В миналото в този подпояс са преобладавали бука и зимния дъб, а елата, белия 
бор и смърча са участвали единично. Понастоящем, чрез извършване на реконструкции 
и залесяванията след тях и на голи площи, се е увеличило участието на иглолистните 
дървесни видове, като се установява голям процент на изсъхване на белия бор. В 
подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч, основни дървесни видове са 
бук, ела, бял бор и смърч. В подпояса на горнопланинските смърчови гори основните 
дървесни видове са смърч, бял бор и ела, а в пояса на високопланинските гори от 
субалпийски смърч и мура основните дървесни видове са смърч и бяла мура, както и 
клековите формации. По данни на ТП ДГС "Белово" от 2005 до 2012 година на 
територията на общината са залесени 905 дка гори. Не се наблюдаваат масово активни 
ерозионни процеси и няма обезлесени територии. Това се дължи на високата лесистост 
на стръмните планински терени и залесителната дейност. Само на отделни места, под 
влияние на гъстата хидрографска мрежа в планинската и хълмиста част  на стопанството, 
силно пресечения на места терен, лекия механичен състав на почвите и ронливата скална 
основа, съчетана с активна паша при малка пълнота на дървостоите се е развила площна 
ерозия. Редки и териториално ограничени са случаите, в които ерозията е била линейна,  
- струйчеста и ровинна. Тези процеси са ликвидирани в близкото минало с изграждането 
на противоерозионни съоръжения.  

Най-разпространени са ерозионните процеси в нискостъблените гори. Това се дължи от 
една странан на малката плътност на дървостоите, която позволява развитието на 
плоскостна ерозия и от друга – на пашата, при която горния слой на почвата се утъпква, 
нарушава се водно-въздушният ѝ баланс, строеж и структура в в резултат на което се 
изнася с повърхностния оток. 

Полезащитни горски пояси няма. Липсват и обособени ловни стопанства.  

Средно годишното ползване по ЛУП е в размер на 43622 куб.м стояща маса. 
Средногодишното залесяване по ЛУП е 19,4 ха. 

Горите с дървопроизводствени и средообразуващи функции на територията на община 
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Белово са общо 19646.1 ха. Залесените площи, представени по землищата са както 
следва: гр. Белово – 10333.8 ха; с. Момина клисура – 1792.0 ха; с. Сестримо – 4162.5 ха; с. 
Габровица – 2147.7 ха; с. Дъбравите – 528.9 ха; с. Мененкьово – 118.0 ха и с. Аканджиево 
– 563.2 ха. Наличието на гори със стопанска категория на територията на община Белово 
се оценява като значителен потенциал за развитие на мащабно производство на 
дървесина и недървесни горски продукти. Същевременната близост на урбанизирани 
територии и утвърдени територии за отдих изисква с ОУПО да се осигури опазване и 
поддържане на защитните и специалните категории горски територии като основен 
средообразуващ фактор, чрез възпроизводството и устойчивото им развитие и 
многоцелевото ползване в интерес на собствениците и обществото, като въведе правила 
и нормативи за устройството и опазването им. 

Релефът е основен фактор, който преразпределя топлината, светлината и влагата и затова 
е с важно значение при формиране на почвеното разнообразие и лесорастителните 
свойства на месторастенията. Значителните различия в надморската височина и 
изложенията на терена  на дървопроизводителните площи на територията, говорят, че те 
еднакво и заедно влияят в преразпределението на климатичните параметри на мезо и 
микроклиматично ниво. Стръмните терени  само засилват значението  на надморската 
височина и изложението за формирането на голям брой разнообразни месторастения. 

Почвеното разнообразие на територията на ТП „ДГС Белово“ е представено от следните 
почвени типове и подтипове: кафява горска, тъмноцветна горска, рендзина и ограничено 
разпространение по поречието на р. Марица алувиални почви. Кафявите горски почви 
заемат над 2/3 от площта, следвани от канелени горски (около ¼). Рендзините и  
тъмноцветните горски почви са разпространени в еднаква степен 3,9%.  

Преобладават средно дълбоките почви – 7977,4 ха или 41,2% от дървопроизводителните 
площ, дълбоките са 1,3%, а плитките и много плитките почви са 9,5%. 

Разликата между площта на съществуващи елементи и тази на проектните (Таблица 
2.1.4.2.-1) основно се намалява за сметка на гори със стопанско предназначение, гори, 
недървопроизводителни горски площи, гори в земеделски земи, обработваеми земи – 
ниви, ливади, пасища, мери, които се намаляват с около 56000 da. В същото време са 
предвидени около 53000 da като територии за създаване на лесопарк, спортни, курортни 
дейности и допълващи обслужващи функции. Остава очакването тези месторастения да 
не се унищожат и да доведат до протичане на сериозни ерозионниш процеси, свлачища, 
каквито не липсват и други неприятни последствия. Не е добра идеята да се намаляват 
прощите на нивите, които и без друго са малко, ливади, пасища, мери, необходими за 
животновъдството, дори и да са общински земи. 

Природните дадености на Стратегическата цел на Общия устройствен план на Община 
Белово е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и 
хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Една 
от задачите за постигане на тази цел е „Оптимизиране на начините и режимите на 
земеползване”. 
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2.5. Биоразнообразие. Защитени територии. Защитени зони по Натура 
2000 

2.5.1. Биоразнообразие. Растителен и животински свят  
По отношение на животинския и растителен свят, районът се характеризира с богато 
видово разнообразие. 

Районът на Община Белово се характеризира с високата степен на наситеност от 
Защитени територии и Защитени  зони. 

Територията на Община Белово се  контролирана от РИОСВ-Пазарджик по отношение  
на опазване на оконата среда, респективно и опазване на биоразнообразието в района.  

В биогеографско отношение, община Белово принадлежи към Южнобългарския 
биогеографски район, ІІ1-Подрайон на Подрайон на Горнотракийската низина (по Груев, 
1988) (Фиг. 2.5.-). 

 
 

Южнобългарски район: І1-Струмско-Местенски подрайон; І2-Източнородопски подрайон; 
І3-Долномаришко-Долнотунджански подрайон; І4-Странджански подрайон; ІІ-Среднобългарски район: ІІ1-Подрайон 
на Горнотракийската низина; ІІ2-Подрайон на Тунджанската хълмиста низина; ІІ3-Източностаропланински подрайон; 
ІІ4-Горнострумски подрайон; ІІІ-Севернобългарски район: ІІІ1 -Дунавски подрайон; ІІІ2 -Лудогорски подрайон; ІІІ3 
-Добруджански подрайон; ІІІ4-Предбалкански подрайон; ІІІ5-Софийско-Радомирски подрайон; ІV-Черноморски 
район; V-Планински район: V1-Старопланински подрайон; V2-Рило-Родопски подрайон; V3-Витошко- Ихтимански 
подрайон; V4-Краищенско-Конявски подрайон; V5-Западнобългарски граничен планински подрайон; V6-Подрайон 
на Славянка. 

Фиг. 2.5.-1 Биогеографски райони и подрайони на България (по Груев, 1988г.) 

Значителна част от територията на Община Белово е разположена в Национален парк 
"Рила", който е най-големият национален парк в България и един от най - значимите в 
Европа. 
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Растителен свят . Местообитания. Горски територии. Според геоботаническото 
райониране на България районът се отнася към Илирийска (Балканска) провинция на 
Европейската широколистна горска област, Рилски окръг, Източнорилски район. 
Районът се характеризира с добре развита иглолистна растителност от бял бор (Pinus 
sylvestris), смърч (Picea abies) и ела (Abies alba) и поограничено масиви от бук (Fagus 
sylvatica).  
По-ниско се срещат сравнително добре развити горунови и смесени гори на горун 
(Quercus delechampii) и габър (Carpinus betulus), а още по-ниско ксеротермни гори от 
благун (Q. delechampii) и цер (Q.cerris). 
Рилската и Родопската част от територията на общината попадат в планински 
иглолистен район, което предполага едно много добро развитие на естествената 
иглолистна растителност естествено и изкуствено настанена тук. По предвиждания на 
горскостопанския план, процентното участие на иглолистните в бъдещия състав на 
насажденията ще се увеличи от 34.9 % на 35.8 %. Увеличението идва основно от елата и 
смърча, което се дължи на по-високото им участие в подраста както в смърчовите и 
елови насаждения, така и в боровите дървостои. Предвижда се увеличаване площта на 
бялата мура, не само като дървесен вид с ценна дървесина, но и като вид добре пригоден 
към високопланинските условия в Рила. Другите иглолистни видове като присъствие ще 
останат сравнително непроменени, за запазване на видовото разнообразие в района.  
В полите на Рила и Родопите освен иглилистните, много широко разпространение имат и 
буковите насаждения, чиято площ също се предвижда да се увеличи занапред. 
Габъровите насаждения се разпространяват успоредно с бука по по-ниските части на 
склоновете.  
В област Горна Тракия преобладават дъбовите формации. Основните дървесни видове са 
зимният дъб и благунът, чието площно участие в бъдеще се очаква да се увеличи. Слабо 
ще се намали площа на по-малоценните дъбове, като церът и косматият дъб. В 
следващите години се предвижда да се намалят площите и на някои слабопродуктивни 
дървесни видове като келяв габър, мъждрян и други там, където са се настанили на 
типично дъбови средно богати месторастения.  
Дървесният състав в горите на територията на община Белово е със запазено видовото 
богатство на дървостоите. Една голяма част от дървесните видове, които участват 
единично в състава на горите, остават с почти непроменено участие. Такива например са 
спътниците на бука и дъбовете - различните видове липи, явор, шестил, воден габър, 
клен и други. Запазват се елшовите и върбови ивици покрай реките, както и тополовите 
култури създавани по р.Марица на алувиални почви. До голяма степен са запазени и 
разпространените на скални терени насаждения от бреза и трепетлика. С ловностопанска 
цел ще се поддържат единичните горскоплодни дървесни видове - джанка, брекиня, 
череша, офика и други. Акацията, която е извън ареала на своето разпространение, ще се 
запазва главно покрай пътищата с противоерозионна и защитна цел.  
Може да се каже, че бъдещите насаждения на територията на община Белово ще са 
по-устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни и 
здравно-украсни функции. 
 Биологичното разнообразие освен на дървесни видове се допълва и от наличие в 
горските територии на гъби и горски плодове - къпини (Rubus sp.Diversae), малини 
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(Rubus idaeus L.), боровинки (Vaccinium), ягоди (Fragaria vesca L.) и билки - жълт 
кантарион (Hupericum perforatum L.), левурда (Allium ursinum L.), липов цвят (Tilia 
tomentosa Moench.), бъз (Sambucus nigra L.), вратига (Tanacetum vulgare L.), мащерки 
(Thymus sp. diversae), риган (Origanum vugare L), шипка (Rosa canina L.), хвойна 
(Juniperus communis L.) и други, което осигурява допълнителни доходи на голяма част от 
местното население.  
За опазването и съхраняването на извънредно богатия генетичен материал в района са 
открити, създадени и обявени 301.2 ха семепроизводствени насаждения, 14.0 ха 
географски култури и 5.9 ха семепроизводствени градини.  
Биоразнообразието в горските територии на община Белово засилва и техните 
защитни функции. Горските територии за защита на водите обхващат вододайните зони, 
ситуирани около гр.Белово и селата Габровица, Сестримо и Момина Клисура. Общата 
им площ възлиза на 2254.3 ха.  
Дърводобивът, страничните ползвания и ловният и риболовен туризъм ще осигуряват не 
само работни места, но и значителни приходи на стопанството, местното население и 
държавата.  
Биологичното разнообразие е от голямо значение и за здравно-украсните функции на 
горите. Горските масиви около гр.Белово и над с.Сестримо и с.Момина клисура са 
обявени за курортни гори, като общата им площ е 770.0 ха.  
Голямо е значение на националният високопланински комплекс ’’Белмекен”- уникален и 
многофункционален спортен комплекс,разположен в клековата зона между Родопите и 
Рила, в близост до яз.”Белмекен”. В този район се намират и редица други курортни 
селища като ’’Чаира”, ’’Ливада Бачия” и т.н.  
Горско и селско стопанство - Разпределението на земята по фондове е следното: - 
Селскостопански фонд - 26,1%; - Горски фонд - 66,3%;  
Горскостопански територии - Съгласно горскорастителното райониране на страната, 
територията на община Белово попада в Тракийската горскорастителна област, 
подобласт Рила, западни Родопи и Горна Тракия. Във вертикално направление тя 
обхваща следните пояси и подпояси:  

- Долен равнинно - хълмист пояс на дъбовите гори 0 - 700 м н.в.;  
- Подпояс на равнинно - хълмистите дъбови гори; 0 - 500 м н.в.  
- Подпояс на хълмисто - предпланинските смесени широколистни гори –  
н.в 500 – 700 м.  
- Среден планински пояс на гори от бук и иглолистни гори 700 - 2000 м н.в.  
- Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела; 700 - 1200 м н.в.  
- Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч; 1200 - 1700 м н.в. 
- Подпояс на горнопланинските смърчови гори; 1700 - 2000 м н.в. 
- Високопланински пояс; 2000 - 2500 м н.в.  
- Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура. н.в. - 

2000 - 2200 м н.в. - 
В ниските части на гората, числящи се предимно към подпояса на равнинно-хълмистит 
дъбови гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори, 
основните дървесни видове в миналото са били: благун, зимен дъб, цер, габър, бук, и 
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други. За продължителен период от време, вследствие човешка дейност, изразяваща се в 
сечи и паша, състоянието на тези гори е било силно влошено. Преди години са внесени 
нови дървесни видове и е постигнато ново съотношение и преразпределение на 
дървесните видове в тези подпояси.  
В разпределението на дървесните видове в подпояса на нископланинските гори от горун, 
бук и ела е изиграла в известна степен и роля човешката дейност, свързана с отглеждане 
на горите. Понастоящем, чрез извършване на реконструкции и залесяванията след тях и 
на голи площи, се е увеличило участието на иглолистните дървесни видове, като се 
установява голям процент на изсъхване на белия бор , а миналото в този подпояс 
преобладавали бука и зимния дъб, а елата, белия бор и смърча са участвали единично.  
В подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч, основни дървесни видове са 
бук, ела, бял бор и смърч. В подпояса на горнопланинските смърчови гори основните 
дървесни видове са смърч, бял бор и ела, а в пояса на високопланинските гори от 
субалпийски смърч и мура основните дървесни видове са смърч и бяла мура, както и 
клековите формации. 
По данни на ТП ДГС "Белово" от 2005 до 2012 година на територията на общината са 
залесени 905 дка гори. Полезащитни горски пояси и обезлесени територии няма. 
Залесените площи, представени по землищата са както следва: град Белово - 10333.8 ха; 
село Момина клисура - 1792.0 ха; село Сестримо - 4162.5 ха; село Габровица - 2147.7 ха; 
село Дъбравите - 528.9 ха; село Мененкьово - 118.0 ха и село Аканджиево - 563.2 ха.  
Близостта на урбанизирани територии и утвърдени територии за отдих е предпоставка с 
ОУПО да се осигури опазване и поддържане на защитените и специалните категории 
горски територии, чрез възпроизводството и устойчивото им развитие като въведе 
правила и нормативи за устройството и опазването им.  
Селскостопански територии - Територията на Община Белово притежава благоприятни 
условия за развитие на биологично земеделие и животновъдство, въпреки че данните 
сочат, че земеделието в региона на община Белово не може да бъде приоритетен отрасъл 
предвид природните дадености, за разлика от по- голямата част от общините в 
Пазарджишка област. Това се дължи на предимно планинския характер на релефа на 
община Белово. Общината разполага със сравнително малко обработваема земя. 
Необходимо е по - рационално използване на наличния селскостопански фонд, в сферата 
на алтернативно и биологично земеделие, билкопроизводство, трайни насаждения.  
Дърводобивът, страничните ползвания и ловният и риболовен туризъм ще осигуряват не 
само работни места, но и значителни приходи на стопанството, местното население и 
държавата.  
Биоразнообразието в горските територии на община Белово засилва и техните 
защитни функции. Горските територии за защита на водите обхващат вододайните зони, 
ситуирани около гр.Белово и селата Габровица, Сестримо и Момина Клисура. Общата 
им площ възлиза на 2254.3 ха.  
Биологичното разнообразие е от голямо значение и за здравно-украсните функции на 
горите. Горските масиви около гр.Белово и над с.Сестримо и с.Момина клисура са 
обявени за курортни гори, като общата им площ е 770.0 ха. Тук трябва да се отбележи 
голямото значение на националният високопланински комплекс ’’Белмекен”, който 
представлява уникален и многофункционален спортен комплекс. Разположен е в 
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клековата зона между Родопите и Рила, в близост до яз.”Белмекен”. Известен е по целия 
свят със своята екологична среда и живописна природа. В този район се намират и 
редица други курортни селища като ’’Чаира”, ’’Ливада Бачия” и т.н.  

Животински свят - Животинският свят на територията на община Бедлово е много 
разнообразен. От групата на насекомите внимание заслужават пеперудите със своите 800 
вида, десетки риби, земноводни, влечуги и бозайници, част от тях редки и застрашени 
видове. От строго защитените бозайниците обитаващи района включени в Приложение 2 
на Директива за местообитанията 92/43 ЕЕС се срещат Видра (Lutra lutra), Европейски 
вълк (Canis lupus) и Кафява мечка (Ursus arctos). Характерни са и видове с широка 
екологична пластичност, които заселват всички възможни мезофилни и влажни 
по-ниски местообитания в условията на по-сух и континентален климат като горските 
мишки (Sylvaemus sp.). Двата вида – Горски сънливец (Dryomys nitedula) и Обикновен 
сънливец (Glis glis) се придържат предимно към горски местообитания, окрайнини на 
гори и храсталаци. Най-многоброен е разред прилепи. Всички установени видове имат 
природозащитен статут по българското и международното законодателство. От 
хищниците се срещат: Лисица (Vulpes vulpes) и Европейски вълк (Canis lupus), а 
съществуващите в непосредствена близост до проучвания район рибарници са 
подходящо местообитание за Видра (Lutra lutra). Територията може да се разглежда и 
като биокоридор на Кафява мечкa (Ursus arctos). 

Екологичните условия на територията на община Белово благоприятстват развъждането 
на ценен дивеч - Благороден елен (Cervus elaphus), Сърна (Capreolus capreolus), Дива 
свиня (Sus scrofa), Заек (Lepus europaeus), Глухар (Tetrao urogallus) и други и създават 
добри условия за развитие на ловен туризъм, в която дейност има добро бъдеще.  
В р. Марица и притоците й има различни видове риба - Бабушка (Rutilus rutilus), 
Балканска пъстърва (Salmo trutta morpha fario), Бял амур (Ctenopharyngodon idella), Бяла 
риба (Sander lucioperca), Змиорка (Anguilla anguilla), Канален сом (Ictaiurus Punctatus), 
Каракуда (Carassius carassius), Костур (Perea fluviatilis), Кротушка (Gobio gobio), Лин 
(Каленик) (Tinea tinea), Мъздруга (Leuciscus idus), Распер (Aspius aspius), Речен кефал 
(Клен) (Leuciscus sephalus), Скобар (Chondrostoma nasus), Слънчева риба (Lepomis 
gibbosus), Сом (Silurus glanis), Уклей (Albumus albumus), Уклейка (Albumus albumus), 
Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), 
Шаран (Cyprinus carpio), Щука (Esox lucius) и други, които се използват за риболов.  
Орнитофауната в района  принадлежи към планинско-горския орнитологичен комплекс 
в страната. Това са видовете птици, обитаващи гори в нашите планини. За района на 
обекта са характерни видове, срещащи се в гори, както в ниските, така и в средните и 
високите части на нашите планини, в т.ч. и във високите дялове на Рило-Родопския 
планински масив. В този район са налице, както широколистни, така и иглолистни гори, 
а също и смесени гори и горски култури, срещат се видове птици, характерни както за 
широколистни, така и за иглолистни гори. В зоогеографски аспект орнитофауната е 
преобладаващо и дори почти изцяло от видове, характерни за умерените географски 
ширини. 
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2.5.2. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ Защитени 
територии и Защитени зони Натура 2000 

В Писмо с изх. № ПД-02-1755/31.05..2017г. от РИОСВ-Пазарджик относно Преценяване 
на необходимостта от екологична оценка за Общ устройствен план на община Белово се 
посочват Защитените зони и Защитените територии, попадащи в териториалния обхват 
на ОУП на община Белово. 

Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии/ЗЗТ  на 
територията на община Белово са:  

- Национален парк "Рила" 

- Защитена местност "Маришко подрумиче". 

Защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие /ЗБР  

За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

- ЗЗ BG0000304 „Голак" 

- ЗЗ BG0000578 „Река Марица"  

- ЗЗ BG0001386 „Яденица"  

- ЗЗ BG00000495 „Рила" 

За опазване на на дивите птици  

ЗЗ BG00000495 „Рила" - *Припокрива се с ЗЗ BG00000495 „Рила" За опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна 

Защитени територии  
Значителна част от територията на Община Белово е разположена в Национален парк 
"Рила", е най-големият национален парк в България и един от най - значимите в Европа, 
сертифициран от "ПАН ПАРКС". Създаден е със Заповед №114 от 24.02.1992 година на 
МОС ДВ брой 20 от 1992 година с цел да се запазят естествените екосистеми, видовото 
разнообразие в региона, местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, 
характерни и забележителни пейзажи и обекти от неживата природа, имащи световно 
значение за науката и културата. Национален парк „Рила“: заема площ от 81046,0 ha. В 
парка има 4 резервата – „Парангалица“ с площ 1509 ha, „Централен Рилски“с площ 12393,7 
ha, „Скакавица“ с площ 70,8 ha и „Ибър“ с площ 2248,6 ha. Резерватите съответстват на І-ва 
категория защитени територии по МСОП (IUCN). Всички резервати и паркът като цяло са 
включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати“. 
Резерватите „Парангалица“ и част от „Централен Рилски“ са обявени като биосферни 
резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. 
Защитената територия на Национален парк "Рила" покрива части от землищата 
на град Белово, село Габровица и село Сестримо от Община Белово. На територията на 
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горското стопанство в село Дъбравите е разпространено сребролистното подрумиче, 
защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. За опазването на местообитанието 
на този застрашен от изчезване растителен вид /Anthémis argyrophylla/ е обявена нова 
Защитена местност "Маришко подрумиче" в землището на село Дъбравите, Община 
Белово със заповед на министъра на околната среда и водите /ДВ, брой 33 от 5 април 
2013 година/. Защитената местност е на площ от 464,682 дка и обхваща имоти с №№ 
24414.105.001 и 24414.106.004 по КВС на землище Дъбрава. На територията на 
защитената местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно 
ползване на земята, строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция 
и ремонт на съществуващи съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни 
богатства и залесяване.  

Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ 

Територията на Община Белово се покрива от мрежата на Натура 2000 за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна частично от:  

 Защитена зона „Голак“ BG0000304;  
 Защитена зона „река Марица“ BG0000578;  
 Защитената зона „Яденица“ BG0001386;  
 Защитена зона „Рила“ BG0000495 покрива се и с ВG0000495 за опазване на 

птиците 
Защитена зона „Голак“ BG0000304 – заема част от територията на всички землища в 
Община Белово. Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с PMC № 
611 от 16. 10. 2007 година /ДВ брой 85 от 2007 година/. Обявена е с цели: Запазване на 
площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 
популации; Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и 
условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото 
състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и 
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  
Зоната представлява естествени широколистни гори /бук и дъб/, изкуствени иглолистни 
насаждения /черен и бял бор/, естествени и полуестествени тревни площи с ниска степен 
на човешко въздействие и с добра структура и състояние.  
От наблюдаваните 51 вида птици, 44 са включени в Закона за биологичното 
разнообразие /мотивация - А - други основания/, а 31 от тях са от консервационна 
значимост за Европа, като включват 5 вида от списъка SPEC 2, 11 от SPEC 3 и 15 в SPEC 
4. Седем вида са посочени като "уязвими", 1 като "рядък", 7 като "намаляващи" и 35 като 
"стабилни". Зоната е много уязвима, особено в южната част, където се наблюдава 
сериозно битово и промишлено замърсяване. Зоната, която се намира в далечните 
краища на три горски ведомства и трудният достъп /естествен и в резултат на тежките 
дъждове и наводнения/ е труднодостъпна почти изцяло и е подходяща за консервация и е 
слабо уязвима. Северните части на зоната са слабо посещавани от хора през последните 
години. Някои от заплахите са нереглементираните голи сечи и сечи за дърва за огрев.  
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Защитена зона река „Марица“ BG0000578 - обхваща части от територията на 
землищата на Белово, село Дъбравите и село Мененкьово в Община Белово. Зоната е 
обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с РМС № 122 от 02 март 2007 
година /ДВ брой 21 от 2007 година/ Същата е обявена с цели: Запазване на площта на 
природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации; 
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 
средата; Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Зоната е важен 
биокоридор свързващ зоните в цяла южна България. Интересът на орнитолозите тук е 
доста засилен, дори през цялата година. Някои участъци на зоната по горното течение 
опазват едно от последните запазени места, където коритото на река Марица е 
непроменено и където се развива крайречна растителност.  
Сред най-сериозните заплахи за речното биоразнообразие е промяната на естествения 
воден режим, дължащо се на корекции на речното корито, поливане на посеви, сеч на 
гори. Силно негативно влияние оказват и заплахи, като изземане на инертни материали, 
строеж и експлоатация на миниВЕЦ и корекции на речното корито. Натиск се оказва и 
върху дървесната растителност - легално и нелегално изсичане и прочистване на горите. 
Важни заплахи са още замърсяването с битови и промишлени отпадъци, 
бракониерството, неконтролируем риболов, липса на вода през летния сезон и палене на 
суха растителност. Популацията на Leucojum aestivem е заплашена от дренирането на 
влажните поляни и неконтролируемо бране. Частите от зоната предствени от изкуствени 
влажни зони са застрашени от дрениране и затлачване с наноси.  
 
Защитената зона "Яденица" - BG0001386 покрива част от територията в землището 
на село Голямо Белово в Община Белово. Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за 
Местообитанията с РМС №611 от 16.10.2007 година /ДВ брой 85 от 2007година/. Тя е 
биокоридор между Национален парк Рила и Западни Родопи. Това са слабо засегнати 
територии, в които се опазат масиви от бял бор и ела /едни от най- големите в България/. 
Крайречните галерии от черна елша растат в дълбоките долини на реките Яденица и 
Чепинска. Зоната е място за размножаване и миграция на кафявата мечка. Зоната е 
застрашена от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните 
местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на 
ихтиофауната. Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да нанесат 
значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. При бъдещо 
разширяване на автомобилните пътища в зоната и строителство на нови язовири е 
необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания и 
дефрагментация на местообитанията на кафявата мечка и дивата коза. Необходимо е 
предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в залесените 
части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на мечки е сериозен 
проблем. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите гори са застрашени от 
изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи гори. Голям проблем е 
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засаждането на чужди горски видове. Разораването на земята преди засаждане на нови 
горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието. Защитена зона "Яденица" се 
припокрива частично с един обект, включен в Европейската програма "Корине биотопи - 
Яденица", записан с идентификационен код Е00003700, който обхваща 34.39 % от 
площта на зоната /Характеристиката на зоната е представена по данните от 
www.natura2000bq.org/.  
 
Защитена зона "Рила" - ВG0000495 представлява национален парк "Рила". Цели на 
опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания 
местообитанията на видове,  

 предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения 
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 В Предварителния Проект ОУП не са предвидени дейности и обекти, които да 
оказват значимо негативно въздействие върху разположените в община Белово 
ЗЗ. В ЕО са предвидени мерки, за да не се допуска отрицателно въздействия 
върху ЗЗ. Не се засягат защитени територии по смисъла на ЗЗТ.  

 Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с 
обектите в ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при 
строителство), се свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и 
респективно без противоречие с приетите режими на опазване в защитените зони 
и защитените територии.  

 Изхождайки от горните изводи и проблеми, към ОУП на общината се адресират 
следните изисквания и насоки, които са взети предвид при устройствените 
решения и ще се имат предвид при прилагане на ОУП: 

 при определяне на бъдещото функционално използване на отделните 
части на територията, както и провеждането на новите пътни трасета и 
инфраструктурни проводи, да се отчита стриктно териториалният обхват . 
респ. границите на защитените територии и зони, в т.ч. трите пояса в обхвата 
на вододайните зони; 
 при определянето на териториалното зониране в обхвата на защитените 
територии да се изхожда от зонирането им, установено с техните планове за 
управление, респ. с дейностните ограничения, определени със заповедите за 
обявяване; 
  да се проучи необходимостта и съгласува с компетентните органи по 
опазване на околната среда евнтуалното определяне на буферни зони на 
защитените територии; 

http://www.natura2000bq.org/.
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 за защитени зони по Натура 2000 да бъдат съобразени 
природоохранителните  режими, въведени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие. ОУПО да се съподчини на ограничителните и забранителни 
режими. 
 в проектоплана да се обоснове  допустимата 
устройствена/урбанистична/строителна намеса, респ. прилагането и чрез 
устройственото планиране на последващото ниво, при съобразяване с 
изискванията за запазване на местообитанията и популациите; 
 плановите предвиждания да бъдат съобразени и с правилата и нормативите 
за устройство, ползване, застрояване и опазване на зоните на 
териториалноустройствена защита, въведени с ЗУЧК; 
 с оглед по-нататъшното развитие на общественото озеленяване на 
населените места, в Правилата за прилагане на ОУПО да се заложат следните 
предписания: в урбанизираните територии за обитаване, туризъм и отдих 
задължително да се прилагат максималните величини на нормативните за 
озеленяване в УПИ и да се осигурява двустранно улично озеленяване по 
новопроектираните улици; към селищни образувания със стопанско 
предназначение, разположени в близост до територии за обитаване, да се 
предвиждат необходимите площи със защитни насаждения. 

 Въз основа на горните изводи и констатации към разработването на ОУП на 
общината се формулират изисквания, които са взети предвид при изготвяне на 
Предварителният проект на ОУП на Община Белово, като са взети предвид и 
необходимите мерки за свеждане до минимум негативните въздействия на 
предвидените дейности в ОУП за да се гарантира спазване на всички изисквания 
на действащото законодателство за опазване на биоразнообразието в района, 
на ЗТ и дейностите да са съвместими с предмета и целите на ЗЗ.  

Имайки предвид стратегическите цели и определените мерки Проектът за Общ 
Устройствен План на Община Белово няма да окаже негативно въздействие върху 
предмета и целите на опазване на Защитените територии и Защитените зони.  

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и 
целите на ОУП сe извеждат приоритетите за развитие на територията. Анализът на 
приоритетите на развитие, залегнали в ОУП, от гледна точка на отношението им към 
околната среда, се поставят в проекта на ОУП на община Белово. 

Реализацията на ОУП ще оказва категорично положително въздействие върху 
параметрите на околната среда и здравето на хората в района.  

Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в района, 
предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата заетост, както и 
развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на средата в населените 
места по трите компонента – социални, икономически и екологични. 

Инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на Община Белово, попадащи в 
обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях и под разпоредбите на чл. 31 
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от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 
защитените зони и могат да бъдат одобрени само след Решение/Становище по 
ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване и при съобразяване с изискванията и мерките. 

Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с обектите в 
ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при строителство), се 
свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и респективно без противоречие с 
приетите режими на опазване в защитените зони и защитените територии.  

В ОУП - Предварителен Проект не се предвиждат дейности и обекти, които да оказват 
значимо негативно въздействие върху биоразнообразието , ЗТ и ЗТ , разположени в 
община Белово.  

В ДОСВ и ЕО се предвиждат мерки, за да не се допуска отрицателно въздействия върху 
ЗЗ. 

За инвестиционните предложения, предвидени в проекта на ОУП, ще бъдат изготвени 
прединвестиционни проучвания. На този етап за всяко инвестиционно намерение ще 
бъде изготвяно и внасяно, в зависимост от местоположението му в РИОСВ- Пазарджик, 
Уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и 
уведомление по чл. 10 от Наредбата за оценка за съвместимост. След провеждане на 
изискващите се процедури по ОВОС и ОС, при реализиране на съответното 
инвестиционно предложение ще бъдат спазвани и изпълнявани заложените в 
съответните Решения на РИОСВПазарджик мерки и условия. 

Устройствени изисквания по опазване на биоразнообразието, които са взети предвид при 
изготвяне на Предварителния проект на ОУП на Община Белово.  

Наличието на богатото биоразнообразие в Община Белово, както и наличието на 
защитени територии и защитени зони е предпоставка за:  

- Прилагане на агроекологични и биологични мерки от Програмата за развитие 
на селските райони и може да бъде един добър източник за приходи. 

- Развитие на биологично земеделие и животновъдство и производство на 
биопродукти.  

- Развитие на екотуризъм 

- Има необходимост от устойчиво използване и опазване на биологичното 
разнообразие на територията на общината като се осигурява чиста и с високо 
качество околна среда. 

- При определяне на бъдещото функционално използване на отделните части на 
територията, както и провеждането на новите пътни трасета и 
инфраструктурни проводи, да се отчита стриктно териториалния обхват на 
защитените територии и зони. 

- При определянето на териториалното зониране в обхвата на защитените 
територии, да се изхожда от зонирането им, установено с техните планове за 
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управление и определените ограничения на дейностните. 

- Да се проучи необходимостта и съгласува с компетентните органи по 
опазване на околната среда евентуалното определяне на буферни зони на 
защитените територии. 

- В защитените зони по Натура 2000 да бъдат съобразени 
природоохранителните режими, въведени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие. 

- Ако до изработването на проекта за ОУПО не са приети планове за 
управление на защитените зони по този закон, в проектоплана да се обоснове 
допустимата устройствена строителна намеса, при съобразяване с 
изискванията за запазване на местообитанията и популациите. 

ОУП на Община Белово попада в обхвата на Чл. 31 на Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ 77/2002 г., изм. ДВ 66/201Зг.) и Чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ 73/2007 г., посл. изм. и доп..) и подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост. 

ОУП на община Белово е предмет на процедура по задължителна Екологична оценка. 
Оценката за съвместимостта на ОУПО се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на 
Чл.36 от Наредбата за ОС. Съгласно писмо на РИОСВ Пазарджик) относно 
изработването на ОУП на Община Белово във връзка с представеното от Община Белово 
планово задание, по отношение на изискванията на Чл.31 от Закона за биологичното 
биоразнообразие (ЗБР) становището е, че: 

На основание чл.36, ал.3 от Наредбата за ОС и представената в РИОСВ от Възложителя 
информация е направена преценка, че при осъществяване на плана има вероятност от 
значително отрицателно въздействие върху описаните ЗЗ, поради мотивите в 
становището на РИОСВ Пазарджик . 

1. Предвижданията на ОУП за устройство на територията на общината има вероятност 
да доведат до трайни негативни изменения в природните местообитания и 
местообитания на видовете животни, предмет на опазване в описаните ЗЗ.  

2. Възможните отрицателни изменения предполагат нарушаване целостта на ЗЗ и 
тяхната свързаност, включително и забавяне или възпрепятстване на постигането на 
консервационните цели на зоните. 

3. Очаква се кумулиране на отрицателните въздействия върху ЗЗ и предмета и целите 
на опазването им в резултат на предвижданията на ОУП в комбинация с други 
реализирани, предстоящи за реализация или планирани ИП, планове, програми и 
проекти. 

Становището на РИОСВ е да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на ОУП 
на Община Белово върху предмета и целите на ЗЗ по Натура , като оценката да бъде 
представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към ДЕО, съгласно 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 214 

Чл.31, ал.4 от ЗБР и Чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС. 

Същността и степента на въздействията следва да се определят по критериите на чл.22 от 
наредбата на ОС. Същността и степента на въздействията следва да се определят по 
критериите на Чл.22 от Наредбата за ОС. 

 ДОСВ е структуриран съгласно изискванията на Чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС като е 
обърнато внимание на следното: 

- Направена е подробна анотация на предвижданията на плана по типове 
устройствени зони, с описание на конкретните им параметри. Площи и т.н. 

- Определена е степента на въздействие на ОУПО върху всички типове природни 
местообитания и местообитания на популациите на видовете, предмет на 
опазване на ЗЗ. 

- Направена е Оценка на степента на въздействие върху целостта на ЗЗ с оглед 
тяхната структура, функции и природозащитни цели. 

- Оценено е кумулативното въздействие от ОУП на Община Белово с други 
планове, програми, проекти или ИП на територията на общината, които в 
комбинация биха могли да окажат неблагоприятни въздействия върху ЗЗ 

- Предложени са адекватни смекчаващи мерки по смисъла на параграф 3 т.9 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, с оглед предотвратяване, 
намаляване и най-пълно отстраняване на евентуални неблагоприятни 
въздействия от осъществяване на плана върху природозащитните цели на зоните. 
Мерките отразяват спецификата на зоните и елементите на предвижданията на 
ОУП, като са конкретни спрямо установените въздействия, приложими и 
контролируеми. 

- Приложени и оценени са „алтернативни решения” по смисъла на параграф 3 т.7 
от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС. 

- Представена е подробна информация относно използваните източници и методи 
на изследване и оценка.  

- Приложен е актуален картен материал на хартиен и магнитен носител с 
конкретните предвиждания на ОУП спрямо ЗЗ и елементите им по смисъла на 
параграф 3 т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС. 

В съответствие с разпоредбите на Чл.20, ал.4 на Наредбата за ОС се използва 
aктуалната информация и документация по Чл.8, ал.1 от ЗБР, относно предмета и 
целите за опазване на ЗЗ, представена на интернет страницата 
http//natura2000.moew.goverrnment.bg/.  

ДОСВ е приет с положително становище от КО РИОСВ Пазарджик и в ДЕО са взети 
предвид всички направени препоръки и предложения на смекчаващите  мерки, свързани 
с опазване предмета и целите на ЗЗ при приемане на  устройствените решения в ОУП на 
Община Белово.  

Зелени площи 
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Най-важна роля за околната среда (предимно градската и урбанизираните територии на 
другите населени места), санитарно-хигиенните условия на живеене и свързания с това 
здравен статус на населението на община Белово има зелената система. Зелената система 
включва следните категории зелени площи: 

- Обществени паркове и градини; 

- Специализирани паркове и градини; 

- Санитарно-защитни озеленяване; 

- Транспортно озеленяване; 

- Озеленяване за ограничени ползване; 

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни (задоволяват 
потребностите биоклиматични – приток на свеж чист въздух от крайградските зони, 
подобряване на микроклиматичните характеристики на средата; мелиоративни – 
преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; екологични – 
предотвратяване миграцията на замърсителите от урбанистичните дейности и 
транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха,блокират 
миграцията на тежките метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната 
среда. 

Местата за отдих и зелена система включват предимно градинки и паркове в общинския 
център и кметствата, които са приоритетно оформени пред сградите с обществено 
предназначение.Към категорията специализирани паркове и градини попадат 
гробищните паркове във населените места. 

Зелените структури в санитарно-защитното озеленяване са основно с екологично 
предназначение – ветрозащитни пояси, озеленени крайречни сервитути, озеленени 
дерета и оврази, санитарно-защитни пояси, транспортно озеленяване. 

Деретата и овразите в голямата си част са обраснали с естествена местна влаголюбива 
растителност. Санитарно-защитни пояси има на определени места в общината, покрай 
по главните пътища. Транспортното озеленяване включва зеленината и уличните 
дървета по протежението на главните и второстепенни улици. То е изградено предимно 
с липа, ясен, черница и плодни дръвчета. 

В община Белово зелените площи са слабо поддържани тъй като средствата за тяхното 
поддържане са недостатъчни 

Зелената система на Община Белово е предназначена да подобрява жизнената среда и 
облика на населените места на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна, 
естетическа и защитно-мелиоративна функции. Изграждането, стопанисването и 
опазването й се изпълнява съгласно Наредба №13 на Общината. Важно значение за 
постигането на целите на ОУП има поддържането и разширяването на тези площи.  

Вековни дървета 
Съгласно Регистъра на вековните дървета в Република България, поддържан от 
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Изпълнителна агенциа по околната среда, на територията на общината обявени вековни 
дървета. 

Таблица 2.5. 1.- Вековни дървета в Община Белово 
Вековно дърво Летен дъб с.Голямо Белово 
Вековно дърво Бук с.Голямо Белово 
Вековно дърво Бук с.Голямо Белово 
Вековно дърво Бял бор земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бук земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бук земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бук земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бял бор земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бял бор земл.Г.Белово 
Вековно дърво Бук земл.Сестримо 
Вековно дърво Бял бор земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бял бор земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Бял бор земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Ела земл.Г.Белово 
Вековно дърво Зимен дъб земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Смърч земл. Голямо Белово 
Вековно дърво Секвоя земл.,гр.Белово 
Вековно дърво Смърч земл. Голямо Белово 

2.6. Ландшафт 

Територията на община Белово притежава разнообразни типове ландшафти, 
характеризиращи се с фрагментиране на отделните ландшафтни единици, при което са и 
типовете с подчертано естествен характер. 

По отношение на структурата на ландшафтите в територията на общината може да се 
обобщи, че в резултат на многогодишната антропогенизация на района на населените 
места и корекции на релефа, част от компонентите на околната среда са променени, 
ограничени или унищожени. Естествените ландшафти са заменени от нови категории 
ландшафти като: селищни инфраструктури, комуникационни трасета и антропогенни 
натрупвания. Въпреки това може да се отбележи че освен увредени ландшафти на 
територията на общината са запазени и възможности за естествено развитие, които 
характеризират отделни типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост и са 
индикация за това, че територията се нуждае предимно от дейности и действия с 
превантивен (подържащ) характер по отношение запазване и обогатяване на основните 
видове ландшафти. 

Характеристиките на ландшафта, с техните физически, културни и 
естетико-емоционални измерения, участват в характеристиката на ресурсния потенциал 
на територията, доколкото допринасят за качеството на жизнената среда и за 
инвестиционната привлекателност са развитие на туризъм.  

Взаимодействието в течение на времето на територията на общината между 
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природогеографските условия и дадености – климат, релеф, вода, почви, растителност в 
тяхното естествено развитие и човешката дейност е формирало ландшафти, които в 
пространствено отношение са средно големи по площ. 

Елементите, които конкретно са ги обослувили са: горите, естествените формации, 
нивите, ливадите, суходолията, деретата, язовирите, населените места, 
селскостопанските съсредоточия и др. Човешката намеса общо взето не е изменила 
основния облик на природната среда, поради което част от ландшафтите могат да бъдат 
определени преимуществено като слабо променени – естествени ландшафти.  

Определящ критерий за състоянието на ландшафтите е устойчивостта им, респ. 
възможностите им за естествено развитие и въпроизвеждане на ресурси и условия за 
благоприятна околна среда. Тези им възможности, които са посочени в следващата точка 
по видове ландшафти, са оценени в преходни разработки, като са използвани такива 
показатели като вид, възраст и бонитет на насажденията, състояние на съобществата, 
характер на ползване на земеделските земи,състояние на водите и др.  

Нивото на увредени ландшафти позволява запазените възможности за естествено 
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 (подържащ) характер по отношение запазване и обогатяване на 
основните видове ландшафти. 

 Видове ландшафти 

Съвременната ландшафтна структура на района се формира въз основа на фактори, 
обособени в две основни групи – природни и антропогенни. 

Съществена роля при определянето на ландшафта играят природните компоненти релеф, 
хидрогеографска мрежа, растителност и наличието на антропогенните компоненти на 
средата (визуална близост до определено населено място, техническа инфраструктура, 
зони за обществено обслужване и пр.). Антропогенните фактори оказват влияние върху 
характера на ландшафта не само със степента на намеса, участие и въздействие, но и с 
определянето на водещите функции на територията.  

Природни ландшафти са формирани под влияние на природните фактори и не попадат 
под въздействие на човешката дейност. Устойчивостта на тяхната структура се определя 
от процесите на саморазвитие и саморегулиране. От съществено значение за облика на 
общината имат горските ландшафти с елемент за отдих. 

Горски ландшафти - В защитените природни територии основната цел е опазването на 
биоразнообразието. В горските територии има добри условия за добив на билки, горски 
плодове, гъби  и др. 

Горските територии имат съществено значение за развитие на зелената система на 
Община Белово 

Зелената система в Община Белово е изградена от разнообразни по характер 
насаждения. В най-общи линии те могат да бъдат разделени на селищни и извънселищни. 
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От съществено значение за селищните насаждения са парковете и градините, в това 
число и тези със специално предназначение, като гробищни паркове, атракционни и 
спортни терени. Към селищните зелени площи може да се причислят и уличните 
насаждения, както и дворното озеленяване, особено в рекреационните и вилни зони, но 
предвид размерите на селищата в общината всички те са с незначително значение за 
зелената й система.  

Антропогенни ландшафти са резултат от човешката дейност, която променя в 
различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен 
характер и структура. Към антропогенните ландшафти се отнасят по - голяма част от 
съвременните ландшафти на земята. Те са обект на рационално използване на 
природните ресурси и опазването на природата. Обхващат различно променени от 
стопанската, строителната и културната дейност на човека природни условия и имат 
нарушени взаимоотношения и взаимовлияния със съществуващия растителен и 
животински свят. Устойчивостта на екосистемите за селскостопанския ландшафт зависи 
от вида на отглежданите култури, използваните препарати за борба с вредителите, 
количеството на внасяните торове, развитието на ерозионните процеси и др. 

Културни ландшафти – най - силно изменени от човешката намеса – отразяват култура 
на жителите и отношението им към природата. С богатото си културно историческо и 
природно наследство, част от територията на общината (защитени територии и защитени 
зони, римски пътища и български крепости и т.н), създава предпоставки за развитие на 
тематичен, познавателен, селски и културен туризъм. Територията на община Белово 
изобилства с културни ценности датирани от Праисторията, Античността и 
Средновековието. Значителна част от тях са разположени извън границите на населените 
места и могат да бъдат обвързани в тематични исторически маршрути. 

В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения, ландшафтите се 
групират както следва: 

 Естествени и слабо изменени ландшафти: 

- ландшафти на естествени гори и голи скали; ландшафти на изкуствени 
гори; 

- ландшафти на горско-храстова растителност; 

- аквален ландшафт (водни течения и водни площи)  

 Средно изменени ландшафти: 

- аргроландшафти - пасища и ливади; смесени площи с естествена и аграрна 
растителност; трайни насаждения;  

 Силноизменени ландшафти: 

- ландшафт на нарушени терени (депа за отпадъци, кариери и др); 

- урбанизиран ландшафт (населени места и други урбанизирани територии); 

- ландшафт с приоритет на транспорт и инфраструктура; 
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- ландшафти, характерни за местата за отдих.  

В зависимост от преобладаващата функция на територията – ландшафтите се 
диференцират в няколко групи – урбанизирани, аграрни,, промишлени, рекреационни, 
крайпътни, и др. 

Аграрни (земеделски) ландшафти 

Обликът на аграрния ландшафт се формира от обработваемите земи, пасищата и 
трайните насаждения. Аграрните ландшафти са природо-териториални комплекси, 
които включват землищата на населените места в Община Белово. В зависимост от 
начина на трайно ползване на земята се отделят 2 подвида ландшафти - аграрен 
сейтбооборотен и аграрен на трайните насаждения. 

Селското стопанство доминира в икономическите активности на територията, 
стимулирано от благоприятен климат и незамърсена природа.  

В този сектор е и най-голям дял от броя на заетите лица в общината, като той създава 
предпоставки и за развитие туризма с възможности за опознавателен, еко и етно-туризъм, 
селски туризъм и др. 

Промените произтичащи от развитието на урбанизираните процеси са свързани с 
отнемането на земеделски терени за развитието на селищата и съпътстващите ги 
функционални зони. Останалите земеделски земи, които са елемент от крайградските 
зони, са подложени на увеличаващо се натоварване за краткотраен отдих с цел да се 
увеличат доходите от слабопродуктивните земи. 

Аквален ландшафт (Крайбрежни и водни ландшафти) 

Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. 
Представен е от подвидове ландшафти аквален езерен и аквален речен. Към аквален 
езерен с най-голямо значение са язовирите, той осигуряващи вода за напояване и 
обезпечава работата на ВЕЦ. Благоприятно за територията на общината е протичането на 
реките ( част от аквален речен ландшафт). По поречието на реките и около язовирите са 
създадени условия за развитие на риболов, туризъм и на риборазвъдни ферми. Районът 
около язовирите е подходящ за развитието на селски туризъм (чист въздух , красивата 
природа). Има и добри условия за различни видове водни спортове, за които 
благоприятстват и средните годишни температуриТези възможности са предпоставка за 
изграждане и развитие на средства за подслон и оформяне на зони за къмпинг. 

Затруднено е диференцирането на ландшафтите, особено в равнинните територии 
поради това, че големи площи отдавна са усвоени и в известна степен изменени от човека 
– възникват често пъти деградирани природно - техногенни ландшафти и поради липса 
на количествени на данни. 

От геоекологична гледна точка е наложително отчитането на антропогенния фактор. 
Антропогенните дейности предизвикват изменения в микроклимата и в локалния климат. 
Максимално засегнати от човека природни геокомпоненти са животински и растителен 
свят, почвите и водите.  
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Ландшафти на урбанизираните територии 

Селищни ландшафти: Моделът на развитие на общината се характеризира със 
селищните системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата 
територия съобразявайки се с естествените демографски процеси, природните дадености 
и потенциала за развитие на туризма. 

Туристически обекти и инфраструктура: Основно в общинта развититието на туризма 
се обуславя от местоположението и ресурсите на територията, което се взема предвид в 
решенията на ОУП. 

Транспортна инфраструктура: Релефът на общината обуславя достъпът до територията 
да се осъществяват с автомобилен транспорт.  

Нарушени терени 

Вътрешната структура и функционирането на ландшафтите се обуславя от 
особеностите и динамиката на всички природни компоненти на околната среда от 
техногентото и антропогенното въздействие върху нея.  

Повечето от локалните ландшафти са твърде обширни.  

Част от територията е заета от агроландшафтите, които се характеризират с 
прекъснатост на биологичния кръговрат на веществата и задължително допълнително 
енергетично субсидиране (чрез торене, напояване, обработка на почвите и пр.). Много 
често агроландшафтите представляват площи, периодично емитиращи замърсители на 
околната среда като нитрати, хербициди и пр.  

Селищните територии и съществуващите пътища са с най-висока степен на 
антропогенна трансформация. Те заедно с агробиоценозите обуславят различните 
степени на хеморобност на съответните участъци от локалните ландшафти. Около всяко 
селище като постоянен комплексен източник на замърсяване са формирани трайни зони 
с антропогенно и техногенно замърсяване (въздух.предимно през зимния сезон, води, 
почви). Освен това всяко селище, разположено по бреговете на преминаващите през 
локалните ландшафти реки представлява постоянно действащ източник на замърсяване с 
променлива интензивност. То влошава качествата на речната вода в зависимост от 
самопречистващите възможности на реката. 

Отделните компоненти на ландшафта – геоложка основа, почви, води, животинския свят, 
растителността, защитени територии са подробно разработени в съответните точки на 
ДЕО. 

Структурата на ландшафтите е тясно свързана с неговата динамика (повтарящи се, 
обратими, предимно ритмични промени, които не водят до изменение на ландшафта, т.е. 
извършват се в рамките на неговата съвременна структура. Функционирането на 
ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико - химични, химични и биологични 
процеси. 

Причините за трансформацията на ландшафтите могат да бъдат не само външни (общи 
изменения на макроклимата, тектонски движения и др.), но и вътрешни. Ландшафтите 
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непрекъснато еволюират и при устойчиви условия поради непрекъсващите 
взаимодействия на компонентите (т.е. при функционирането на ландшафта), т.е. 
ландшафтите се саморазвиват. 

Територията притежава разнообразни типове ландшафти характеризиращи се с 
фрагментиране на отделните ландшафтни единици, при което доминират типовете с 
подчертано естествен характер. 

Изводи, проблеми и устройствени изисквания.  

В ОУП на общината се изисква и са взети предвид при изготвяне на предварителният 
проект на ОУП на Община Белово : 

Последователно прилагане на ландшафтноустройствен подход, насочен към опазване, 
при необходимост на определени места; 

Възстановяване на общите ландшафтни характеристики на територията и особено на 
емблематичните им елементи при реализацията на трайна физическа намеса. Спазването 
на това изискване предполага допълнителни проучвания; 

Включване в плана на внимателно проучени трасета на бъдещите транспортни и 
инфраструктурни комуникации, които в най - малка степен нарушават околната среда и 
ландшафтните й характеристики, като пътищата бъдат провеждани по правило по 
границте между различни ландшафтни типове; 

Прилагане в плана на формата и граничната линия на периферните горски ивици, които 
определят изгледа на горските масиви, обогатяват пейзажа в контекст със 
селскостопанските площи; 

При реализирането на мерките за рекултивация на нарушените терени и определяне на 
бъдещото им предназначение следва да се отчита принадлежността на тези терени към 
съответните типове ландшафт и възстановяването им да се използва за тяхното 
стабилизиране. 

 

2.7 Културно-историческо наследство  
Община Белово обхваща гр. Белово / административен център/ и селата Аканджиево, 
Габровица, Голямо Белово, Дъбравите, Мененкьово, Момина Клисура и Сестримо.  

Първите следи от човешки живот на тези територии са датирани към неолита. Открити 
са селища от VI – III хилядолетие пр. н. е., селища от античността и средновековието, 
могили, некрополи, крепости и други останки от  различни исторически епохи. 
Най-старите известни по име обитатели на Беловския край са траките от племето беси. 
През късната античност край днешно Белово съществувал градът Левке, чието име в 
превод от старогръцки означавало „бял“ / от тук днешното име „Белово“/. 

Продължителната селищна приемственост се дължи на благоприятните природни 
дадености и условия за живот – климат, почви, наличие на пълноводни реки, минерални 
извори, строителни материали, полезни изкопаеми, и не на последно място - 
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стратегически пътища - Виа Диагоналис/Милитарис/, а в Ново време със също такава 
важна трансконтинентална железопътна линия.   
Върху цялата територия на общината са налице голямо количество и разнообразни по 
спецификация недвижими културни ценности -  както многобройни археологически 
обекти от неолита до средновековието, така и съхранени сгради и съоръжения от 
периода ХVІІ – ХХ век. Най-многобройни са археологическите обекти  от античността и 
по-точно от ІV – ІІІ век пр.Хр. - до към края на VІ век. Запазени са сгради и съоръжения, 
изградени по време на средновековието, от времето на късната Османска империя и от 
Третото Българско царство. 
„Съгласно НДА на НИНКН на територията на община Белово статут на недвижими 
културни ценности имат 113 обекта (от тях 108 единични и пет групови), 61 от които 
са съсредоточени в с. Голямо Белово. Общо 37 обекта са свалени, така че актуалните 
обекти са 71 единични и пет групови недвижими културни ценности. 

На територията на община Белово съгласно Археологическата карта на България 
(АКБ) на Националния археологически институт с музей (НАИМ) към БАН са 
регистрирани 63 обекта. На територията на общината съгласно регистъра на 
военните паметници, подържан от областна администрация Пазарджик има 9 военни 
паметника.“7 

Що се отнася до археологическите обекти, следва да се има предвид, че „описът им е 
направен според Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 
България”. Над 96 % от регистрационните карти за археологическите обекти от Община 
Белово са изготвени през 1992 – 1993 г. По тази причина те са с твърде приблизителна 
локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, които са 
приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по наличните данни в АИС  
АКБ и след справка с топографски карти и сателитни снимки. Затова при някои 
местоположението на обектите е указано приблизително. Необходимо е да се направи 
уточнението, че предоставената информация е единствено за обекти, регистрирани в 
АИС АКБ, в резултат на инцидентни теренни проучвания. На територията на Община 
Белово не са правени системни издирвания на археологически обекти.“8 

„НИНКН не е провеждал дейности по актуализация на списъка на НКЦ на 
територията на общината и в института не са постъпвали предложения от 
общинската администрация за реализиране на такава дейност. Дейностите по 
актуализация на списъка включват актуализирана оценка на културната и научна 
стойност на обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазването им, 
както и идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ.“9 
 

 
7  Становище oтносно: Общ устройствен план на община Белово, фаза предварителен проект–на 
Националния институт за недвижимо културно наследство (вх.№ 0800-2136/1/16.11.2017г. и изх.№ 
0800-2136/18.01.2018г.) и образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН- 59/19.01.2018г. 
8 Виж  Тулешков, Н. и колектив, „Недвижимо културно наследство“ от ОУП Община Белово, 
Предварителен проект, 2017г. 
9 Виж: становище относно: Общ устройствен план на община Белово, фаза предварителен проект  
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Така че, голяма част от наличните недвижими културно-исторически ценности не са 
проучени, не са включени в списъците на декларирани и регистрирани паметници на 
културата, и съответно  - не попадат под закрилата на Закона за културното наследство. 
От друга страна, вече съществуващите списъци с декларирани и регистрирани 
паметници на културата от години не са актуализирани, което затрудни и настоящия 
анализ. 
Анализът10 за състоянието и характеристиките на културно-историческите ценности е 
извършен последователно за всяко едно от съставните селища в общината, като накрая 
данните и констатациите, изводите и оценките са обобщени както следва.  

I Рекапитулация за състоянието на недвижимото културно наследство на 
територията на цялата  община Белово 
 На територията на  община Белово са описани чрез регистрационни карти:  
 ● 73  археологически обекта –недвижими културни ценности, по вид и 

хронология както следва: 

22 могили - неопределими хронологично 
1 група от 3 могили - неопределими хронологично 
3 некропола – 1 късна желязна епоха и късна античност и 2 - неопределими  
1 гробница от тракийски период 
2 селища - праисторически/ранен неолит и неолит/ -  
1 култови ями – античност  
9 селища - Антични  
8 селища - Античност и Средновековие 
7 селища - Средновековие  
2 крепости - Античност  
1 крепост- Античност и Средновековие 
3 крепости - Средновековие 

1 църква - Античност  
3 църкви - Средновековие 
1 манастир - Античност  
2 манастира - Средновековие  

1 култова постройка - Античност 
1 култова постройка - Средновековие 
2 ров - Средновековие 
1 вал- Средновековие 
4 пътя -Средновековие 

Статут – Всички обекти са от категория: Археологическа културна ценност с 
национално значение, като 30 са обявени с ПМС 1711/10.62 г, а останалите, съгласно 
чл. 146, ал. 3 от ЗКН 
 На територията на  община Белово са включени в регистрите общо: 

 
10 Пълният анализ на състоянието на обектите на недвижимото културно-историческо наследство на 
територията на община Белово е даден в Приложение. 
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● 69  археологически, исторически, архитектурно строителни, 
архитектурно-художествени и художествени –недвижими културни ценности, по 
вид и хронология както следва: 

▪ Археологически ценности  - 6 броя 

▪ Исторически ценности – 17 бр.: Партизанска землянка – 2 бр., Лобно място – 4 бр.;  
Къщи – домове на личности и герои – 10 бр. Кметство – 1 бр. 
▪ Архитектурно-строителни ценности – 43бр 

Обществена сграда – 1бр.; Къщи, жилищни постройки – 34 бр.; Средновековно градище, 
северно от с. Момина клисура -1бр.; Стара крепост, м. “Укрепен лагер“/Античност и    
Средновековие/- 1бр.; 

Църква „Св. Възнесение“-  Белово- 1бр. ;Църква „Св. Троица“, с килийно училище – 
Аканджиево-1бр.; Църква ”Св. Георги”- Голямо Белово-1бр. Църква „Св. Никола“- 
Голямо Белово-1бр. 
▪ Уличен ансамбъл по главната улица на  с. Голямо Белово-1бр. 

▪ Архитектурен  ансамбъл около църквата „Св. Георги”, с. Голямо Белово-1бр. 
 
▪Художествени ценности -3бр. : Параклис” Св. Св. Кузма и Дамян”- Голямо Белово; 
Църквата „Св. Георги Победоносец“- Сестримо; Църква „Св. Георги“- Момина клисура 
 
Статут - Национално значение: 10; Местно значение: 57 и Предварителна категория 2 

 
На територията на  община Белово са включени в регистъра на военните 

паметници в Област Пазарджик 11 общо: 

● 9 броя  военни паметници от вида: паметник, паметник-монумент, 
паметник-костница, архитектурна композиция и паметни плочи, както следва: 

Гр. Белово – 2 бр.: ▪ Паметник – монумент на Александър Иванов Пипонков – Чапай и 
▪ Паметник на загиналите във войните от Община Белово 

с. Аканджиево - 1 бр. ▪ Паметник в чест на загинал във Втората световна война 
с Габровица - 1 бр. ▪ Войнишки паметник на загиналите във войните за национално 
обединение и Втората световна война, открит през 1969г. 
с. Голямо Белово - 1 бр.▪ Архитектурна композиция -  Паметник на убитите във войните – 
1912-1913; 1915-1918; 1944-1945 от село Голямо Белово 
с. Дъбравите - 1 бр. ▪ Паметник – костница на Чапай и убитите войници във Втората 
световна война от село Дъбравите. 
с Мененкьово- 1 бр.▪ Паметник на убитите войници във Втората световна война от село 
Мененкьово 
с. Момина Клисура- 1 бр.▪ Паметник на убитите войници във Втората световна война от 
село Момина Клисура  

 
11 Регистър на военните паметници в Област Пазарджик: 

https://pz.government.bg/documents/2018/pametnici_2018.pdf 

https://pz.government.bg/documents/2018/pametnici_2018.pdf
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с. Сестримо - 1 бр. Паметни плочи на загиналите във войните за национално обединение 
и във втората световна война 

 
На територията на  община Белово са включени в Списъка на паметниците в 
община Белово 12 общо: 

● 89 броя  паметници, паметни места и знаци: бюст-паметник, плоча- паметник, 
паметни плочи, чешми, пана, барелефи, орелефи, медальони, паметни знаци, както 
следва: 
Спецификация по вид: 
- Паметните плочи  са общо 53 броя 
- Бюст-паметниците са общо 9 броя 
- Паметниците са общо 8 броя  
- Паната, включително декоративни, стенописи, металопластика – 8 броя 
- Плоча-паметник – 5 броя 
- Чешми – общо 2 броя  
Останалите специфични – паметна стена, орелеф, паметен знак  и плоча с барелеф, 
медальон и текст – по 1 бр. или общо 4 броя  

гр.Белово13 Общо – 36 бр. 
Вид: Паметни плочи – 13 бр. : Бюст-паметник - 6 бр.: Пана – 5 бр.:Плоча-паметник – 3 бр. 
Чешми – 2 бр. : Архитектурно-скулптурен паметник – 1бр.:Модулно пано, декоративно – 
1бр.: Пано металопластика - 1бр.:Пано – стенопис – 1бр.:Плоча с барелеф, медальон и 
текст – 1бр.:Орелеф – 1бр.:Паметен знак – 1бр. 
с. Аканджиево Общо – 1 бр. Вид: ▪ Антифашистки паметник. В памет на убитите след 
Септемврийското въстание жители на село Аканджиево. 
с. Габровица Общо – 18 бр. Вид: ▪ Паметник на загиналите във войните /отбелязан в 
регистъра с военните паметници-1бр. :▪ Паметна плоча -17 броя 
с. Голямо Белово Общо – 13 бр.Вид ▪ Паметник на загиналите във войните – 1бр. 
/коментиран при военните паметници/: ▪ Паметна стена„100 години Априлско въстание” 
– 1 бр.: ▪ Бюст-паметник на Михаил Радулов – 1 бр.:▪ Паметна плоча – посветени на 
личности и събития - 10 бр. 
с. Дъбравите Общо – 8 броя: Вид ▪ Паметник – костница на Чапай и загиналите във 
втората световна война – коментиран при военните паметници -  1бр:▪ Бюст –паметник – 
на Чапай - 1бр.:▪ Бюст на Чапай – 1 бр.:▪ Паметна плоча – 5 бр. 

с. Мененкьово Общо – 2 броя: Вид ▪ Паметник на загиналите в Септемврийското 
въстание и Втората световна война – 1 бр /коментиран при военните паметници/▪ 
Паметна плоча – 1 бр. 
с. Момина Клисура Общо – 5 броя: Вид: Паметна плоча – 3 бр.,Плоча-паметник – 2 бр. 

с.Сестримо Общо – 6 броя Вид: ▪ Паметник на Васил Левски– 1бр.: ▪ Паметник на 
„Дългия поход от 1443г.” – 1бр.:▪ Паметна плоча на загиналите във войните – 1 бр. - 

 
12 Съгласно Списък на паметниците в община Белово, предоставен от Община Белово, 

предоставен ни от Община Белово 
13 Тулешков, Н. и колектив , „ОУП Община Белово, Предварителен проект, част „Недвижимо 

културно наследство“, 2017, с.130 
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коментиран при военните : ▪ Паметна плоча  - 3 бр. 
Обобщена рекапитулация за недвижимото културно наследство на територията на 
Община Белово 
На територията на  община Белово са установени  общо 143 обекта - недвижими 
културно-исторически ценности  в т.ч.: 

-  74    археологически обекта – недвижими културни ценности 
-  69    археологически, исторически, архитектурно строителни, архитектурно- 

художествени и художествени  –недвижими културни ценности 
Общо  98 броя военни, исторически паметници, паметни места и паметни знаци в т.ч.: 

- 9    броя  военни паметници   
- 89    броя  паметници, паметни места и знаци 

II Констатации за състоянието на Културно-историческо наследство на Община 
Белово 
Община Белово разполага с изключително богато културно наследство. Недвижимите 
културни ценности на територията на общината обхващат хронологично широк времеви 
диапазон - от праисторията и ранния неолит, през периода на траките, античността, 
средновековието и новото време, до първата половина на ХХ век. 
Културно-историческите ценности – и археологическите, и архитектурните, и 
художествените са много разнообразни и по вид. Има уникални обекти, в сравнение с 
останалата част от страната, които очертават спецификата и идентичността на Беловския 
край. Такива са, например, голямото количество могили – 22 на брой, Беловската 
базилика, фрагменти от антични и средновековни пътища, които са части от 
транс-европейското направление на Виа милитарис, средновековни фрагменти от 
пограничен ров / Прекопът/ и вал, антични и средновековни мостове от времето на 
Османското владичество, като Русинов мост, възрожденски ансамбли, храмове и 
параклиси, запазени гари и спирки от времето на Барон Хиршовата железница, паметник 
посветен на „Дългия поход от 1443 г.“ , множество паметници и паметни знаци, в почит 
на паднали участници в Априлското въстание, за национално единение, в памет на убити 
антифашисти  от септемврийското въстание от 1923г, и на загиналите в световните 
войни и много други. 
Първата  констатация е очебийното разминаване в цифрите за наличните 
недвижими културно-исторически ценности на територията на община Белово, 
получени в резултат на проведения анализ, с тези посочени от НИНКН: 
 „Съгласно НДА на НИНКН на територията на община Белово статут на недвижими 
културни ценности имат 113 обекта (от тях 108 единични и пет групови), 61 от които 
са съсредоточени в с. Голямо Белово. Общо 37 обекта са свалени, така че актуалните 
обекти са 71 единични и пет групови недвижими културни ценности. 

На територията на община Белово съгласно Археологическата карта на България 
(АКБ) на Националния археологически институт с музей (НАИМ) към БАН са 
регистрирани 63 обекта. На територията на общината съгласно регистъра на 
военните паметници, подържан от областна администрация Пазарджик има 9 военни 
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паметника.“14 

Това разминаване може да се обясни с отсъствието на синхронизирано 
документиране и перманентна актуализация на регистрите с обекти на 
недвижимото културно наследство, поддържани както в Националния архив, така и в 
общината и Регионалния исторически музей в гр. Пазарджик. 

Списъците с обектите на територията на община Белово, със статут на недвижими 
археологически, исторически, архитектурно-строителни и  архитектурно-художествени 
паметници на културата / културно-исторически ценности, които са ни предоставени, не 
са осъвременени – част от данните са вече доста стари – в тях фигурират обекти, 
придобили квалификацията си на ПК/НКЦ още от 1956, 1962, 1966, 1968, 1977; 1978; 
1987, 1990. Същевременно, налице са обекти, които са загубили качествата, заради които 
са били категоризирани.  

Предоставените списъци не са синхронизирани дори помежду си – констатират се 
разминавания в данните. В някои от тях фигурират паметници, които вече ги няма  или 
не могат да бъдат идентифицирани. Същевременно, налице са такива 
културно-исторически ценности, които, според нас, имат качества и биха могли да бъдат 
категоризирани, с цел охрана. 

Втората констатация в тази връзка е острата необходимост от актуализация на 
регистрите, която Община Белово очевидно следва да инициира: 

 „НИНКН не е провеждал дейности по актуализация на списъка на НКЦ на 
територията на общината и в института не са постъпвали предложения от 
общинската администрация за реализиране на такава дейност. Дейностите по 
актуализация на списъка включват актуализирана оценка на културната и научна 
стойност на обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазването им, 
както и идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ.“15 

 
III Негативни констатации за състоянието и охраната на културното наследство  
на територията на община Белово 

1. Негативни констатации за археологическите  обекти 
1.1.  Констатации относно състоянието на археологическите обекти 

▪ Вследствие на антропогенни и природни фактори, някои от описаните  
археологически обекти са: 
- Унищожени от селскостопанска дейност: Такъв е примерът със Средновековно 

селище –с. Габровица, което се намира в обработваеми площи и е вече с разрушена, 
т.е. изгубена безвъзвратно, структура, без регистрирани съоръжения, с оскъдни 
артефакти и попиляна керамика. 

 
14  Становище относно: Общ устройствен план на община Белово, фаза предварителен проект–на 
Националния институт за недвижимо културно наследство (вх.№ 0800-2136/1/16.11.2017г. и изх.№ 
0800-2136/18.01.2018г.) и образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН- 59/19.01.2018г. 
15 Виж: становище Относно: Общ устройствен план на община Белово, фаза предварителен проект. 
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-  Нарушена е тяхната физическа цялост – от строителна дейност, прокарване 
на пътища, земни насипи, иманярски  набези; и прочее. Например, при с. Мененкьово 
са констатирани разрушения, предизвикани от фортификационна дейност при военни 
учения. Пак там могила е унищожена при подравняване на терена за лози, правени са 
иманярски изкопи. 
- Обектите  са ерозирали, вследствие на атмосферните условия или от липса на 

контрол и грижи по опазването им, немарливост, /обрасли са в растителност/ от 
страна на отговорните институции. Например, Земленият ров Прекопът – Ров 
Средновековие, при с. Сестримо, който в обозримото минало е имал 2.5 km 
дължина, „от него е оцеляла отсечка дълга само 950 m.“ и като се има предвид, че 
„следите му слабо личат в ораните ниви и ливадите“, то той е на път да изчезне 
безследно в небитието. 

▪Липсва контрол върху съблюдаването на Режим А и Режим Б  за опазването на 
археологическите обекти, при извършване на посочените дейности, от страна на 
съответните органи. 
▪ Състоянието на голяма част от археологическите обекти е крайно лошо, в 
следствие на дългогодишно бездействие и липса на грижа за тяхната охрана. 
Преобладаващият брой от тях са се превърнали в незабележими над теренното ниво руини. За 
съжаление, някои от археологическите обекти по всяка вероятност останат вече само в 
описанията на историците и краеведите. 

⃰ Такова е състоянието на археологическия обект „Смильово“ градище – при с. 
Аканджиево и с. Дъбравите. Има и много иманярски изкопи. Античната охранителна 
крепост, преустроена през Средновековието в укрепен манастир, едва ли ще дочака 
своето археологическо проучване. 

⃰  Подобно е и състоянието на  Градището при с. Момина Клисура, където са останали 
оскъдни следи - от крепостната стена и кулата. Не е проучен, не е бил обект на 
археологически разкопки. Състоянието на археологическия обект е лошо, той е 
занемарен, неподдържан и не е социализиран. 

⃰ Състоянието на Средновековната крепост Раковица е също лошо. Следите от 
крепостта се губят, има следи от иманярски изкопи. 

 
1.2.  Констатации относно археологическите проучвания 

▪ Територията на община Белово не е била системно проучвана за археологически 
обекти от години. Констатира се липса на информация за археологическите 
културно-исторически ценности. Някои археологически обекти, на които се уповават  
организатори на туристически сайтове, не са влезли в изследователските планове на 
археологическите институции. 

▪ От години не са провеждани планирани проучвания на множеството 
археологически обекти, които са описани от историци и краеведи, като например 10- те 
могили в землището на с. Габровица.   

Последното „Теренно издирване на археологически обекти“ не е планирано, а 
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спасително - инцидентно - във връзка с трасето на жп участък Елин Пелин–Септември. 
По този начин се оставят буквално на произвола на съдбата исторически и дори научно 
обосновани като наличност културно-исторически ценности. По същество те са 
обречени да бъдат загубени за историята, за науката, а и като икономически потенциал за 
развитие.  

▪ Археологическите проучвания, консервация, реставрация и социализация не се 
планират предварително и комплексно във времето, така че да водят до планиран 
икономически ефект. Примерът с обектите в местността „Св. Спас“ при Голямо 
Белово е много показателен. 

⃰ Археологическият обект Крепост Късна римска епоха, Средновековие, Град 
Античност /град Левке/  в местността „Св. Спас“ е проучван чрез теренни 
обхождания още от 1865 до 1977. Правени са археологически разкопки през 1924 г. и 
през периода 1978-1992 г. Но към момента проучването все още не е завършено 
цялостно, за да може да се премине към неговата социализация.  

⃰ Археологическият обект Манастир Античност, Средновековие, също в местността 
„Св. Спас“ е проучван с теренни обхождания през годините : 1966-1968, 1978, 1990- 
1991 г., но целенасочени разкопки и проекти за социализация не са правени. 

⃰ На археологическия обект Църква Късна античност в същата местност „Св. Спас“ са 
правени археологически разкопки също от 1924г. насам, а след редовни археологически 
сондажи, през 1994г „Беловската базилика“16 е консервирана, частично реставрирана 
и отворена за посещения. След реставрацията би следвало да се пристъпи към  
социализация на обекта,  обаче тя дълго време не се случва. Едва тази година е 
разработен „Туристически маршрут еко пътека „Белово-Базиликата“. Обаче, село 
Голямо Белово не попада в обсега на маршрута, разработен по проекта, а той би 
трябвало да е обиколен, така че да включва и с. Голямо Белово. 

За реставрацията и социализацията има какво още да се желае. Например, нужно е 
изграждане на инфраструктура - през не малка част от годината Беловската базилика е 
труднодостъпна.  

Проучването и социализацията на Беловската базилика не върви в синхрон с 

 
16 Забележка: В трите регистъра/описи на недвижимите културно-исторически ценности обектът фигурира 
веднъж като археологически обект и втори път – като архитектурно-строителен обект, при това с различна 
номерация и название: 

▪ Църква Късна античност, рег. карта 2010002, Статут: Обявена недвижима културна ценност с 
национално значение; Според АИС АКБ и регистрационните карти, изготвени от Атанас Хрисчев – 
01.02.1993 г. 

▪ №14 Ранно християнска базилика ”Св. Спас”, връх Спасовица, 3 км. югоизточно, обявена ДВ бр.69/27г.; 
ДВ бр.58/1966г; Протокол на междувед. комисия от 02-04.10.1990 г., Вид: Архитектурно-строителен от 
Античността и Средновековието; единична; Според Актуален списък на недвижимите културни 
ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2019 г. за Област Пазарджик  
▪ №18 Ранно християнска базилика ”Св .Спас”, връх Спасовица, 3км. югоизточно от с. Г. Белово, Обявен 
ДВ бр.69/1927г; ДВ бр.58/1966г; Прот. От 02.04.1990; Народна старина, Архитектурно-строителен от 
Античността и Средновековието, Категория национално значение; Според Списък на недвижимите 
културни ценности в Община Белово, предоставен от Община Белово 
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проучването и социализацията на останалите два археологически обекта в местността 
„Св. Спас“ – Крепостта, Градът/Левке/ и Манастирът, които тънат в бурени.   

Препоръчително е при трите археологически обекта в местността „Св. 
Спас“ проучването, разкопките, дейностите по консервацията, реставрацията и 
социализацията да вървят ръка за ръка.  

▪ Въпреки, че се знае за рударството в региона, за съществуването на стари рупища 
(мини), няма археологически проучвания конкретно за тази характерна дейност на 
територията на Голямо Белово и Беловска община. 

 
1.3.  Констатации относно регистрите и регистрационните карти  

▪ Някои от археологическите обекти се дублират и са описани както като 
археологически, чрез регистрационни карти, така и като Архитектурно-строителни 
ценности, при което има разминаване в категориите за значение. Например: №58/ 
Средновековно градище, северно от с. Момина клисура – Архитектурно-строителна 
ценност от местно значение; Същият обект е описан като археологически - Селище 
Античност Крепост Средновековие, с регистрационна карта 2010057.  

▪ Съдейки по литературните данни, една част от археологическите обекти все още 
нямат регистрационни карти.  Повечето регистрационните карти са от 1993 г., но са 
правени без да бъдат посетени на място самите археологически обекти и без да са 
синхронизирани със списъците на НКЦ на територията на община Белово, Отчитат се 
дублирания и разминавания в данните относно категоризацията.  
▪ В регистрационните карти за нито един от обектите няма описани условията за 
достъпност, физическото им състояние; преценки и препоръки за евентуална 
социализация. В регистрационните карти информацията е сурова. 
Наложителна е актуализация на данните, както и идентификация и картиране на 
всички археологически обекти, особено които имат потенциал за постигане на 
социален и икономически ефект. 
 

2. Негативни констатации за историческите, архитектурно-строителните  и 
архитектурно-художествени обекти  

♦ Със смяната на политическата парадигма, след 1989г. настъпват категорични 
изменения в ценностната система на обществото, в законодателството и 
цялостната организация, уреждаща грижата и опазването на културното 
наследство. 
Констатира се, че онези от историческите и архитектурни обекти на наследството, 
които са свързани със загърбената вече политическа парадигма, например такива, 
които са посветени на събития и личности като юнското или септемврийското въстание 
от 1923г., антифашистките, партизанските борби и идеологията на комунизма,  
ерозират, биват неглижирани, изоставяни, неподдържани, лишени от грижа по 
опазването, или разрушавани.  
Има „исторически“ обекти, които вече са де факто отпаднали от списъците с 
паметници на културата,  по една или друга причина загубили статута си.  
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▪  Примери за обекти, отпаднали от регистрите с недвижими културно 
исторически ценности, в следствие на новата политическа конюнктура: 

 
- Новооткритият Исторически музей в гр. Белово е разположен в сградата, която е 

била „Къща музей Крум Велков“. Днес такъв музей вече не съществува. Но сградата  
не трябва да се бърка с къщата, където е живял писателя, която е на друг адрес и за 
която се отнася присъдената категория “исторически“ паметник на културата от 
национално значение. Статутът на къщата, както се вижда от Националния регистър 
на паметниците на културата, не е свален и към днешна дата17, макар че  има такова 
санкционирано решение от страна на Министерството на културата.18  
Мотивите за отнемане на статута на „Къща на писателя Крум Велков“, гр. Белово са: 
„Обектът не притежава висока историческа стойност. Към него няма проявен 
обществен интерес, не функционира като къща-музей. Писателят Крум Велков е 
писал единственият си известен роман „Село Борово“ през 1932г., когато не е бил 
свързан със сградата.“ 
Информацията за сградата, за личността и творчеството му е целенасочено 
манипулативна. Никъде не е споменато, че е бил кмет на града, нито пък че сградата е 
паметник от национално значение… 

-  В Списъка с недвижимите културни ценности на територията на община Белово от 
017г.19, за разлика от този за 2019г.,  в с. Дъбравите фигурира още един обект от вид 
„исторически“, обявен, от категория „местно значение“ – Къщата на Асен 
Близнаков.20 Не е известно кога, с какви мотиви, по чие решение и въз основа на 
какъв документ този паметник е свален от списъка с недвижими  
културно-исторически ценности. 

- В Регистъра с културно-историческите ценности на с. Момина клисура, под №57 
фигурира Къщата на Иван Дунев – Историческа ценност от местно значение. 
Иван К. Дунев е сдружен земеделец от с. Момина Клисура, /06.06.1882г/, убит в 
сражение на 11.06.1923г., в защита на земеделската власт. Днес тази „историческа 
ценност“ не съществува, на мястото й е построена нова, на която е поставена 
паметна плоча, с надпис: „Тук живя Иван Коцев Дунев, убит от фашистките шпиц 
команди на 9.06.1923г.“ 

♦ Реорганизациите в системата на опазването на културното наследство, 

 
17 Виж  Актуален списък на недвижимите културни ценности с категория "национално значение" (НИНКН) към 2019 
г. за Област Пазарджик /№12/ - http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=725  
18  УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК , рег.№ 33-00-207/от 20.09.2017г., подписано от зам. министър Амелия Гешева, в което 
се казва: На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, Министерство на културата уведомява 
заинтересованите лица, че във връзка с предложение от директора на Националния институт за недвижимо културно 
наследство (НИНКН) открива производство по издаване на общ административен акт за отнемане на статут на „Къща 
на писателя Крум Велков“, гр. Белово, област Пазарджик, кв.35, пл. № 562, нови кв. 501, УПИ 950, идентификатор 
03592.501.950.   

19 Виж предоставения от НИПК (НИНКН) Опис на недвижимите културни ценности в: Тулешков, Н. и колектив , 
„ОУП Община Белово, Предварителен проект, част „Недвижимо културно наследство“, 2017,стр.128 

20 Асен Георгиев Близнаков - Темелко, роден на 20 май 1923 г. в Дъбравите, Пазарджишко, партизанин, загинал в 
сражение на 15 февруари 1944 г. 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=430&t=244&z=725
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несъвършенствата в законодателството, трудната и бавна адаптация на органите 
на управление в областта на опазването на културното наследство, включително и на 
общинските власти по места,  доведоха до занемаряване на грижите и най-вече на 
контрола върху дейностите по съхраняването и поддръжката на 
културно-историческите обекти, недвижими исторически, архитектурно-строителни и 
художествени ценности. Появиха се безнаказаната безстопанственост, безнадзорните 
ремонти или дори съзнателното разрушаване на паметници на културата, съхранявани с 
векове. 

▪      Примери за архитектурно-строителни обекти, загубили статута си или 
отпаднали от регистрите, поради загуба на качествата, заради които са били 
категоризирани. Причините са: липса на грижа и контрол върху съхраняването и 
поддръжката им, безстопанственост, безнадзорни ремонти или съзнателно разрушаване. 

-  В с. Голямо Белово в течение на години не са правени проучвания, заснемания, 
реставрации, не са полагани нужните грижи за съхраняване и поддържане в 
автентичен вид на къщите, обявени за недвижими културни ценности, не е 
упражняван контрол… и се е стигнало до там, че един значителен брой от 23 къщи 
са свалени от  списъка на паметниците на културата, „…на основание ниските 
им индивидуални качества и тежкото им физическо състояние, доказано с 
Констативен протокол от 18.05.1993г21 

Днес някои от сградите са ремонтирани, други санирани, сменена е дограмата, 
нарушена е автентичността… По всичко личи, че 20 години след този акт,  има нужда от 
ново преразглеждане и преоценка на качествата и физическото състояние на 
къщите – недвижими културни ценности в с. Голямо Белово.  
- В регистъра за с. Сестримо фигурира обект /№59/ „Жилищни и стопански сгради на 

Юли Иванов Ходжов“ като „Архитектурно-строителна ценност“ за който няма 
дадени достатъчно данни и тези къщи не са идентифицирани. Може само да се 
предполага, че се касае за някои от къщите в центъра на селото, запазени от времето 
преди Освобождението. По данни от Фейсбук-страницата на с. Сестримо, миналата 
година едната от предполагаемите сгради е била разрушена, като опасна от 
срутване. Така селото е загубило един от двата си регистрирани обекта като 
Архитектурни и художествени ценности. 

▪ Примери за некачествени, недобросъвестни ремонти, нерегламентирани от 
НИНКН „реставрации“, водещи до компрометиране на обектите на наследството 
или загуба на автентичността им. 

- В с. Голямо Белово, през 2016 г. успешно завършват реставрационните дейности 
по художествените ценности на църквата „Св. Георги“ /№22/, изпълнени по 
силата на сключен договор между Министерството на културата и Община Белово. 

 
21  Вж уведомително писмо № 1223 / 12.08.1993г, подписано от Министър Емма Москова, в което се казва: 
„Уведомяваме Ви, че съгласно ЗПКМ, чл.5, гл.III, Наредба №5, гл. III, чл.11 и ПУЗНИПК, гл. I, чл.5 НПК сваля от 
списъка на паметниците на културата описаните по-долу сгради. Основание за това са  ниските им индивидуални 
качества и тежкото им физическо състояние, доказано с Констативен протокол от 18.05.1993г.“ 
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Само три години след това, през 2019г. се оказва , че ремонтите трябва да 
продължат – няколко колони, пространството около вратите, а също и 
изображението на „Тайната вечеря“ под балкона; покривът на църквата - тъй като 
има теч в резултат на счупени керемиди, външната мазилка се руши. 
- В с. Голямо Белово  църквата ”Св. Никола” /№23/ „независимо че през 70-те 
години е реставрирана, поради последваща липса на нормална и редовна 
поддръжка, вече е във все по-влошаващо се състояние, както на интериора, така  
отвън – оградата й се руши, дворът е обрасъл, „пътят към храма“, също. Църквата 
не е действаща, не е социализирана, не е включена в обществения живот на селото, 
нито в туристически маршрути.  
- В с. Голямо Белово Параклисът "Св. св. Козма и Дамян"/№24/, обявен за 
Художествена културна ценност от местно значение, който е поддържал 
визията си най-малко от периода ХVІІІ – ХІХ век, днес е с незаконно преизграден 
навес със стоманобетонова конструкция, без никаква санкция от страна на 
НИНКН. 
- В гр. Белово, сградата на днешният Исторически музей, „Къща на Иван 
Павлов“, е била основно ремонтирана. Съдейки по допуснатите нарушения 
спрямо автентичността на фасадата /загуба на определени детайли, сменена 
дограма, цветово решение и др./, това е станало без участието и контрола на 
НИНКН.  Парадоксалното е, че предназначението на сградата е пряко свързано с 
опазването на културното наследство: Музейна сграда и посетителски център за 
представяне на природно и културно наследство. 

♦ Културното наследство не се използва като ресурс за устойчиво икономическо 
развитие на селищата в Община Белово. Не е развит културния туризъм. Уникални 
обекти не са изобщо или достатъчно социализирани, не са разработени като 
туристически дестинации. Има селища без нито един обект със статут на историческа, 
архитектурна или художествена ценност. 

▪ Примери за отсъствие на регистрирани недвижимите културни ценности, 
на липса или за недостатъчната  социализация и използване на наличния 
потенциал на недвижимите културни ценности за развитие на културния 
туризъм. 

– В с. Мененкьово, с изключение на описаните археологически обекти, 
няма декларирани или регистрирани недвижими културни ценности. Това 
означава, че е занемарена системата по опазването и поддържането на 
културно-историческата памет на населеното от векове място. Съществуват 
реперни обекти, чрез които трябва да се създаде инфраструктура, за развитие 
на културния туризъм, в полза на икономическия просперитет а селото – това 
са 100 годишните сгради на ОУ "Отец Паисий" и наскоро реставрираната на 
НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1910“. Те трябва да получат своята експертиза 
за целта. 
– В с. Габровица е регистриран един единствен обект – кметството, като 
„историческа“ ценност. Видимо в упадък е централният площад и рамкиращите 
го обществени сгради, които се рушат. А същевременно има уникални обекти, 
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заслужаващи регистрация, като съхраненият мост с възпоменателна каменна 
плоча с надпис на български език, от периода на османското владичество, в 
Габровишките ханове, над река Габровица, по който е минавал път от времето 
на римската пътна мрежа; като Спирка – „Бойка“ от Барон-Хиршовата 
железница, която може да бъде възстановена, подобно на старата ж. п. гара в гр. 
Белово и да се свърже в тематичен културен маршрут посветен на „Източните 
железници“ като фактор за урбанизацията на страната. Има и още едно 
основание за това. И двете гари се свързват с конкретни емблематични за 
селищата имена. Старата гара при гр. Белово – с името на нейния пръв началник 
– революционера Тодор Каблешков, а при с. Габровица - с  друго геройско име – 
на Ламбрина Иванова Констадинова - Бойка, загинала във Втората световна 
война. В знак на признателност до входа на жп спирката е поставен барелеф с 
нейния образ. 
- В с. Момина клисура е регистрирана като  архитектурно-художествена 
ценност църквата „Св. Георги Победоносец“. Тя не е обект  на внимание, не е 
достатъчно социализирана, не е включена в културни маршрути и се посещава 
от местни поклонници и спорадични туристи.  
- В с. Сестримо стои занемарен и неизползван обект, който представлява 
потенциална архитектурно-строителна ценност. Това е ж. п .гара Сестримо, 
към момента изоставена, потънала в бурени и растителност. Тя може да бъде 
реставрирана и адаптирана към нови функции, а всички заедно с останалите ж. 
п. Гара Белово, Спирка „Бойка“ при с. Габровица, спирка „Момина 
клисура“, биха могли получат експертна оценка за архитектурни ценности и да 
се обвържат в тематичен културен маршрут, посветен на „Източните 
железници“ като фактор за урбанизацията в общината, а и в страната. 
 

Наложителна е актуализация на регистрите, идентификация на всички обекти, 
експертна оценка на нови обекти, за включването им в регистрите на недвижимите 
културни ценности, особено на такива, коитоо имат потенциал за постигане на 
социален и икономически ефект. 
 

3. Негативни констатации за военните паметници 
♦ Със смяната на политическата парадигма, след 1989г. настъпват категорични 
изменения в ценностната система на обществото и рязка промяна на отношението към 
паметниците, свързани с идеологията на отминалия политически строй. Констатира 
се, че онези от паметниците, които са посветени на събития и личности, като юнското 
или септемврийското въстание от 1923г., антифашистките, партизанските борби и 
идеологията на комунизма, ерозират, биват неглижирани, изоставяни, неподдържани, 
лишени от грижа по опазването, или дори поругавани и разрушавани.  
 
▪ Пример в това отношение е: 

□ Паметникът на Александър Иванов Пипонков – Чапай в гр. Белово.  Той е 
посветен на участника в антифашисткото движение, командир на четата „Кочо 
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Чистеменски” от Партизанския отряд "Ангел Кънчев", приел партизанското име Чапай. 
На 9 септември 1944 г., начело на партизанската колона Чапай слиза на гара Белово. С 
вдигната ръка и развято червено знаме, той е възторжено приветстван от насъбралото се 
население. Събитието влиза в българската кинохроника и така Чапай става известен в 
цялата страна, превръщайки се в своеобразна емблема на самото Белово. Той участва 
в първата фаза на Втората световна война като командир на взвод в XXVII-и пехотен 
Чепински полк, с военно звание капитан. Загива на 10 октомври 1944 г. в ожесточен бой 
за връх Петралица, Кумановско.  

Паметникът,  околното му пространство и паркът са занемарени. Този факт периодично 
присъства в негативни публикации в обществените медии, в които се цитира 
състоянието му: запуснат, подложен на вандализъм, сред изпопадали и изпочупени 
плочи, с откраднати метални букви, цари разруха, графити има включително по статуята, 
занемарен е паркът, тъне в бурени, боклук…   

♦ Констатира лошо състояние на  паметниците, вследствие на немарливост, 
недостатъчна грижа и липса на контрол от страна на съответните административни 
органи на управление. 

▪ Примери в това отношение са: 
- Паметникът на убитите войници във Втората световна война от село Мененкьово 

- облицовката му е изпочупена, надписите са изтрити, плочите са замърсени, 
мястото е занемарено. Видимо паметникът не е добре обгрижван. За 
социализация  не може да се говори. 

- Паметникът на убитите войници във Втората световна война от село Момина 
Клисура е порутен, с изпочупени плочи, зашумен  от растителност, сред 
занемарена среда, без видимост и подход към него, почти напълно изоставен. 

♦ При някои от паметници се констатира  недостатъчно облагородяване на 
непосредственото им обкръжение, замърсяване от атмосферните влияния и 
почерняване на камъка, изтриване на надписите.  

- Паметник на убитите във войните – 1912-1913; 1915-1918; 1944-1945 от село 
Голямо Белово, например има нужда от почистване, както и от реставриране на 
надписите; 

- Паметникът – костница на Чапай и убитите войници във Втората световна война 
от село Дъбравите има нужда от почистване на камъка. 

- Паметник в чест на загиналия във Втората световна война Иван К. Блажев, родом 
от с. Аканджиево е с недостатъчно облагородено и поддържано непосредствено 
обкръжение. 

 
Негативни констатации за паметниците и паметните места 

Констатация, която се отнася за една част от паметниците, паметните плочи и пана 
особено за онези, които са свързаните с политическата конюнктура е лошото им и 
дори много лошо състояние. Това се отнася за надписите, околните им пространства, 
благоустройството – настилки, облицовки, озеленяване, хигиена.   
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Ерозират онези от тях, които не са включени в културния календар на селището, като 
например конкретно отдаване на почит, отбелязване, чрез периодични събития, 
чествания и празници;  

Не са в добро състояние онези от паметните места, които не са включени по никакъв 
начин в ритъма на обществения живот на селището, не са включени също и в тематични 
културни маршрути, в полза на познавателния, образователния и културен туризъм. 
- Например за състоянието на Бюст паметника на Крум Велков в гр. Белово имаме 
следните негативни констатации: Паметникът е изоставен и занемарен, обрасъл в 
лавър, камъкът на постамента и на самия бюст са замърсени и почерняли. Личи 
отсъствието на каквато и да било грижа и благоустройство – пълна забрава тегне над 
писателя и един от кметовете на града. 
- В памет на убитите след Септемврийското въстание жители на село Аканджиево е 
създаден Антифашистки паметник. Този силно изразителен паметник е в паркова среда 
и в добро физическо състояние, но около него има „пълно информационно затъмнение“ 
– той е оставен извън обществения живот на селото, не е честван, и сякаш е изключен от 
паметта на мястото.   
- В с. Голямо Белово, където има голям брой паметни плочи и паметна стена „100 
години Априлско въстание“, констатираме, че  повечето са замърсени от атмосферните 
влияния, надписите им са изтрити или лошо „реставрирани“/като този на паметната 
плоча, посветена на посрещането на Хвърковатата чета.  
- В с. Дъбравите, Паметникът – костница на Чапай и загиналите във Втората 
световна война – е в относително добро състояние, но има нужда от почистване на 
камъка, който е почернял, в следствие на атмосферните условия; Паметната плоча- 
Мемориална дъска на стената на читалището е в лошо състояние и също има нужда от 
почистване и реставриране на надписа. 
- В с. Сестримо, край занемарената ж. п. гара Сестримо, има Паметник  „Дългия поход 
от 1443 г.“, който не е в добро състояние - надписите върху плочите се нуждаят от 
реставрация, а подходът и средата - от облагородяване. Този изключително интересен и 
уникален за селото паметник би могъл да се превърне в притегателен за културния 
туризъм пункт, особено в комбинация с реставрираната сграда на ж. п. гара. 

- Някои от паметните плочи са изчезнали по различни причини, а продължават да 
фигурират в списъците на Общината.  

Всички паметници, паметни плочи, паметни знаци трябва да бъдат инспектирани за 
установяване  на тяхната наличност, физическото им състояние, необходимостта от 
почистване и реставрация.  

2.8. Отпадъци  

На  територията  на Община Белово се генерират  всички видове отпадъци: 
битови, производствени и строителни отпадъци. Генерират се и в значително 
количество и биоразградими отпадъци. Най-голям дял от генерираните отпадъци на 
територията на община Белово се пада на твърдите битови отпадъци .  
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Битовите отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, 
Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград се депонират в клетка на РДНО гр. 
Пазарджик на площадката на депото в землището на село Алеко Константиново Община 
Пазарджик. 

На територията на общината се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване. Закрити с протокол и становище на РИОСВ – Пазарджик са всички 
нерегламентирани сметища на територията на община Белово които бяха действащи до 
2005 г. По–голяма част от тях бяха закрити и рекултивирани през 2012 г.  

В последно време на територията на общината се регистрират и сметища с 
нергламентиран произход, но общинска администрация взема необходимите мерки по 
своевременното почистване на замърсените територии.  

За регион Пазарджик е изготвена Регионална  програма за управление на 
отпадъците въз основа на член 52, ал. 6 от ЗУО и реализира възможността кметовете на 
общините – Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, 
Ракитово и Септември включени в Регионалната система за управление на отпадъците, 
да разработят обща програма, с ясно определени задължения, отговорности и мерки, 
засягащи отделните общини, включени в РСУО.  
Община Белово има изготвена и приета наредба за управление на отпадъците на 
територията на Общината , съгласно изискванията на чл. 22 от ЗУО, приета с Решение на 
Обс №737/31.10.2014г.  
Програмата урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на 
община Белово, с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното 
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. 
Отговорности на кметовете на общини, респективно и на кмета на Община Белово 
съгласно ЗУО  
1. Осигуряване  на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
Начин на изпълнение – самостоятелно   
2. Събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; Начин на 
изпълнение – самостоятелно   
3. Почистване  на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване; Начин на изпълнение – 
самостоятелно   
4. Избор  на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци; Начин на изпълнение –в обхвата на РСУО  
5. Организиране  на събирането, оползотворяване  и обезвреждане  на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община; Начин на изпълнение – самостоятелно   
6. Разделно  събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; Начин на 
изпълнение – самостоятелно   
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7. Организиране на дейностите по разделно събиране на за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци; Начин на изпълнение – самостоятелно   
8.Изпълнение  на решенията по чл. 26, ал. 1 от ЗУО на общото събрание на регионалните 
сдружения по чл.24, ал. 1 от ЗУО и съдейства за създаване на центрове за повторна 
употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; Начин на изпълнение –в обхвата 
на РСУО.  
9. Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 
Начин на изпълнение – самостоятелно   
10. Разделно  събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 
Начин на изпълнение –в обхвата на РСУО  
11. Осигуряване  на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 
от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички 
населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 
при необходимост в други населени места; Община Белово е с население < от 10 000 ж. и 
не е задължена да осигурява такава площадка. 

12. Почистване  от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12; ; Начин на 
изпълнение – самостоятелно    
13. Осигуряване  на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; ; Начин на 
изпълнение – самостоятелно   
14. Поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци   
от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община ; Начин 
на изпълнение – самостоятелно  
15. Предотвратяване  на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. ; Начин на 
изпълнение – самостоятелно   
16.Провеждане на обществени поръчки за избор на доставчици и изпълнители по 
изграждането на елементите на РСУО Начин на изпълнение –в обхвата на РСУО  
17.Провеждане на процедури по избор на оператор/и на РСУО Начин на изпълнение –
в обхвата на РСУО  
18.Утвърждаване на единна цена за третиране на отпадъка, постъпил в РСУО Начин на 
изпълнение –в обхвата на РСУО  
19.Приемане на инвестиционна програма за развитието на РСУО Начин на изпълнение 
–в обхвата на РСУО  
20.Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 
потребителите на РСУО (общините, членове на РСУО) Начин на изпълнение –в 
обхвата на РСУО  
21.Определяне на цените и сключване на договори с външни ползватели на РСУО 
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Начин на изпълнение –в обхвата на РСУО  
22. Осъществяване на контрола на експлоатацията на РСУО и дейността на избрания 
оператор Начин на изпълнение –в обхвата на РСУО 
23. Закриване и рекултивация на излезли от експлоатация депа и нерегламентирани 
сметища Начин на изпълнение – самостоятелно   

Анализ на съществуващото състояние за отпадъците за региона , в който е включена и 
община Белово. Анализът е  направен  на база наличната информация за отпадъците в 
общините, която се събира от съответните длъжностни лица в общинските 
администрации и на база публична информация от НСИ, ИАОС, РИОСВ – Пазарджик. 

 
 A/ Анализ на отпадъците по тип на отпадъка  

1. Битови отпадъци  
Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е  
функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, 
населеното място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др. 

Количество на битовите отпадъци за периода 2011-2015 за Община Белово е:   
2011г. 3852 т/год. 2012г. 6424 т/год, 2013 г. 3164,436424 т/год, 2014 - 1689,99  
 2015 г. 4502 т/год (Данните за 2015 год. са базирани на докладите от проведените 

морфорогични   анализи на отпадъците за община Белово). 
Норми на натрупване (НН) кг/ж/год. използвани са данните от общинската 
администрация на община Белово и данните от НСИ за броя на населението през 
съответната година Нормата на натрупване е величина, която се влияе от различни 
фактори, като например големина на населеното място, степен на благоустрояване 
на сградите, вид на използваното гориво при местното население, жизнен стандарт 
на населението и др.  
Норма на натрупване за Община Белово  
2011г. 439 кг/жит./год. 2012г. 742 кг/жит./год., 2013 г. 371кг/жит./год.  
2014 -203 кг/жит./год. 2015 г. 549.94 кг/жит./год. 

По литературни данни нормата на натрупване на населени места с население под  
3 000 жители възлиза на 150-180 кг/ж/год (или 0,40-0,50 кг/ж/ден ), за населени 
места с население от 3 000 до 25 000 нормата на натрупване е приблизително в 
границите от 330-365 кг/ж/год (или 0,90-1,00 кг/ж/ден ). 

Нормата на натрупване за 2015 год. е определена на база данни за населението на 
общината (източник НСИ) и определените с доклада за изследване на 
морфологичния състава на отпадъците общи количества на битовите отпадъци. 
 
2. Масово разпространени отпадъци 

Съгласно ЗУО:"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се 
образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 
територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват 
специално управление. 

"Опасни  отпадъци" са отпадъците,  които  притежават  едно  или  повече 
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опасни  свойства,  посочени  в приложение № 3 към ЗУО. 

Общините от регионалната система не развиват свои общински системи за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. Всички общините от Регион  Пазарджик са 
сключили договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова 
употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и 
техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните 
опаковки, луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово 
електронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от 
бита. Към тази група отпадъци съществуват изисквания за разделно събиране при 
източника и установени добри практики в редица европейски страни. 
Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   
принципа «отговорност на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  
рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, 
които ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите 
оператори да се сдружават и да реализират принципа «отговорност на 
производителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране и 
оползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки.   

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за оползотворяване 
на ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори, излезли от употреба 
МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на отпадъчни масла и 
нефтопродукти.  

Община Белово е сключила договор с „Нуба рециклиране“ АД за разделно събиране 
на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и с „Сити Компътър - 
Алекс“ ЕООД за разделно събиране на ИУЕЕО. 
В имот с идентификатор 03592.2.1054 по КККР  „Вал" ООД - „Площадка за 
събиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, картон и пластмаса, на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране, 
съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС)”  

Обслужвани са 8-те населени места в общината от „Екобулпак” АД: Брой и вид на 
съдовете : „Бобър“ 1100 л. – 45 бр.;Контейнер тип „Иглу“ 1400 л – 23 бр.Контейнер 
„Жълт“  120 л – 55 бр. „Екобулпак” АД – има  изградена  сепарираща площадка в с. 
Главиница. На площадката за сепариране се извършва прочистване, разделяне по 
вид и цвят, балиране и съхранение на отпадъците от опаковки преди предаването им 
на фирмите – преработватели. 

Функционирането на системата за разделно събиране на опаковки в региона е  както 
следва: 

- Въведените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки нямат 
добра ефективност.  
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- Целта на разделното събиране е намаляване на количествата отпадъци, 
постъпващи на депата. Между 30% и 65% от отпадъците, постъпили в 
специализираните контейнери за опаковки, реално не са отпадъци от 
опаковки и се насочват за последващо депониране и функционирането на 
системата за разделно събиране на опаковки е затруднено и излишно 
обременено. 

В съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 на Наредба № 6 за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, всички отпадъци, 
които се приемат на депа трябва да бъдат предварително третирани. Изключения се 
допускат единствено за: 

1. Инертни отпадъци, чието предварително третиране е технически невъзможно; 

2. Други видове отпадъци, при които притежателят на отпадъците представи 
доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за 
намаляване количеството или опасните им свойства, намаляване на риска за 
човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. 

На предварително третиране трябва да бъдат подложени по-голямата част от 
отпадъците предназначени за депониране и е особено важно да се определи кои 
отпадъци трябва да бъдат предварително третирани и до каква степен. 

Предварителното третиране на отпадъците преди тяхното депониране допринася 
съществено за намаляване на количеството или опасните им свойства за намаляване 
риска за човешкото здраве и/или ограничаване на вредното въздействие върху 
околната среда, причинени от депонирането им.  

Необходимо е за общините да  реализират проект за изграждане на инсталации за 
предварително третиране, която да осигури отделянето на възможно най-голямо 
количество отпадъци от потока смесени събрани битови отпадъци, които да се 
рециклират и оползотворяват. 

Опасни медицински отпадъци - В медицинските заведения  в регион  Пазарджик  
функционират системи за събиране на опасни болнични отпадъци.  Болнични 
заведения и  частни лекарски и стоматологични практики  в региона са сключили 
договори с лицензирани фирми, които са задължени да събират ежемесечно 
опасните болнични отпадъци и да ги транспортират и  обезвреждане както следва: 

Начин на третиране на отпадъците от хуманната дейност в регион Пазарджик 
транспортират се съгласно изискванията на действащото законодателство до 
определените за целта съгласно сключен договор болнични заведения в гр. 
Пазарджик( „МБАЛ Пазарджик” АД , МБАЛ "Хигия" ООД гр. Пазарджик). 

 
3. Биоразградими отпадъци 

"Биомаса" – това са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и 
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горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел 
оползотворяване на енергийния им потенциал. : 

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство; 

б) растителни  отпадъци  от  хранителната  промишленост,  при  условие  че  
получената  при  изгарянето  им топлинна енергия се оползотворява; 

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и 
производство на хартия от целулоза,  при  условие че се изгарят  съвместно  на 
мястото  на образуването  им и  получената  в  резултат топлинна енергия се 
оползотворява; 

г) коркови отпадъци 

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение 
на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или 
покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или тежки 
метали. 

"Биоотпадъци" – това са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,  ресторантите,  заведенията за 
обществено  хранене и  търговските обекти,  както и  подобни отпадъци от 
предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

"Биоразградими отпадъци" – това са всички отпадъци, които имат способността да 
се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, 
хартия, картон и други. 

Основен източник на биразградими отпадъци са: 
- Поддържане на паркове и градини 
- Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ на дълготрайна 

декоративна растителност 
- Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита 
- Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини 
- Животински отпадъци  

Биразградимите отпадъци са с различен процент и състав в общия смесен битов 
отпадък,  в зависимост от типа на населеното място. От общия състав на битовите 
отпадъци, почти 40 – 50%  представлява биоразградима фракция, което предизвиква 
бързопротичащи процеси на разграждане, съпроводени с отделяне на метан, 
образуване на инфилтрат, отделяне на неприятни миризми, създаване на хранителна 
среда за развъждане на инсекти  и други вредители и се създават условия за 
екологичен риск за околната среда и здравен риск за населението в района. 

Към момента в общините от Регион Пазарджик не се извършва разделно събиране 
на биоразградими отпадъци и няма изградени инсталации за преработката им.  
Общините от регион Пазарджик към момента кандидатстват по процедура № 
BG16M1OP002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
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битови отпадъци”, с две проектни предложения. Община Белово участва в едното 
проектно предложение за общини бенефициенти - Батак, Белово, Брацигово, 
Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември . 

 
Инсталации за компостиране на зелените отпадъци: 

Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от община Белово, на площадка 
попадаща в имот № 000086, местност „Вучата могила” по КВС на с. Дъбравите, 
община Белово, област Пазарджик; 
Общините от Региона следва да предприемат действия за разделно събиране на 
биоразградимите отпадъци – зелени и хранителни и да изградят инсталации за 
тяхното преработване, което е в съответствие с чл.19, ал.3 т.10 от ЗУО. 

Б/ Морфологичeн  анализ  

Всички общини от Регион Пазарджик в т.ч. и община Белово имат разработени 
актуални морфологични анализи за състава и количествата на генерираните 
отпадъците, изготвени в съответствие с „Методика за определяне на 
морфологичния състав на битови отпадъци“ от 2012 година, утвърдена от МОСВ.  

Обобщени данни за състава на генерираните отпадъци в община Белово е даден в 
Окончателен доклад за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 
включително биоразградимите отпадъци, генерирани на територията на община 
Белово : Храна – 19,6% , хартия и картон- 3,8%, пластмаса-9,5%, текстилни 
отпадъци- 2,2%, гума-0,64%, кожа-0%, градински отпадъци- 20,6%, дърво-4,8% , 
стъкло-12,24%, инертни отпадъци- 23,32%, метали- 3,3%- общо 100%. 
За община Белово се наблюдава ниско процентно съдържание в битовите отпадъци 
на картон, гума, кожа, текстилни, дърво, метали през обследвания период. Това се 
дължи на факта, че тези отпадъци се събират още на място от контейнерите и се 
предават за вторични суровини. С оглед на това е необходимо   да се работи в посока 
подобряване ефективността от развитата система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки. Независимо, че е изпълнен нормативно определения брой контейнери, 
то техният брой и обем за събиране на отпадъците от опаковки е недостатъчен. 
Разпределението на цветните контейнери не е равномерно, разстоянията в някои от 
районите на гр. Белово са големи и отдалечеността затруднява достъпа до системата 
за разделно събиране. Анализите на пробите през различните сезони показват 
значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло. 

Сборът от градински отпадъци, дървесни отпадъци и отпадъци от храна са 45% в 
окончателния морфологичен състав, което е предпоставка да се препоръча система 
за разделно събиране на тези видове отпадъци и предаването им за последващо 
третиране (компостиране). 

Съобразно представените морфологични анализи на генерираните битови отпадъци 
на територията на РСУО – Пазарджик може да се направи извод, че процентът на 
рециклируемата фракция е сравнително висок, а също така и се наблюдават високи 
количества на биоразградимите отпадъци в общия отпадък. Следователно не се 
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наблюдава пълнота на услугите по оползотворяване на битовия отпадък преди 
депониране и следва да се предприемат действие за организиране на допълнителни 
услуги на регионално ниво. Въвеждането на система за разделно събиране на 
биоотпадъци ще се осигури събирането на биоотпадъци и биоразградимите 
отпадъци, подходящи за производството на компост - отпадъци от паркове и 
градини, от поддържане на обществени площи към търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради, хранителни и кухненски 
отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и др. 

 
 

В/ Анализ на утайки от ПСОВ – В община Белово няма изградени ПСОВ в населените 
места В бъдеще при изграждане на ПСОВ в гр. Белово и др. населени места ще се 
изготвят и Програми за управление на утайките от ПСОВ. 

Изводи, проблеми и устройствени изисквания  

Проблеми:  

На територията на Община Белово няма изградени инсталации за предварителни 
дейности преди оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. за компостиране на 
биоразградимите отпадъци или сепариращи инсталации.  

Общината има склад за съхранение на ПРЗ и сградата, която се използва за склад е в 
добро състояние, в помещенията няма течове от покривната конструкция, няма 
нарушение в целостта на опаковките на съхраняваните пестициди, разливи на течни и 
разпилени прахообразни ПРЗ. Изпълнени са всички изисквания за съхранение на ПРЗ и в 
момента няма опасност за замърсяване на околната среда, но съществува потенциален 
риск от инциденти и евентуални негативни последици.  

По тази причина са набелязани мерки за безопасното и екологосъобразно съхранение на 
забранените и негодни за употреба ПРЗ, чрез наблюдения и проверки за пригодността на 
сградния фонд и целостта на опаковките, до момента на крайното им обезвреждане. Те 
следва да се спазват стриктно, за да не се достига до нежелани резултати.  

За по-нататъшното решаване на проблемите на транспортирането и третирането на 
различните видове отпадъци, генерирани на територията на общината, към ОУПО се 
адресират следните устройствени изисквания: 

- да се предложат подходящи локализации за депониране на селскостопански 
отпадъци и сгурия от домакинствата с индивидуално отопление на твърди 
горива; 

- предвижданията да са съобразени с актуалните стойности на обемите отпадъци, 
на база предоставена от общинската администрация информация. 

Положителни констатации:  

- Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и 
оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови 
и стъклени опаковки; - 
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- Подобрена е отчетността на дейностите с отпадъци - водят се отчетни книги и 
транспортни карти за предадените опасни отпадъци за последващо третиране, 
изготвени са годишни отчети, които са представени в ИАОС.  

Устройствени изисквания към сметосъбиране и депониране на отпадъците, взети 
предвид в Предварителния проект на ОУП на Община Белово.: 

- Организирано сметопочистване и сметосъбиране за всички населени места, 
съгласно график, изработен и изпълняван от Общинско предприятие, 
извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване 

- Подсигуряване на подходящи съдове с достатъчна вместимост за битови 
отпадъци - кофи и контейнери и др. 

- Въвеждане на разделно събиране на отпадъци и осигуряване на система за 
временносъхранение и събиране на опасните отпадъци от бита в цялата община. 

- Недопускане на нерегламентирано натрупване на отпадъци в покрайнините на 
населените места и в речните корита. 

В Доклада за екологична оценка се  извършва: 

- Анализ и оценка на текущото състояние на управление на отпадъците в общината 
и се идентифицират и оценяват въздействията на ОУП върху фактор „Отпадъци“ 
.  

- В Проекта на ОУП на Община Белово и ДЕО към него се предвиждат мерки за 
миниминизиране на отпадъците, максимално предаването им за рециклиране, 
ефективно управление на генерираните в Общината отпадъци за да се сведи до 
минимум негативното им въздействие върху околната среда и предотвратяване 
създаването на условия за здравен риск за населението в района.   

2.9. Опасни вещества 

Основната цел на контролната дейност на експертите от направление „Опасни химични 
вещества” към РИОСВ – Пазарджик е да ограничава и предотвратява риска за човека и 
околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани, като 
опасни по смисъла на екологичното законодателство, които се съхраняват, произвеждат 
и употребяват, за да се гарантира недопускане на екологичен риск за околната среда и 
здравен риск за работещите на обектите и населението в района.  

Контролът на всички опасни химични вещества се осъществява на база общоприетото 
европейско законодателство, което е транспонирано в българското. В основата на 
прилагането в Европейския съюз на съвременното законодателство в областта на 
химичните вещества в полза на здравето на човека и околната среда е Европейската 
агенция по химикали (ECHA). Нейната цел е повишаване качеството на живот, като 
гарантира безопасна употреба на химикалите в Европа. Чрез законодателството на 
Европейския съюз в областта на химичните вещества агенцията разполага с обширна 
база данни, която съдържа информация относно химичните вещества, използвани в 
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Европа. С по – доброто идентифициране на опасностите от химикалите, би могло 
допълнително да се понижат рисковете и да се допринесе за безопасната им употреба.  
 
На територията на Община Белово има едно предприятие с нисък рисков потенциал  
"Импрегнация 2000" АД - индустриално предприятие специализирано в импрегниране и 
модификация на дървесината. Осъществява промишлено импрегниране под налягане на 
дървени траверси за железниците, минни подпори, траверси и укрепителни съоръжения 
за рудници, мини и пристанища, стълбове за електро и телекомуникационната преносна 
мрежа, импрегнирани дървени изделия за строителството, земеделието и бита. 
 
Площадката на Производствената база на ,,Импрегнация 2000” АД е разположена в 
северозападната промишлена зона на гр.Белово в близост до река Марица . Теренът е с 
площ 52 дка, разположен  между ЖП- линията София – Пловдив и река Марица . 
Обособени са две производствени площадки : База Белово – Цех Импрегнация и База 
Сестримо – Цех Дървообработване . На площадката в база Белово са разположени двата 
автоклава , в които се извършва фактическото импрегниране , както и складовата база за 
основните суровини : креозот и водоразтворими соли  и сушилня за дървен материал . В 
цеха в Сестримо се подготвят дървените заготовки .  
Координати:   42°13'21"N     23°59'46"E . Разстояние до други промишлени предприятия: 

- „Завод за хартия – Белово“ АД  0.2 км 
- Стоманени тръби АД  12 км 
- Промишлена зона Пазарджик  27 км 
- Каучук АД  28 км 
- ТЕЦ „Пазарджик“  30 км 
- Винарска изба и лозов масив „Нерагора“  34 км 
- Винарска изба „Беса Валей“  36 км 
- Варов завод "Огняново"  36 км 
- Фотоволтаична електроцентрала  37 км 
- Завод за целулоза и хартия "Монди Стамболийски" ЕАД  43 км 
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Фиг 2.9-1 Местоположение на "Импрегнация 2000" АД 

 
Операторът на обекта е  разработил  Доклад  за политиката за предотвратяване на 

големи аварии, в който са определени пространствените граници на сериозни поражения 
около тях. 

В Предварителния проект на ОУП няма други предвидени предприятия и/или 
съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно критериите 
на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда. Няма влезли в сила решения 
по ОВОС или Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по 
чл.99б, ал.5 от ЗООС, с които е одобрено местоположението и са потвърдени 
безопасните разстояния за предприятия с нисък или висок рисков потенциал. 

В бъдеще, в случай на ИП за изграждане на предприятия с висок или нисък рисков 
потенциал в обхвата на Глава7, раздел I на ЗООС, ще се извърши оценка на 
въздействието, върху околната среда която ще включва вид и количество на опасните 
вещества по Приложение 3 на ЗООС, капацитет на съоръженията за съхранение, риск от 
големи аварии и планирани мерки и средства за предотвратяване и др. Във връзка с 
устройството на територията ше се стартира процедура за изменение на ОУП, в която ще 
се предвидят зони за безопасни разстояния по смисъла на Чл. 104. ал. .2. т, 3 от ЗООС. 

2.10. Шум и други вредни физични фактори 

2.10.1.Шум 

Община Белово включва   8  населени места:  общинския  център  гр.  Белово и 7 
села. 
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Източници на шум на територията на общината са типичните източници, 
характерни за съвременните населени места – автомобилните и железопътни  
транспортни потоци, промишлени предприятия и различни локални обекти 
(работилници, бензиностанции, паркинги, търговски и спортни обекти, и други).  

Автомобилен транспорт 

Автомобилната  пътна  мрежа в община Белово се състои от  участъци от 
републиканските  пътища I – 8 и III – 842, и общински пътища.  

Основни източници на шум на територията на общината са транспортните потоци 
по път I – 8  Калотина – София – Пловдив – Свиленград – Кап. Андреево и път III – 842  м. 
Юндола – с. Голямо Белово – гр. Белово.  

Шумовите характеристики на автомобилните транспортни потоци (еквивалентно 
ниво на шум Leq, dBA) по цитираните пътища от РПМ са определени за 2015 г., по 
изчислителната методика, регламентирана в Наредба №6 за показателите за шум в 
околната среда, МЗ, МОСВ, 2006 г. и Методика за определяне нивото на 
автотранспортния шум при проектиране на пътища, ГУП, 1995 г. Изчисленията са 
извършени въз основа на данни за транспортното натоварване, предоставени от АПИ – 
Институт по пътища и мостове. При изчисленията са използвани данните от 
преброителните пунктове, които характеризират натоварването по пътните участъци, 
минаващи през населените места в района на обекта – с. Голямо Белово и гр. Белово. 
Получените резултати са представени в Таблица 1. В таблицата са дадени и стойностите 
на динамичните параметри на транспортните потоци – интензивност N,  МПС/ч и 
структура р, % (относителен дял на тежкотоварните МПС и автобусите в общия поток). 
Шумовите характеристики са определени за стандартно разстояние 7,5 м от оста на 
близката лента за движение, настилка асфалтобетон, надлъжен наклон на пътното 
платно до 5 % и допустимата за съответния клас на пътя скорост на движение.  

Таблица 2.10-1 
Път № 

 

    N,  МПС/ч                 р, %             Leq, dBA 

  ден  нощ     ден     нощ      ден     нощ 

I–8 242 27 14,7 19,0 70,9 62,2 

III–842    105 12 13,6 17,2 65,0 56,2 

При скорост на движение през населени места 50 км/ ч, шумовите характеристики 
на транспортните потоци са по– ниски от посочените в таблицата: за път I–8 – с около 3 
dBA, а за път III–842 – с около 1 dBA. 

На територията на общината са изградени местни общински пътища, свързващи 
отделните  населени места. За общинските  пътища, шумовите характеристики са от 
порядъка:  под 55 dBA за деня и под 45 dBA – за нощта. 

Състоянието на пътната настилка влияе съществено върху шумовата емисия от 
транспортния поток в околната среда. Пътищата от РПМ са в сравнително добро 
състояние, за разлика от местната пътна инфраструктура.  
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Граничните стойности на нивата на шума, за  различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, са регламентирани в 
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт 
през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните 
ефекти от шума върху здравето на населението, МЗ, МОСВ, 2006 г. и са дадени в 
Таблица 2.10-2 

Таблица 2.10-2 
Територии и устройствени зони в урбанизирани 
територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума 
dB(A) 

ден вечер нощ 
 Жилищни зони и територии 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 релсов 
железопътен и трамваен транспорт 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 научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
 

В населените места през, или покрай територията на които минават пътищата от 
РПМ, най– силно засегнати от транспортния шум са жилищните терени, разположени 
непосредствено до пътното трасе. Път I–8 минава покрай и през територията на гр. 
Белово. За жилищните терени, прилежащи до пътното трасе, превишенията на 
граничните стойности са: за дневен период  –  8 dBA и 11 dBA, за  нощен – 9 dBA и  12 
dBA, в зависимост от скоростта на движение на транспортните средства (50 км/ч и 90 
км/ч).  Път III–842 минава през териториите на с. Голямо Белово и гр. Белово. За 
жилищните терени, прилежащи до пътното трасе, превишенията на граничните 
стойности са: за дневен период  –  около 4 dBA, за  нощен – около 5 dBA. За прилежащи 
до пътищата промишлени терени на населените места, нивата на транспортния шум са 
под граничната стойност 70 dBA, с изключение на участъка от път I–8  покрай 
територията на гр. Белово, където шумовото ниво  през дневния период е  около 
хигиенната норма.   

Железопътен транспорт 
Съществен източник на шум на територията на община Белово е  железопътният 

транспорт по Ж.п. линия № 1 София – Пловдив. Шумовата характеристика на релсовия 
транспортен поток (еквивалентно ниво на шум Leq, dBA), на 25 м от оста на близкия 
коловоз, за 2015 г. е: ден – 68,5 dBA, нощ – 70,0 dBA, съгласно данни от Доклад за ЕО на 
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Общ генерален план на транспорта в България, 2010 г. Към настоящия момент няма  
данни от измервания на еквивалентните нива на шума, в реални условия, на териториите 
около ж.п. линията.  

Нивата  на шума, излъчван при движение  на различни категории влакове на БДЖ, 
установени с измервания в реални условия,  са в следните граници:  

- експресни влакове - 82÷91 dBA; 
- бързи влакове - 82÷89 dBA; 
- товарни влакове - 75÷85 dBA. 

Близки до тези резултати за ниво на шум са получени и при измервания, 
проведени от японската фирма „JICA” във връзка с проучване за „Генерален план за 
дългосрочно управление на Българските железници”. 

Източник на шум в околната среда по трасето на ж.п. линията са и ж.п. гарите. 
Гаровите стопанства осъществяват разнообразна превозна и пропусквателна дейност, 
свързана с нормалната експлоатация на железния път. Със специализираната си дейност, 
те излъчват шум в околната среда. Гаровата територия включва: директни и крайни 
коловози, перони, приемни и маневрени райони, озвучителна мрежа и други съоръжения 
(тягова подстанция, открито разпределително устройство, трафопост, складове и др.).  

По разглежданата ж.п. линия, на територията на община Белово, са разположени   
ж.п. гарите Белово, Габровица, Сестримо и Момина клисура. На територията на гара 
Белово се извършват товаро- разтоварни дейности. Няма конкретни данни за шума, 
излъчван от тези гари в околната среда. В обхвата на гаровите пространства, спиращите 
влакови композиции се движат  с много ниски скорости (около 20 – 25 км/ч) и 
излъчваните от тях нива на шум са значително по- ниски от посочените по- горе. За 
информация,  измереното еквивалентно ниво на шум на гара Разпределителна Подуене – 
София е в граници 63÷67 dBA. Измерените нива на шум, на територията на гаровия 
комплекс на Централна гара София, са около 65 dBA. Те отчитат шума от дейностите, 
извършвани в гаровия комплекс през периода на измерване – пристигащи и заминаващи 
влакове, маневри на локомотиви, обслужващ транспорт (електрокари), сигнални уредби, 
пътникопотоци. 

Икономика 

Най- важните и развити промишлени отрасли в общината са: енергетика, 
целулозно- хартиена промишленост, дърводобив и дървопреработване. Основно 
предприятие в  общинската икономика е „Завод за хартия Белово“  АД, чиято продукция 
се изнася в над 25 страни. На територията на общината се намира уникалното  
хидротехническо съоръжение – каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“, включващо 
ВЕЦ/ПАВЕЦ „Белмекен“, ПАВЕЦ „Чаира“, ВЕЦ „Сестримо“ и ВЕЦ „Момина клисура“.  
В областта на дървообработването работят  около 10 частни цеха. Няколко предприятия 
представят други отрасли на промишлеността като: текстилна (цех за ризи), хранително- 
вкусова (производство на сирена), строителна (завод за контейнери и траверси, 
производство на тухли), добивна ( производство на доломит). 

Няма данни за наднормено шумово въздействие от промишлени обекти, върху 
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територии и зони с нормиран шумов режим. Предстои  актуализиране на КР на „Завод за 
хартия Белово“  АД, за експлоатация на „Промишлена инсталация за производство на 
хартия“,  в изпълнение на Решение № 136-НО-И0-А2/09.07.2018 г. на ИАОС. В рамките 
на КС, се извършва периодично мониторинг на нивата на шума, излъчван от обекта в 
околната среда. 

Селското стопанство е представено от растениевъдство  и животновъдство.  
Поради предимно планинския релеф, обработваемата земя заема само около 25% от 
общинската територия. Съществуват подходящи условия за отглеждане на овощни 
насаждения (орех, лешник, ябълка, череша, вишна, праскова), ягодоплодни култури, 
етерично- маслени и билкови растения. Особено благоприятни са условията за развитие 
на високопланинско животновъдство. 

Горските ресурси на общината са значителни – 69,40 % от територията й, което е 
важна предпоставка за развитие на дърводобив и дървопреработване.  

Отраслите, свързани с обслужващия сектор,  са представени основно от търговия, 
транспорт и услуги, свързани с туристическия бранш. 

Отдих, спорт, туризъм 

Природните дадености и климатичните условия на територията на община 
Белово са важни предпоставки за развитие на зони за отдих и различни форми на 
туризъм. Понастоящем функционират изградените  почивни бази около яз. „Белмекен“, 
яз. „Чаира“, курортна зона „Ливада бачия“ и други. Вилна зона е развита в местността 
„Куртово“. 

В заключение, акустичната среда на голяма част от територията на общината е 
спокойна, с изключение на малка част, около трасетата на пътищата от РПМ. 

Автомобилен транспорт 

Пътната мрежа на общината се състои от третокласни пътища от Републиканската пътна 
мрежа –и общинските пътища. Шумовата характеристика на транспортния поток 
(eквивалентно ниво на шума, Leq, dBA) по пътищата е определна за 2015 г. по 
изчислителна методика, регламентирана в Наредба No. 6 за показателите на шум в 
околната среда (МЗ, МОСВ, 2006 г.) и Методика за определяне на автотранспортния 
шум при проектиране на пътища (ГУП). Данните за транспортното натоварване са 
предоставени от АПИ (писмо No. Д-02-20-230/20.02.2017 г).  

Тъй като трафикът по път III-3011 е много малък, за този път, от АПИ не са инсталирани 
преброителни пунктове и няма данни за транспортното му натоварване. 

За път III-403 получените резултати са представени в Таблица 2.1.10-1. Шумовата 
характеристика е определена на стандартно разстояние 7.5 m от оста на близката лента за 
движние, при настилка асфалтобетон, надлъжен профил на платното до 5% и 
препоръчителна за пътищата от III клас скорост на движение 60 km/h.  

За транспортното натоварване на общинските пътни връзки на територията на общината 
също няма данни. За пътищата от IV и V клас еквивалентните нива на транспортен шум 
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са под 55 dBA за деня и 45 dBA за нощта, установени чрез многобройни измервания и 
изчисления на нивото на шума. 

Основният третокласен път . 

Състоянието на пътната настилка влияе съществено върху шумовата емисия от 
транспорта в околната среда. Справката за пътищата на територията на общината 
показва, че не малка част от пътната настилка е в недобро техническо (експлоатационно) 
състояние. Автомобилния трафик на територията на общината е с ниска интензивност и 
е от значение само за населените места, през които преминава (гр. Белово, с.,с. и др). 

Граничните стойности на нивата на шум за различните територии и устройствени зони в 
урбанизирани територии и извън тях са регламентирани в Наредба No. 6 за показателите 
на шум в околната среда и са дадени в Таблица 2.10-3 .3 

Таблица 2.10-3 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии и 
урбанизирани зони в населените места и извън тях, Наредба No. 6 за показателите на 
шум в околната среда 

Територии и устройствени зони в 
урбанизирани територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум, LAeq dB 

Ден  
(0700-1900) 

Вечер 
(1900-2300) 

Нощ 
(2300-0700) 

1. Жилищни територии и зони 55 50 45 
2. Територии подлоцжени на 

въздействие от интензивен 
автомобилен трафик 

60 55 50 

3. Производствено складови територии и 
зони  70 70 70 

4. Зони за обществен и индивидуален 
отдих 45 35 35 

Територията на общината разполага с различна категория земеделски земи, лозови 
масиви, развито овощарство с характерна, традиционна стопанска дейности, която не е 
свързана с постоянно действащи източници на шум в околната среда (землищата на гр. 
Белово и селата и др.). Производствената дейност е представена от ограничен брой 
предприятия. Свързани с преработката на селско-стопанската продукция (с приоритет 
лозарство). 

В общината има добри условия за развитие на еко туризъм и отдих, спорт, риболов по 
поречието  

По информация от Общинския план за развитие, 2014-2021 г., на цялата територия на 
общината понастоящем няма данни за акустично (шумово) замърсяване. 

Акустичната среда на по-голямата част от територията на общината (земеделска, горска) 
е спокойна, с изключение на малка част около трасето на пътищата от РПМ . 
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Вибрации - На територията на общината няма източници на вибрации в околната 
среда 

Електромагнитни  и др. йонизиращи лъчения  Източници на електромагнитни полета 
са и радиопредавателите на къси, средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, 
телевизионни предаватели и ретранслатори, подстанции за високо напрежение – открити 
и закрити, електропроводи, трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови 
и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., 
радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични 
системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели 
няма експертни оценки, не е определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и 
работната среда. В обхвата на планираната територия преминават въздушните 
електропроводи и др.  
Радиационния гама-фон - Наблюденията през 2016 г., 2017 г и 2018 г.. на цялата 
територия на РИОСВ–Пазарджик показват, че радиационния гама-фон е в границите на 
характерния естествен-гама фон за региона. Няма регистрирани превишения. 

2.11.Материални активи 

Към момента за Община Белово няма достатъчно общодостъпни данни за сегашното 
състояние на материалните активи на общината, но може да се отбележи, че важен 
проблем е техническата инфраструктура, която се нуждае от ремонт в т.ч. 
възстановяване на пътната инфраструктура и системи за предотвратяване на бедствия, 
ВиК мрежи и съоръжения и др. Предстои още много работа за постигане на 
европейските стандарти за равнищата на материалните активи. 

Културната инфраструктура, здравеопазването и образованието се сблъсква с липса на 
средства за поддръжка и развитие. Същото важи и за дълготрайните материални активи с 
екологично предназначение, като съоръжения и оборудване, необходими за опазване и 
възстановяване на околната среда и оборудване за наблюдение и контрол.  

Материалните активи, имащи пряко отношение към околната среда като ВиК 
инфраструктурата на територията на община Белово се нуждаят от реконструкция и 
модернизация. Необходимо е да се реализира ПСОВ на гр. Белово . 

В община Белово се работи за решаване на горните проблеми, но е необходимо време и 
най-вече финансови средства за преодоляването им.  

2.12. Здравно хигиенни условия на средата 

По данни от ГРАО към 15.03.2015 г., общината има население жители (по постоянен 
адрес), от които в административния център – гр. Белово и останалите в селата . 

Прогнозата за населението в областта при хипотеза за конвергентност, дори и при 
хипотеза за относително ускоряване на демографското развитие е негативна, т.е. очаква 
се намаляване на населението. За община Белово може да се направи аналогичен извод, 
независимо от предвижданията на ОУП. 
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Рисковите фактори за населението, свързани с околната среда, като атмосферен въздух, 
води, почви и отпадъци, са разгледани в съответните точки на настоящия доклад.  

По отношение на йонизиращите лъчения за разглеждания район няма конкретни данни, 
но съгласно горецитирания Годишен доклад на МЗ по изследваните радиологични 
показатели за водните проби, хранителните продукти и пробите от околната среда не са 
констатирани отклонения от характерните за съответните райони стойности. 

Според представената информация, на територията на община Белово обекти с издадени 
комплексни разрешителни са „Завод за хартия Белово“ АД и „Импрегнация 2000 „ АД, 
както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на 
вредни емисии и ш ум в околната среда. Въпреки това хаотичното застрояване води до 
съседство на несъвместими дейности – например строителство, хотелиерство и 
дървопреработване и др дейности в някои населени места., което провокира постоянни 
жалби за шум и замърсяване на въздуха.  

Основните причини за завишени стойности на шумовите нива са:  

- Липсата на защитни “зелени екрани”;  

- Лошокачествена настилка;  

- Двустранно плътно застрояване по главните улици;  

- Големи наклони на някои улици;  

- Остарелия автомобилен парк;  

В жилищните и вилни зони, районите за отдих, за възстановяване и други на територията 
на общината няма рискове в акустично отношение. 

По отношение на рисковите фактори, свързани с работната среда, нивото на трудовите 
злополуки е един от най-важните показатели за условията на труд и на дейностите за 
осигуряване на здраве и безопасност при работа. Местоположението на обектите, 
подлежащи на здравна защита, като училища, спортни обекти и др., е представено в 
Опорния план на общината.  

Следва да се отбележи, че на територията на община Белово изграденото  предприятие, 
класифицирано с нисък рисков потенциал, съгласно критериите на Приложение №3 от 
Закона за опазване на околната среда спазва всички изисквания , свързани с прилагане на 
ЗООС . Промишленото предриятие “Белово“ АД, спазва всички поставени условия в КР. 
Няма влезли в сила решения по ОВОС или Решения за преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС за предприятия с нисък или висок рисков потенциал. 

2.13. Рискове от природни бедствия и аварии. 
Предложения за управление на риска  

За област Пазарджик е изготвен План за защита при бедствия и аварии в съответствие с: 

- Чл. 9, ал.8 от Закона за защита при бедствия;  
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- Директива 2007/60/ЕО на Европейският парламент и на съвета от 23 октомври 
2007 г., относно оценката и управлението на риска от наводнения.  

- Процедура за действие при нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен 
материал и/или радиоактивни вещества на Агенцията за ядрено регулиране;  

- Процедура за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на 
радиоактивни вещества в зоните на граничните контролно – пропускателни 
пунктове на Република България на Агенцията за ядрено регулиране;  

Планът за защита при бедствия в област Пазарджик е неразделна част от Националния 
план за защита при бедствия. 

Община Белово има изготвен и приет План за защита при бедствия и аварии в Община 
Белово 

В Предварителния проект на ОУП на Община Белово проектантския екип е направил 
подробен анализ и оценка на съществуващите документи, свързани с План за защита при 
бедствия.  

Целта на плана е да се създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране 
характера и последствията от възникнали стихийни бедствия, други често повтарящи се 
производствени аварии и успешно осъществяване на локализационни, защитни, 
спасителни и ликвидационни мероприятия във възникналите огнища на поражения 
(заразяване).  

Основни задачи на плана са: 

- прогнозиране на възможните бедствия на територията на общината  по-подробно и 
с необходимата конкретика;  

- създаване на необходимата организация за действие при бедствия, аварии и 
катастрофи на територията на общината;  

- създаване на резерв от сили, средства и материали за своевременна реакция при 
възникване на кризисна ситуация;  

- подобряване на организацията и взаимодействието между държавните и 
общинските органи и ведомства при преодоляване на последствията от бедствия, 
аварии и катастрофи;  

- подготовка на ръководния състав от щаба за изпълнение на областния план за 
защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб при възникване на 
бедствия;  

- създаване на организация за прогнозиране и ранно предупреждение на 
населението в застрашените от бедствие райони;  

- извършване на превантивни дейности на рисковите и уязвими участъци от 
критичната инфраструктура.  

Анализ на възможните бедствия на територията на община Белово  и прогноза за 
последиците от тях 
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Най-характерни бедствия, които могат да се очакват на територията на община Белово са 
земетресения, свлачища, пожари, наводнения, снегонавявания, обледявания и 
производствени аварии  

Земетресения 
По Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони всички селища в община Белово са в район с очаквани земетръсни 
въздействия с интензивност от IX степен със сеизмичен коефициент Кс = 0,27  

Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината 
попада в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,23 g за период на 
повторяемост от 475 години. 

Проектите на сградите и съоръженията ще са съобразени с изискванията, свързани с 
степента на сеизмичност на района. При така създадената обстановка в случай на 
земетресение, може да се очакват средни и слаби разрушения на част от сградния фонд, 
прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на населените места, 
нарушаване на транспортните и съобщителните връзки и съоръжения и др. Възможно е 
да се създаде сложна санитарно епидемиологична, пътнотранспортна и морално 
психологическа обстановка. 

Наводнения  

При обилни продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по поречията 
на реките могат да възникнат наводнения. Рискът от наводнения се управлява от 
Басейновите Дирекции на Източно беломорски район в съответствие с Плана за 
управление на риска от наводнения (ПУРН), период 2016-2021 г.  

От наводнение най-сложна обстановка (наводнени площи, населени места, разрушени 
мостове, нарушаване на енергийните и съобщителните комуникации), ще се създаде в 
низините по поречието на реките и под язовирите. 

ПУРН предвижда смекчаващи мерки за предотвратяване и намаляване на риска от 
наводнения 

Наводненията са най-вероятни през пролетта, когато се топят снеговете 

Пожари 

Най-вероятно е възникването им в горите в летния сезон, в определени  производства и 
складове, както и в сгради предимно в зимния сезон. При строг контрол и ефективно 
управление вероятността за създаване на условия за възникване и разпространение на 
пожари могат да се сведат до минимум.  

При авария в промишлени обекти най-сложна обстановка може да възникне за 
населението живеещо в непосредствена близост до бензиностанциите, газостанциите и 
по маршрутите за движение на транспортни средства превозващи химически и силно 
токсични вещества по маршрутите за движение  

При снегонавявания и обледявания предимно през месеците декември – януари голяма 
част от общините на областта могат да се окажат без електрозахранване и 
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водоснабдяване, с нарушени транспортни и свързочни комуникации и произтичащите от 
това последствия. Уязвими са малките населени места в планински по-трудно достъпни 
райони.  

Управление на риска 
Община Белово има изготвен и приет Общински план за защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи.- 

Необходимо е да се актуализира периодично като ползва добрата европейска практика и 
методиката на научно-познавателната структура на Европейската Комисия. Тази част не 
е включена като изискване в ЗУТ, Наредба 8 и останалите поднормативни документи, 
нито е включена в предварителното задание за възлагане на ОУПО. Предвид добрата 
практика Община Белово може да включи и хуманитарни кризи, както и съответен план 
за противодействие и превенция на риска. 

План за защита от бедствия /ПЗБ на Община Белово 

Планът  за защита от бедствия /ПЗБ на Община Белово е разработен на основание чл.9 на 
Закона за защита при бедствия /ЗЗБ  съгл.ал 4 чл. 9  

 Направен е анализ на възможните бедствия и прогноза на последиците от тях 

 Предложени са мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците от 
бедствията 

 Предложени са мерки за защита на населението. 

 Направено е разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за 
изпълнение на предвидените мерки 

 Определени са средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на последиците от 
бедствията. 

 Определен е начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт- 
реда за навре 

 Определен е реда за навременното уведомяване на органите на изпълнителната 
власт и населението при заплаха или възникване на бедствие  

 Основна цел на ПЗБ Защита пр бедствия и очертаване задачите на система за 
управление на мерките за: 

 Превенция  

 Защита от бедствия 

 Опазване на околната среда . 

Направен е анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях 
за територията на община Белово.  
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 Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху 
населението, националното богатство, икономика, инфраструктура и 
околната среда  

А) На база на рисковите характеристики на заплахите и обектите на територията на 
общината е направен извода ,че съществува неприемлив риск от възникване на : 

 Земетресение 

 Ядрена и радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни 
вещества 

 Наводнения 

 Снеговалеж и обледяване 

 Пожари 

 Промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни химични вещества. 

 Биологично или бактериологично заразяване. 

Б) На територията на община Белово съществува и приемлив риск от възникване на: 

 свлачища и срутища 

 невзривени боеприпаси  

 аварии, вследствие на технологична или преднамерена човешка 
дейност 

 аварии с радиоактивни източници и материали. 

 засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури 

1. Определяни са потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура в 
общината  

- Определяни значимите критични места и потенциално опасните обекти 
(инфраструктура , производства) на територията на общината по степен на 
уязвимост, важност и риск за населението. 

-  Карти с уязвимите (критични) места, критична инфраструктура и 
потенциално-опасните обекти (включително зоните им за аварийно 
планиране). 

  Направени са изводи от анализа на възможните бедствия, че съществуват 
заплахи , които могат да доведат до сериозни човешки и материални щети. 

С оглед необходимостта от намаляване на рисковете се предлага да се извършва 
планиране и изпълнение на превантивни мероприятия Създадени са Специфични 
планове за защита от бедствията с неприемлив риск от възникване на: земетресение, 
ядрена и радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества, 
наводнения, снеговалеж и обледяване, пожари, промишлени аварии, свързани с отделяне 
на опасни химични вещества, биологично или бактериологично заразяване. 
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Необходимо е да се актуализира периодично План за защита от бедствия /ПЗБ на 
Община Белово като се ползва добрата европейска практика и методиката на 
научно-познавателната структура на Европейската Комисия. Тази част не е включена 
като изискване в ЗУТ, Наредба 8 и останалите поднормативни документи, нито е 
включена в предварителното задание за възлагане на ОУПО. Предвид добрата практика 
Община Белово може да включи и хуманитарни кризи, както и съответен план за 
противодействие и превенция на риска. 

2.14.  Въздействие върху околната среда без прилагане на плана 
Без прилагане на ОУП на Община Белово ще се задълбочат негативните прояви и 
въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда, ще бъдат 
засегнати интересите на общината, собствениците на имоти, секторни правителствени 
организации, граждански сдружения, неправителствени организации, обществеността 
на общината и съседните общини.  

Без прилагане на плана ще се запази съществуващата антропогенна намеса. 

При неприлагане на ОУП, развитието на общината ще се осъществи чрез планиране и 
строителство на парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в 
единна концепция спрямо променените икономически и социални условия. Не би могло 
да се постигне устойчивост в развитието на общината, без интегриране на 
икономическите и бизнес интереси, при побряване на социалните условия на живот, и 
при съхраняване на природна среда и културно историческо наследство. 

- При прилагане на балансиран модел на развитие на ОУПО, се очакват минимални 
въздействия върху екосистемите и изграждащите ги биоценози. Балансираното 
устройство ще улесни поддържането на благоприятно състояние на целевите 
видове и природните местообитания, представляващи предмет на опазване в 
защитените зони. 

- В общия устройствен план са определени съществуващите и новите границите на 
урбанизираните територии на населените места и на селищните образувания 
включително  териториите за защита и опазване на културно-историческото 
наследство. 

- Една от основните цели но ОУПО е да контролира процесите на по-нататъшна 
урбанизация на територията с цел запазване целостта и стабилността на 
природната й среда с инструментите на устройственото планиране. ОУПО има за 
задача да създаде необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на 
урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на 
екологичното равновесие и опазване на околната среда. 

- С неприлагането на ОУПО ще се запази текущото състояние на небалансираност 
в териториално-устройствените процеси в общината и несвързаното застрояване 
на отделни имоти, като това би могло да доведе до отрицателни въздействия 
върху биологичното разнообразие и елементите на защитените зони от 
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екологичната мрежа „Натура 2000“. 

Без прилагане на ОУП ще останат нерешени проблемите свързани с: 

- Устройствените зони и функционалното им предназначение със специфични 
правила и норми, без възможни разширения, при запазване на специфичния 
облик и традиции, при съхраняване на природния ресурс.  

- Ефективно обществено обсъждане за преодоляване конфликтите на интереси, 
съобразяване с международни тенденции и изисквания към съхраняване на 
защитените зони и устойчиво развитие на региона.  

- Устройство на части на територии и зони, без съобразяване с екологосъобразен 
подход в планирането, без интигрирано и цялостно инженерно обезпечаване. 

- Развитие на туристически рекреационни бази без цялостна концепция и 
специфични туристически продукти, както и координирани единни 
информациони центрове. 

- Съхраняване на ландшафт, панорамни алеи и места за широк обществен достъп. 

- Транспортната инфраструктура, паркиране, респективно – преодоляване  
замърсяването на атм. въздух;  

- Инженерната и техническа инфраструктура – ел.захранване, в бъдеще частично 
газифициране на района на общината, изграждане на съвременна В и К 
инфраструктура. 

- Повърхностни води – На територията на община Белово продължава заустването 
на непречистени отпадъчни води от населените места и курортните обекти в 
водоприемниците, което води до влошаване качествата на водите в приемниците 
и здравен риск за населението – опасност от разпространение на стомашно - 
чревни заболявания. 

- Водоснабдяване- Осигуряването на вода за населението и икономиката на 
страната е основен национален приоритет. Общината има добре развита 
водопроводна мрежа, но със своите проблеми: амортизирани тръбопроводи, 
които се нуждаят от подмяна; големи загуби във водопроводната мрежа. 

- Канализация – доизграждане на канализационната мрежа на гр.Белово и 
изграждане на такава в другите населени места в общината. 

- Проблеми, свързани със стихийната урбанизация  

- Проблеми, свързани с качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт 
на средата за обитаване и отдих във вътрешността.  

- Проблеми, свързани с опазване на защитените територии, с биоразнообразието и 
запазване на местообитанията;  

- През последните години в България се забелязва все по-силно желание да се 
поддържа и възстановява биоразнообразието, за което свидетелстват много 
стратегически документи на национално и европейско равнище: Оперативна 
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програма „Околна среда“, Национална програма за развитие: България 2020, 
Национална стратегия за биоразнообразието, Национален план за действие за 
биоразнообразието, Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. и др. 

- С постигането на целите, определени в тези стратегически документи, се очаква 
екосистемите съществено да се възстановят, да се подобри екологичната 
инфраструктура, да се намали броят на инвазивните чужди видове, да се 
поддържа благоприятно състояние на видовете природни местообитания и на 
консервационно значимите растителни и животински видове на местно, 
биогеографско и национално равнище, което да допринесе за предотвратяване на 
глобалната загуба на биоразнообразие. Предвид предвижданията на ОУП, 
неговото неприлагане не се очаква да се отрази значително на 
биоразнообразието. 

- Транспортната инфраструктура ще продължи да се развива без прилагане на ОУП 
– ще се повишат интензивността и структурата на транспортните потоци. 
Развитието на транспортната инфраструктура ще доведе до влошаване на 
акустичната среда на териториите с нормиран шумов режим в близост до 
пътищата  от републиканската и общинската пътни мрежи.  

- При не-прилагане на ОУП, няма да може да бъде използван големият потенциал 
на  културното наследство в общината за нейното устойчиво икономическо и 
социално развитие. Недвижимите културни ценности няма да бъдат обвързани в 
локалната, регионална, национална и транс-европейска мрежа на културните 
коридори, тематични, специализирани, интегрирани  културни маршрути, нито 
да формират концептуално обусловени културни ландшафти. 

- В случай, че планът не се реализира съществува опасност от безвъзвратна загуба 
на ценни археологически обекти, намиращи се в извън-селищните територии на 
Общината;  

 Констатира се, че състоянието на голяма част от 
археологическото наследство е лошо, в следствие на дългогодишно бездействие 
и липса на адекватна грижа за опазването им. Част от тях са се превърнали в 
незабележими над теренното ниво руини. Съществува риск ценни обекти да 
останат само в описанията на археолозите и краеведите, в случай че не се 
предприеме планираното им проучване ,консервация, реставрация и 
социализация , чрез включването им опознавателни, образователни, тематични 
културни маршрути, с определена икономическа полза.  

 Констатира се, че вследствие на антропогенни фактори – иманярски 
набези, селскостопанска дейност, строителна дейност, прокарване на 
инфраструктура – пътища, изкопи, насипи, електропроводи и пр., някои от 
изследваните и описани археологически ценности са вече унищожени, а други са 
с нарушена физическа цялост. При отсъствие на целенасочени, регламентирани 
мерки за режима на опазването им и планирана организация за социализацията 
им в ОУП, археологическите обекти, са обречени на сигурна смърт.    
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- При не-прилагане на ОУП ще се задълбочават негативните тенденции на ерозия, 
загуба на автентичност и постепенно отпадане от регистрите на паметници на 
културата/недвижими културно-исторически ценности, които са формирали 
облика и идентичността на селищата в Общината. 

 Констатира се, че в течение на години не са правени проучвания, 
заснемания, реставрации, не са полагани нужните грижи за съхраняване 
и поддържане в автентичен вид на къщите, обявени за недвижими 
културни ценности, не е упражняван контрол и се е стигнало до там, 
един значителен брой къщи да са свалени от  списъка на паметниците 
на културата, „на основание ниските им индивидуални качества и 
тежкото им физическо състояние“, други да са се само-разрушили, а 
трети да са подменени с нови. 

- В случай, че планът не се реализира, ще остане неразработен и неизползван 
големият потенциал от културно-исторически ценности, с който разполага 
Общината, в полза на нейното устойчивото развитие.  

 Констатира се, че от години не са провеждани планирани проучвания 
на множеството археологически обекти, описани от историците, като 
например десетките могили в землищата на селищата в общината. Ако 
не се реализира планът, те ще останат на произвола на съдбата, ще 
бъдат изгубени за историята, за науката и като икономически 
потенциал за развитие. 

- При не-прилагане на ОУП няма да могат да се създадат устройствени условия 
за развитие на специфичния потенциал на културното наследство при всяко едно 
от селищата, предвид неговите конкретни ресурси и възможности, чрез  
включването му в общата мрежа и база данни, с цел интегрирано и равномерно 
развитие на културния туризъм в цялата община. 

 Констатира се  контрастно положение на селищата по отношение на 
количеството недвижими културни ценности –село без нито един и друго 
– с десетки архитектурни паметници.  

- При не-прилагане на ОУП туризмът ще се развива стихийно, без да бъде 
интегриран, съобразно единна и цялостна концепция за различните видове 
туризъм /еко-туризъм, културен туризъм, поклоннически, фестивален, 
познавателен, екстремен, винен, образователен, здравен, селски,  кулинарен 
туризъм, спортен туризъм, и т.н./, при създадена единна база данни, единна 
единни туристически информационни центрове, обвързани в единна мрежа.  
- В случай, че планът не се реализира, не е гарантирана транспортната 
обвързаност и инфраструктурна обезпеченост на голяма част от обектите на 
културното наследство в рамките на Общината, което е пречка и за развитието на 
културния туризъм. 
- При не-прилагане на ОУП се намаляват възможностите за ползване на 
Европейските фондове и обвързването на селищата от Общината с международни 
и трансгранични проекти за културен туризъм, предвид възловото им положение 
спрямо и европейските транспортни  и културни коридори. 
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- Без прилагане на ОУП ще се забави икономическото развитие на общината, ще 
се пропуснат ползи за финансиране и допълнителни инвестиции, както и 
усвояване на средства от Европейския съюз, респективно – подобряване условия 
на труд, повишаване качеството на живот, здравословният начин на живот, 
запазване интересите на развитие на общината, респективно осигуряване на 
приятна околна среда, запазване на богатата природа на основата на устойчиво 
управление на околната среда. 

Прогноза за евентуалното развитие на компонентите и факторите на околната среда без 
прилагане на плана е дадена в Таблица 2.14-1 

Таблица 2.14-1Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната 
среда без прилагане на плана 

Компоненти Текущо състояние Развитие на компонента без 
прилагане на плана 

Атмосферен 
въздух 

Хаотичното безпланово застрояване без 
да се създадат условия за създаване на 
зелена система и озеленяване на 
урбанизираните площи. Липса на 
устройствени решения за увеличение и 
поддръжка на зелената система в 
общината. 

Ще доведе до сравнително слабо 
влошаване естественото проветряване 
на застрояваните територии и слабо 
повишаване задържането на 
замърсители в междусградните 
пространства.  
Няма да се създадат условия за 
по-добър микроклимат в жилищната 
среда 

Автомобилен парк – ще продължи да 
нараства, пътищата ще са в недобро 
състояние, без обходни пътища, без 
достатъчно паркоместа. 
Нерегламентирано натрупване на 
строителни отпадъци, торови маси и др. 

Предпоставка за наднормено 
замърсяване на атм. въздух 

Климатични и метеорологични 
условия. 

Няма да претърпят никаква промяна 
(освен промените, които настъпват 
следствие на глобалното затопляне) 

Транспорт – лошо състояние на 
съществуваща пътна инфраструктура. 
Без реализация на предложените в ОУП 
мерки 

Увеличаване съдържанието на прах в 
приземния слой, поради 
разрушаването на пътните настилки и 
недоизграденост на пътищата. 
Проблеми от липса на достатъчно 
паркинги, особено във върхови 
сезонни натоварвания, условия за 
транспортни инциденти. 

Нерегламентирано натрупване на 
торови маси и др.отпадъци. Липса на 
решения за предложение на площадки 
за събиране на битови отпадъци, 
строителни отпадъци и др. 

Емисиите на прах и 
разпространението на неприятни 
миризми. 

Земни недра  В землищата на Сестримо и Габровица 
има периодично активни свлачища 

Потенциален риск от активизиране на 
свлачищата под въздействие на 
естествени и антропогенни фактори 
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Компоненти Текущо състояние Развитие на компонента без 
прилагане на плана 

Подземни 
води  

Антропогенните въздействия върху 
количественото и химичното им 
състояние, произтичат от: 
- отвеждане на отпадъчните води в 

септични ями и попивни кладенци 
или директно заустване, поради 
отсъствие на канализация и 
пречиствателни съоръжения на 
селищата в общината с изключение 
на частична такава в гр. Белово; 

- земеделски дейности и 
животновъдство, свързани с 
прилагане на торове и препарати за 
растителна защита; 

- нерегламентирано водовземане от 
подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване и други цели; 

- състоянието на водовземането: 
големи загуби на питейна вода 
преди достигане до потребителите; 
използване на питейна вода за 
напояване и пр. 

Няма да се реализира подобряване на 
съществуващото лошо химично 
състояние на подземните водни тела,  

Повърхност- 
ни води  

- Недостатъчна изграденост на 
водопроводната мрежа, голяма част 
от нея е с изтекъл експлоатационен 
срок, висока аварийност и високи 
загуби на вода. Ще продължи 
загубата на природен ресурс от 
големите загуби във 
водопроводната мрежа; 

- Канализационната система на 
всички населени места в общината 
не е изградена (Изградена е 
частично само част от 
канализационната система в 
гр.Белово). - Липса на ПСОВ в гр. 
Белово и в останалите населени 
места в общината Ще продължи 
заустване на замърсени води във 
водните тела. 

- Използване от населението на 
септични и изгребни ями. 

Ще продължи загубата на природен 
ресурс от големите загуби във 
водопроводната мрежа. 
Няма да се доставя достатъчно 
количество вода с добри качества, 
Ще продължи дискомфорта на 
населението, обитаващо района без 
канализация и създаване на условия за 
здравен и екологичен риск. 
Ще продължи заустване на замърсени 
води във водните тела. 
Влошаване качеството на 
повърхностни и подземни води 
поради течове и заустване на 
непречистени отпадъчни води във 
повърхностни водни обекти; 
Замърсяване на почви, води и 
създаване на условиш за екологичен и 
здравен риск за населението в района. 

Почви, земи и 
земепол- 
зване 

Почвите са повлияни от климатичните 
условия и антропогенна дейност. 
Наличие на ерозирали терени. 
Не се очаква планирано развитие на 
отделни стопански отрасли . 

Увеличаване на пустеещите земи; 
Засилване на ерозията; 
Неконтролируема промяна на 
предназначението на земята предимно 
за строителство; 
Засилване на бракониерство и 
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Компоненти Текущо състояние Развитие на компонента без 
прилагане на плана 
пожари; 
Незаконна урбанизация 
Стопански отрасъл – без развитие 
(задоволяване на собствени нужди); 

Биологично 
разнообразие 
(растителен и 
животински 
свят) 

Комплексният анализ на съвременното 
състояние на растителността и на 
местообитания на територията на 
община Белово дава възможност да се 
прогнозират насоките на тяхното 
изменение в резултат на естествено 
протичащите сукцесии в екосистемите 
и при различни форми на антропогенно 
въздействие, без прилагането на 
измененията на ОУП.  

Липса на режими и параметри за 
устройство, изискващи голям процент 
на зелена площ и сравнително малка 
плътност на застрояване 

Защитени 
територии и 
зони 

Общите въздействия върху защитените 
зони са свързани с паша, косене, лов и 
риболов, изхвърляне на битови 
отпадъци, текуща урбанизация, 
въздействия свързани с отдиха и 
туризма и др.  

Задълбочаване на негативните прояви 
от страна на нелоялни посетители и 
инвеститори. 
 

Ландшафт 

Наличие на естествени форми на 
релефа с богати морфоложки форми и 
образувания; наличие на защитени 
природни ландшафти 

Основният тип ландшафт остава 
непроменен; Стихийно урбанизиране 
на територии в природни и защитени 
ландшафти. Увеличаване дела на 
урбанизираните зони и 
преуплатняване с частични 
градоустройствени решения с 
неподходяща висока етажност. 
Унищожаване на части от природните 
ландшафти; 

Отпадъци  

Няма да се повиши качеството на 
управление на отпадъците. Ще се 
затрудни отреждането на площадки за 
биоотпадъци и др.  

Недостатъчно ефективно управление 
на отпадъците. 

Наличие на нерегламентирани сметища 
поради лоша организация на събиране и 
извозване на генерираните отпадъци.  
Липса на разделно събиране третиране 
и обезвреждане на производствени 
неопасни и опасни отпадъци и 
ефективното им управление.  
Липса на добро управление на 
строителни отпадъци и използването 
им.  

Тенденция към влошаване на 
управлението на отпадъците и 
околната среда 

Опасни 
вещества 

В момента наличие на дейности, 
свързани с опасни вещества е само в 
едно предприятие с нисък рисков 
потенциал Импрегнация 2000 ЕАД 

При неприлагане на плана не се 
очаква развитие в района, но няма да 
бъде и управлявана територията, 
което може да доведе и до риск от 
замърсяване.  
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Компоненти Текущо състояние Развитие на компонента без 
прилагане на плана 

Културно 
историческо 
наследство 

Към момента няма приети устройствени 
решения, целенасочено свързани с 
опазването и социализацията на КИН на 
територията на цялата Община. 

Няма да може да се създаде териториално 
устройствена основа за опазването на 
КИН и същевременно, за използването на 
големия му потенциал, в полза на 
устойчивото икономическо и социално 
развитие на Общината. 

Здравен 
статус и риск 
за население 

Здравеопазване в Общината 

Задълбочаване на негативните 
условията и нездравословен начин на 
живот, лоши трудови и битови 
условия. 

Природни 
рискови 
фактори 

Липса на програма и мерки за 
почистване на речните корита, 
недопускане на неконтролирано 
натрупване на отпадъци по бреговете и 
др.  

Повишен риск от наводнения в 
долината на реките и деретата, пожари 
и др. Затруднение при възстановяване 
на щетите.  

Материални 
активи Не достъчно добро планиране  

Ако не се реализират предвижданията 
на ОУП може да се очаква, че 
състоянието на образователната, 
здравната, социалната и културната 
инфраструктура ще продължи да се 
влошава . 
Може да се очаква, че при недобро 
планиране и устройство на 
територията, което да позволява 
по-добро социално-икономическо 
развитие, общината ще среща 
по-големи трудности при покриване 
на разходите си за образование, 
здравеопазване, култура и социални 
услуги и вероятността да останат 
средства за развитие на щадяща 
околната среда и нисковъглеродна 
транспортна система е незначителна.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИТЕ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА 

В Проекта на ОУП на Община Белово на този етап не е дадена конкретна информация за 
инвестиционните намерения, които ще бъдат изпълнени в предвижданите на 
устройствени територии и зони, на този етап може да се предположи, че всяка една част 
от тези територии и зони би могла да бъде значително засегната от проектите в бъдеще. 
За да се насочи вниманието към най-уязвимите територии, които следва да бъдат взети 
под внимание при бъдещите оценки се предстаея кратък обзор за основните групи от 
тези територии. Необходимо е преди изпълнението на подобни проекти да се проведат 
конкретни оценки на въздействието върху околната среда и оценки за съвместимостта, 
където и необходимо.  
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Проектът на предварителен ОУП на Община Белово има приемственост със старите 
разработки, отнасящи се до устройство на територията. 

Съгласно промените в Нормативната база през годините налага и изготвяне на нов 
ОУП, който да отразява динамиката на обективните урбанистични процеси и внася 
голяма яснота.  

Всяка зона има изисквания, като регламентира основното предназначение, определят 
се правила на застрояването със съответните нормативи, чийто величини са съобразени 
с конкретните условия, произтичащи от особеностите на отделните части на 
територията.  

С реализация на Проекта за ОУП на Община Белово се очаква въздействие върху 
характеристиките и компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат: 
атмосферен въздух, води, почви, биоразнообразие, биоразнообразие и защитени зони, 
ландшафт, отпадъци, шум, опасни вещества и културно историческо наследство. 

 

3.1. Ландшафти и територии от интерес за Общността   
В териториалния обхват на община Белово попадат части от следните защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

Защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

- ЗЗ BG0000304 „Голак" 

- ЗЗ BG0000578 „Река Марица"  

- ЗЗ BG0001386 „Яденица"  

- ЗЗ BG00000495 „Рила" 

Защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за опазване на дивите птици  ЗЗ 
BG00000495 „Рила" 

В ДОСВ, неразделна част от ДЕО, е направена оценка на степента на въздействие на 
ОУП на Община Белово върху предмета и целите на опазване на ЗЗ и са предложени 
мерки за постигане на всички изисквания на действащото законодателство.  

 
3.2. Ландшафти и територии  с национален защитен статут  

В териториалния обхват на община Белово попадат следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): Защитена местност "Маришко 
подрумиче" и част от територията на Национален парк "Рила" 

3.3. Зони за защита на питейни води от подземни водни тела 
В изпълнение на изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона 
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за водите: 
• всички подземните водни тела, части от които попадат на територията на община 

Белово, описани по-горе в раздел. 2.3.2, са определени като зони за защита на водите с 
кодове съответно BG3DGW00000Pt047, BG3DGW00000Pt044, BG3DGW00000Pt037, 
BG3DGW00000NQ018, BG3DGW000000Q013 и BG3DGW000000N016, от които се 
извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат 
за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и 
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.  

• предстоящи за учредяване санитарно-охранители зони около водовземните 
съоръжения от подемни води за питейно-битово водоснабдяване, посочени по-горе в 
табл. 2.3.2-2, в които нормативно са въведени ограничения и забрани за опазването им, 
съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Закона за водите. 
Необходимо е осъществяване на процедури за учредяване на СОЗ за посочените в табл. 
2.1.3-2 водовземни съоръжения без изградени СОЗ, съгласно изискванията в Наредба № 
1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води и, понастоящем, в 
Наредба № 3/16.10.2000 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, 
впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване и на минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, 
изготвянето на която е предстоящо. 

3.4. Зони за защита на питейни води от повърхностни водни 
тела 

Необходимо е осъществяване на процедури за спазване на всички условия на 
разрешителния режим при използване на повърхностните води за питейно битови цели в 
общината и всички изисквания съгласно чл.119а от ЗВ. 

 
3.5.  Зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1, т.5 от 

Закона за водите  
Повърхностните водни тела/ПВТ, които попадат в защитени зони/ЗЗ за опазване на 
типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни (без 
птици) са определени в ПУРБ 2016-2021 na БУДИБР. 

Във водните тела има определени зони за защита на водите, като територията на 
Община Белово попада в зона за защита на водите: ЗЗ BG0000578 „Река Марица", ЗЗ 
BG0001386 „Яденица"  и ЗЗ BG00000495 „Рила" 
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3.6.  Зони със завишени нива на замърсяване на 
повърхностните води 

Като такива зони могат да се посочат: 

- Заустване на непречистени отпадъчни води в приемниците от частично 
построени канализации без пречиствателни станции в населените места и др. 
обекти (предприятия на хранително вкусовата промишленост , животновъдни 
ферми, и др) 

- Малки участъци със ограничено замърсяване на повърхностни води при 
нерегламентирано натрупване на торови маси, битово отпадъци и др.; 

При реализация на инвестиционните предложения, свързани с прилагането на мерките 
на ОУП изграждането на съвременни ВиК системи и съоръжения ще бъдат позитивно 
засегнати повърхностните води, почвите в района и най-вече предотвратяване на 
здравен риск за населението. Изграждането на ВиК мрежи и съоръжения ще се 
извършва предимно в урбанизираните територии, Площадките за нови ПСОВ са 
сравнително с неголяма площ и въздействието е незначително по отношение на 
негативни въздействия при строителството им и значителен позитивен ефект при 
експлоатацията им. 

3.7. Зона за отдих и водни спортове 
Територията на Община Белово не попада в зоната на защита по чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ 
(Зона за отдих и водни спортове) и няма водни тела предназначени за активен отдих , вкл. 
места определени за къпане.  

3.8. Зона за стопански ценни видове риби 
На територията на общината няма определени зони за защита на водите с цел опазване на 
икономически значими водни видове, съгласно изискванията на чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ.  

3.9. Чувствителни зони 
Целта на чувствителните зони е опазване на повърхностните води от увеличаващото се 
съдържание на хранителни вещества от замърсените отпадъчните води от населените 
места и обекти, които генерират замърсени отпадъчни води със завишено съдържание на 
биогенни елементи (предприятия на хранително вкусовата промишленост, ферми и др). 
Водосборните области на определените чувствителни райони трябва да отговарят на 
изискването за допълнително пречистване на градски отпадъчни води (пречиствателно 
стъпало за отделяне на азота и фосфора) за населени места с повече от 10 000 
еквивалентни жители (ЕЖ). Следва да се отбележи, че на територията на община Белово 
няма населени места с повече от 10 000 еквивалентни жители. 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 270 

3.10. Уязвими зони 
Уязвимите зони са определени и за защита на подземните води от замърсяване с 
хранителни вещества от селскостопански източници. 
Според актуализирания регистър на нитратно уязвимите зони по Заповед № 
РД-146/25.02.2015 г на министъра на околната среда и водите в обхвата на община 
Белово като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източвици 
са определени подземни водни тела „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ 
с код BG3G000000Q013 и BG3G00000NQ018.  
Територията на общината не е определена като уявима зона за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници.  

Всички предвиждани дейности следва да се съобразяват с изискванията в „Програмата 
от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от 
земеделски източници“, утвърдена със Заповед № РД-267/04.01.2014 г на министъра на 
околната среда и водите и Заповед № РД 09-157/14.03.2014 г на министъра на 
земеделието и храните и „Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води“, 
утвърдена със Заповед № РД-635/13.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите. 

3.11. Земи, почви и земеползване 
Устройствените решения на ОУП засягат цялата територия на Община Белово, но 

приоритетно е засегната територията, която се предвижда за промяна предназначението 
на земята (земя за допълнителна урбанизация, за изграждане на участъци от пътна ин 
фраструктура,  техническа инфраструтура, В и К инфраструктура, площади за отпадъци  
и др.). Намаляват се съществуващите площи на гори със стопанско предназначение, гори, 
недървопроизводителни горски площи, гори в земеделски земи, обработваеми земи – 
ниви, ливади, пасища, мери с около 56,023 da. Увеличават се площите на проектните 
елементи като: територии за лесопарк, спорт, курортно дело и допълващи обслужващи 
функции, нови територии за техническа инфраструктура, жилищни територии, 
територии на автомобилен и жп транспорт грубо с около 61,800 da. 

 
3.12. Биоразнообразие , ЗТ и З3.  

Отчитайки, че няма конкретна информация за инвестиционните намерения, които ще 
бъдат изпълнени в предвижданите по ОУП устройствени територии и зони, на този етап 
се приема, че всяка една част от тези територии и зони би могла да бъде значително 
засегната от проектите в бъдеще. Затова най-важното условие преди изпълнението на 
подобни проекти е да се проведат конкретни оценки на въздействието върху околната 
среда и оценки за съвместимостта, където е приложимо.  

 
3.13. Шум  

Изграждането на нови производствено - складови зони, паркинги, строителство на нови 
влекове и др. внася нови източници на шум в околната среда. Необходимо е да се отчете 
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очакваното шумово въздействие от тях, до най-близките територии с нормиран шумов 
режим, за да се осигури спазването на действащите нормативни изисквания за шум. 

3.14. Атмосферен въздух 
Републиканският път I-8 е най-важната пътна артерия на територията на община Белово. 

Газовите емисии от автомобилния транспорт влияят върху качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) в една или друга посока, зависимост от няколко основни параметри: 

 режим на работа на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) - при термично 
стабилен режим на работа има пълното изгаряне на горивото и следователно 
нивото на въглеродни оксиди и азотни оксиди е ниско; 

 скоростта на МПС по транспортното съоръжение – ако скоростта е постоянна, 
режимът на работа на ДВГ е стабилен; 

 височина на източника на емисии - ауспухът на МПС е нисък и студен източник и 
замърсяването от него не се разпространява на голямо разстояние – максимум до 
края на сервитута (100m) на магистралата, в отсъствието на каньон; 

 обемът на автомобилния трафик.  

Съществуващото трасе на пътя на места създава условия за по-дългото задържане на 
замърсяването там, поради фактът, че то не дава възможност за установяване на 
термично стабилен режим на работа ДВГ при постоянна скорост, което при интензивния 
в последните години трафик предопределя и сериозното повишение на емисии на всички 
замърсители, особено на въглероден моноксид и азотни оксиди и по-дългото им 
задържане в дефилето.  

Тъй като физическият процес на разпространение на замърсителите има малки 
характеристични времена, т.е. процесът на пренос на замърсители превъзхожда процеса 
на дифузия, то дори и в сервитута на магистралата няма да има зони със завишени 
концентрации на вредни вещества в приземния атмосферен слой. 

През отоплителния период може да се очакват завишени концентрации на прах, азотни и 
серни оксиди от битовото отопление в населените места. 

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО 
ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ  

Основните екологични проблеми са разгледани във връзка с предложенията направени в 
Проекта на ОУП на Община Белово и потенциалните им въздействия върху 
компонентите и факторите на околната среда 

4.1. Атмосферен въздух 
Екологичните условия в община Белово се формират от взаимодействието и взаимното 
влияние на определени природни и антропогенни фактори. 
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Атмосферният въздух в района е незамърсен, с добро качество, под пределно 
допустимите концентрации на вредни вещества. 

Няма идентифицирани екологични проблеми, имащи отношение към стопанските 
дейности, селско- стопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна 
дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване, поради фактът, че решенията в 
ОУПО не предвиждат и дейности, които да доведат до увеличаване на емисиите от 
промишлени източници. 

4.2. Земни недра  
Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че земните 
недра са подложени както на естествени, така и на антропогенни въздействия, 
включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от физико-геоложки 
процеси и явления (ерозия, свлачища, срутища, пропадъчност но льосовите образувания 
и др.), изкопни и насипни работи за жилищна, комунална, транспортна и друга 
строителна дейност, замърсяване с отпадъчни води от септични ями и попивни кладенци, 
с нефтопродукти и други опасни вещества при пътно-транспортни произшествия и пр. 

4.3. Води  

4.3.1. Повърхностни води  

Повърхностните води в района са застрашени от влошаване на състоянието на 
екологичните им параметри, замърсяване на речните води от битово - фекални 
отпадъчни и производствено замърсени отпадъчни води, които се заустват без 
пречистване , нерегламентирано натрупване на отпадъци и др., което създава условия за 
здравен риск за обитатели, гости и населението в района.  

Липсата на изградена канализационна мрежа на голяма част от населените места в 
района влошава екологичната обстановка. (Частично е изградена само канализацията на 
гр. Белово Някои сгради имат септични ями, не изпълняващи до голяма степен 
предназначението си, което води до преливане и недопустими течове по улиците на 
населените мяста и директно в речните корита).  

Освен това и водопроводната мрежа е стара и загубите на питейна вода са завишени.  

При разработването на Проекта за ОУП са взети предвид приоритетите от Плана за 
развитие на Община Белово: 

- Недопускане влошаване качествата на водите, предназначени за пиене, в 
сравнение с вече съществуващото състояние, провеждане на стриктен режим за 
дезинфекция и системен контрол за качествата на питейните води;  

- Съществуващата водопроводна мрежа е необходимо изцяло да се рехабилитира и 
да се намалят загубите. Поетапна подмяна на водопроводната мрежа за града; 

- Провеждане на периодични изследвания за съдържание на азотни съединения, 
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фосфорни съединения и др. в повърхностните и подземни води; 

- канализационна система - необходимо е доизграждане и рехабилитация на 
съществуващата канализационна мрежа на отделни части в Белово и поетапно 
изграждане на други населени места в Общината; 

- Разработване на Програма за управление на водите, която периодично да се 
актуализира ; 

- Предотвратяване на здравен риск за население, гости и посетители и риск за 
водната екосистема.  

Решаването на проблема за отпадъчните води постига:  

- подобряване екологичното състояние на повърхностен воден обект - свеждане 
загубите на питейна вода до рационалния минимум 

- предотвратяване на здравен риск за населението в района при заустване на 
непречистени отпадъчни води в приемника. 

- осигуряване устойчиво развитие на екосистемата, опазване на биоразнообразието 
в района и ЗЗ.  

Конкретни проекти и дейности свързани с водите (водовземане, ползване на 
повърхностни водни обекти, заустване на отпадъчни води), по същество проектът на 
ОУП не включва, а регламентира устройствени зони, в които впоследствие да могат да 
бъдат реализирани евентуални инвестиционни предложения.  

Голямата част от предложените в ОУП дейности са в или около населените места, а за 
тях са предвидени зони за изграждане на ПСОВ, т.е. предполага се че отпадъчните води 
ще бъдат пречиствани в съответствие с нормите за заустване в повърхностни води. 

За промишлени, курортни и вилни зони, които не могат да бъдат включени към тези 
ПСОВ, е необходимо да бъдат предвидени подходящи мерки за опазване на водите. 

Необходимо е при проектирането и изграждането на конкретните инвестиционни 
предложения, да бъдат предвидени и изпълнени адекватни мерки свързани с опазването 
на водите, за да не се влошават техните количествени и качествени показатели, както и 
да се подпомогне решаването на екологичните проблеми. 

В района има потенциално опасни обекти от каскада „Белмекен - Сестримо”, които 
създават потенциялна възможност за наводнения в общината. Провежда се  строг 
контрол и ефективно управление на каскадата (мониторинг на всички съоръжения) , 
реализация своевремено на необходимите мерки за да не се допуска създаване на 
ситуации водещи до екологични проблеми (заливане на територии, на сгради и 
съоръжения и т.н.) 
▪ Районът е рисков по отношение на наводненията, предизвикващи нарушения на речните 
корита и брегове, както и промени в заливна тераса; Частични /локални/ наводнения 
могат да настъпят в следствие поройни дъждове и бързо снеготопене по поречията на 
реките Марица и Яденица. Предвиждат се редица мерки за намаляване на щетите от 
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наводненията (почистване на определени участъци , недопускане нерегламентирано 
натрупване на отпадъци и т.н.). 

4.3.2. Подземни води  

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че 
приповърхностния слой на подземните водни тела не е защитен от антропогенни 
въздействия, които влияят върху количественото и химичното им състояние. Основни 
всред тях са:  

 Точкови източници на замърсяване: 

- селскостопански обекти - склад за пестициди, животновъдни ферми; 

- депо за отпадъци в гр. Белово и нерегламентирани сметища; 

- частично изградена канализация в Белово, Сестримо и други населени 
меуста. 

В „План за управление на речните басейни в е установено, че на територията на община 
Белово няма подземни водни тела в риск да не постигнат добро състояние само от 
точкови източници. 

 Дифузни източници на замърсяване: 

- селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, 
хетерогенни селски стопанства); 

- населени места без изградена канализация; 

Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в 
териториалния обхват на района е зает от селското стопанство и населените места без 
изградена канализация.  
В „План за управление на речните басейни в е установено, че в риск да не постигнат 
добро състояние от точкови и дифузни източници на замърсяване са поземни водни тела 
BG3G00000NQ018 и BG3G00000Q013, части от които попадат в обхвата на община 
Белово. 

 Натиск от водовземане: 
На територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ значим натиск от 
водовземане с експлоатационен индекс над 40 % се осъществава в подземни водни тела 
BG3DG00000NQ018 и BG3DG000000Q013, но на територията на община Белово 
значително водовземане се осъществама само от подземно водно тало 
BG3DG000000Q013 в раййона около гр. Белово и с. Мененкьово. 

4.4. Земи и почви  
Основните направления в развитието на общинската икономика на община Белово са 
развитие на разнообразен туризъм, горското стопанство, специфично земеделие с 
отглеждане на характерни за района екологично чисти земеделски култури и в голяма 
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степен специфичен туризъм и балнеолечение, малък бизнес. Това е подчертано и в 
Общинския план за развитие на община Белово 2014 – 2020 год и Програма за 
управление на околната среда на Община Белово  2014 – 2020 год.,  

Положителните страни на анализите показват:  

- Много доброто географско положение, включващо уникален разнообразен релеф; 
Разнообразни климатични условия и съхранена природна среда;  

- Сравнително богато многообразие на почвени типове, със значителни вариации в 
техните свойства, които предоставят благоприятни условия за отглеждането на 
земеделски култури, характерни за равнинните територии на общината до 
планинските части 

- Запазено многообразие на съществуващата флора и фауна. 

- Районът се характеризира с много голяма водоносност, гарантираща, от една 
страна достатъчно количество вода и от друга – наличие на електропромишленост 
създаваща работа на част от населението. . 

Като слаби страни се посочват: 

- Недостатъчна конкурентоспособност и пазарна ориентация на земеделското 
производство; 

- Влияние на редица неблагоприятни фактори, оказващи задържащ ефект върху 
земеделската инициатива и възможността за развитие на туризма. 

- Проява на силно изразена негативна тенденция на намаление на населението - 
постепенна депопулация на територията на общината поради влошената 
демогравска ситуация; 

Като заплахи се посочват: 

- Промята на предназначението на земеделските земи, които и без друго са малко, за 
сметка на туризма следва внимателно да се прилага. Липсата на дълбоки 
високоплодородни почви налага внимателно оглеждане на парцелите, предложени 
за смяна нва предназначение, което ще засегне главно местното население и 
екологичните условия на Общината за сметка на чужди бизнес интереси 

- Засилване негативното влияние на протичащите демографски процеси и 
постепенно обезлюдяване на малките населени места; 

- Влошаване състоянието на техническата инфраструктура, поради ограничените 
възможности за реализация на инфраструктурни проекти. От 2007 година, когато 
България стана член на Европейският съюз до този момент, ефекта от европейските 
фондове е незначителен, но за сметка на това не е направено нищо за 
реиндустриализацията на национално, регионално и общинско ниво.  

Въз основа на направения анализ на Община Белово се посочват обективни фактори и 
стимули за развитие на икономиката на общината в периода 2014 - 2020 г., които имат 
отношение към земите и почвите и бъдещото развитие на общината: 

- Добри възможности за екологично земеделие; 
- Добри условия и традиции в живодновъдството; 
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- Екологично чисти територии; 
- Производство на екологични храни с регионална търговска марка. 

Разработен е и вариант с темпове на растеж и развитие за периода 2016-2035 г. 
с 5-6 % средногодишен растеж и структура, ориентирана към високоефективни 
пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант 
производствената структура ще включи развитие на преработваща промишленост и 
модерен аграрен сектор. Но основният акцент е върху стимулирането създаване на 
високопродуктивна и екологично чиста индустрия, развитие на балансиран аграрен 
сектор, интегриран с преработващата промишленост. Сега са формулирани 
инвестиционни намерения, основно по ПРСР на фонд „Земеделие“. 

- Приоритетно се планира развитието на общинската икономика в направление  
промишлиността в - селско стопанство и туризъм. И двата сектора имат неразкрит 
потенциал, който трябва да бъде осъществен в следващия програмен период;  

- Да бъдат организирани и въведени стимули за развитие на алтернативно и 
биологично земеделие като въвеждане на политика за подпомагане 
производството на плодове и зеленчуци и осигуряване на пазар за продукцията;  

- Провеждане на проучвания за развитие на алтернативни/нетрадиционни култури и 
породи в община Белово. Посредством провеждането на такива проучвания, 
следва да се разкрият съществуващи благоприятни възможности за развитие на 
съответни производства в отрасъла, чиято реализация на пазара за стоки и услуги, 
да се превърне в едно от конкурентните предимства на община Белово в процеса 
на постигане на устойчив икономически растеж. 

- Предвидена е устройствена зона за животновъни комплекси и ферми - ССЖ. 
Териториите са обособени около съществуващи животновъдни комплекси и 
ферми, но са предвидени и нови терени, предназначени за развитите на пасищно 
животновъдство. Тези образувания се разполагат разпръснато с оглед използване 
на пасищните ресурси. При наличната чиста природна среда - без промишлени 
замърсявания екологичното био животновъдство би имало големи възможности за 
развитие. Не се засягат защитените територии и зони. 

- Да се реализират мерки за създаването на специфичен туристически продукт, 
включващ няколко вида туризъм, които напълно съответстват на потенциала и 
ресурсите на общината, вкл. селски туризъм; 

- Да се разработи и осъществи маркетингова стратегия за развитието на туризма и 
включените в него специфични продукти; 

- Да се реализират инфраструктурни проекти, които пряко и косвено ще доведат до 
материализиране на потенциала на общината в селското стопанство и туризма.  

- Подкрепа за развитието на горското стопанство и лесоустройството 

- Подобряване на техническата инфраструктура в населените места и съхраняване 
на културното наследство и околната среда - подобряване количествените и 
качествени параметри на техническата инфраструктура (транспортна, енергийна, 
водностопанска, телекомуникационна), установена в аналитичната част на 
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документа. Подкрепа на проекти и дейности, насочени към оптимизиране 
състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа 

- По отношение на екологичния фактор, следва пряко да се отчете неговото 
ключово значение за качеството на живот и за постигане на устойчив растеж на 
съответната територия. В тази връзка, националната политика за опазване на 
околната среда, следва да намери отражение на общинско ниво чрез изпълнение на 
мерки и дейности за съхраняване на околната среда.  

4.5. Биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони 
При спазване на  всички предложени мерки при прилагане на устройствените решения в 
ОУП на Община Белово не се очаква негативно въздействие върху Биологично 
разнообразие и върху предмета и целите на опазване на Защитените зони и Защитени 
територии респективно  не се очакват и екологични проблеми. 

4.6. Културно историческо наследство 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на културно историческото 
наследство – недвижимите културни-исторически ценности са свързани с тяхното 
опазване, възможности за социализация и използването им като ресурс за икономическо 
развитие на Общината.  
 Върху състоянието на недвижимите културни ценности оказват отрицателно 

въздействие както природни, така и антропогенни фактори.  

● Природните фактори – това са атмосферните условия, природните бедствия  - 
наводнения, земетресения, свлачища, срутища, пожари, кисели дъждове и йони, 
замърсен въздух и др. 
▪ Тук следва да се има предвид, че Общината22 попада в земетръсна зона със степен на 
проявление от ІV до VІІІ степен, по дванадесет степенната скала на МШК и при 
земетресение могат да се причинят разрушения, в това число на недвижими 
културно-исторически ценности, жилищен фонд, инфраструктура;  

▪ В района има потенциално опасни обекти от каскада „Белмекен - Сестримо”, които 
създават възможност за катастрофални наводнения в общината. При евентуално 
скъсване на язовирната стена на язовир „Белмекен” се заливат с. Сестримо, с. Момина 
клисура и гр. Белово,  което с провеждане на строг контрол и ефективно управление е 
необходимо да не се допуска. 
▪ Районът е рисков по отношение на наводненията и съпровождащите ги нарушения на 
речните корита и промени в заливна тераса; Частични /локални/ наводнения могат да 
настъпят в следствие поройни дъждове и бързо снеготопене по поречията на реките 

 
22 План за защита при бедствия в община Белово 2016 г 

http://www.belovo.eu/attachments/article/1218/plan-za-zashtita-pri-bedstviq-v-obshtina-belovo.pdf 

http://www.belovo.eu/attachments/article/1218/plan-za-zashtita-pri-bedstviq-v-obshtina-belovo.pdf
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Марица и Яденица. Последствията от наводненията могат да се окажат катастрофални за 
недвижими ценности като сгради, мостове, археологически обекти и съоръжения. 

▪ Наличие на свлачищни райони в селата Сестримо и Габровица, които при активирането 
им създават условия за нарушаване физическата цялост на обектите на недвижимото 
наследство. 

● Негативни  въздействия върху културно-историческото наследство оказват и редица 
антропогенни фактори:  

▪ строително-монтажни дейности в извън-селищните територии, които крият риск от 
нарушаване физическата цялост на археологически културни ценности, включително и 
потенциални, все още неразкрити; 

▪ селскостопански дейности в извън селищните територии, които крият риск от нарушаване 
физическата цялост на археологически културни ценности, включително и потенциални, все 
още неразкрити; 

▪ прокарване на нова инфраструктура – пътища, далекопроводи, тръбопроводи и прочее, 
свързано с изкопно-насипни дейности, при които се подлагат на риск археологически обекти 
– обявени и потенциални недвижими културни ценности.  

▪ рекултивация на нарушени терени, свързана с изкопно-насипни дейности, при които се 
подлагат на риск археологически обекти; 

▪ иманярски набези върху археологически обекти –описани и неразкрити, потенциални 
недвижими културни ценности, при които се крие опасност от тяхната безвъзвратна загуба за 
науката, историята и обществото. 
▪ безконтролно разрушаване и подмяна с ново строителство, в нарушение на законовите 
ограничения на декларирани или регистриранни паметници на културата. 
▪ некомпетентни намеси при консервационно-реставрационни работи на недвижими 
културни ценности;  

▪ неподходяща и безперспективна социализация и експлоатация на културния ресурс. 

4.7. Отпадъци 
Към момента общината прилага управление на отпадъците на добро ниво. Проблем е 
разделното събиране на отпадъци в района. Нерегламентирано натрупване на торови 
маси, както и др. отпадъци в някои населени места създават условия за възникване на 
екологичен и здравен риск ев района, но с упражняване на строг контрол. Може това 
въздействие да се сведе до нормативно изискваното от действащото законодателство. 

 
4.8. Шум  

В населените места, през които минават пътищата от РПМ, най– силно засегнати от 
транспортния шум са жилищните терени, разположени непосредствено до пътното 
трасе.  

Път I–8 минава покрай и през територията на гр. Белово. За жилищните терени, 
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прилежащи до пътното трасе, превишенията на граничните стойности са: за дневен 
период  –  8 dBA и 11 dBA, за  нощен – 9 dBA и  12 dBA, в зависимост от скоростта на 
движение на транспортните средства (50 км/ч и 90 км/ч).  Път III–842 минава през 
териториите на с. Голямо Белово и гр. Белово. За жилищните терени, прилежащи до 
пътното трасе, превишенията на граничните стойности са: за дневен период  –  около 4 
dBA, за  нощен – около 5 dBA. 

Промишленият отрасъл понастоящем няма акустични проблеми. 

Развитие на проблема без прилагане на ОУП  Не се очаква промяна в акустичната среда 
на територията на общината с изключение на териториите около републиканските и 
общинските пътища. Транспортната инфраструктура ще продължи да се развива и без 
прилагане на ОУП – ще се повишат интензивността и структурата на транспортните 
потоци. Развитието на транспортната инфраструктура ще доведе до влошаване на 
акустичната среда на териториите с нормиран шумов режим в близост до пътищата, най- 
вече  от РПМ. 

Развитие на проблема/Възникване на нови екологични проблеми с прилагане на ОУП - 
Във връзка с транспортно – комуникационната инфраструктура, ОУП предвижда: 
усъвършенстване и доизграждане на съществуващата пътна мрежа чрез  рехабилитация 
и реконструкция на голяма част от общинските пътища, вкл. съоръженията и 
принадлежностите към тях, създаване на нови пътни връзки, предвиждане на обходи на 
населените места, през които преминават пътища от РПМ, където е възможно и други, 

Предвижда се развитието на производствено- складови територии в границите на 
съществуващите стопански дворове.  

С прилагането на ОУП, новите пътни и промишлени обекти стават източници на шум за 
съседните територии, поради което е задължително при изграждането им да се отчита 
очакваното шумово въздействие върху зони с нормиран шумов режим. 

4.9. Население и човешко здраве 
Основните проблеми на демографското развитие на района определят негативния 
прираст в последните години. В ОУП и ДЕО към него се предвиждат мерки за 
подобряване качеството на жизнената среда и предотвратяване създаването на всички 
условия за здравен риск на територията на Община Белово (липса на канализация в 
населените места и използването на септични и изгребни ями от по-голямата част от 
населението и др). Предвиждат се и мерки за икономическо равитие на общината, което 
ще увеличи средствата за живот на населението чрез създаване на нови работни места и е 
една от предпоставките за постигане на намаляване в по-малка степен прирастта на 
населението  
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5. ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И 
НАЧИНЪТ ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ 
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА 

5.1. Цели на национално равнище, имащи отношение към 
Плана. Отражение на тези цели и всички екологични 
съображения при изготвянето на Плана 

Целите по опазване на околната среда, взети под внимание при изготвяне на плана са 
дадени в Таблица 5-1.  
Таблица 5-1 Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при изготвянето на 
ОУП на Община Белово и източника на национално равнище, в който са посочени целите 

№ Цели по опазване на околната среда, взети под 
внимание при изготвяне на плана 

Източник, в който са посочени 
целите 

1 Осигуряване на добро качество и достатъчно 
количество вода за населението и обслужването на 
туризма 

Национална стратегия за околна среда 
(НСОС). Национална стратегия за 
регионално развитие 2012- 2022г. 
Стратегия за управление и развитие на 
водоснабдяването и канализацията в 
р. България до 2037г.  

2 Достигане и поддържане на високо качество на 
околната среда в населените места  

Национална стратегия за околна среда 
(НСОС).  

3 Опазване на природното наследство и поддържане 
на богато биологично разнообразие 

Национална стратегия за околна среда 
(НСОС) 

4 Интегриране на екологичната политика в 
политиките за развитие на икономическите 
сектори и регионите 

Национална стратегия за околна среда 
(НСОС) 

5 Осигуряване на ефективно управление на околната 
среда 

Национална стратегия за околна 
среда. (НСОС) 

6 Изпълнение на ангажиментите на България за 
разрешаване на глобалните екологични проблеми 

Национална стратегия за околна среда 
(НСОС) 

7 Повишаване качеството на живот чрез конкурентна 
икономика и привлекателна околна среда 

Областна стратегия за развитие на 
Област в периода 2014-2020г. 
Регионален план за развитие на 
„Южен централен район за планиране 
2014-2020г 
Национална стратегия за устойчиво 
развитие – проект 2007г.до 2020г. 
Национална програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 г. 

8 Ограничаване на деградацията на земите и борба с 
опустиняването за запазване и развитие капацитета 
на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна 
и привлекателна околна среда, икономическа 
стабилност и подобрено качество на живот 

Национална програма за действие за 
устойчиво управление на земите и 
борба с опустиняването в България 
(актуализация за програмен период 
2014 – 2020 г ) 
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№ Цели по опазване на околната среда, взети под 
внимание при изготвяне на плана 

Източник, в който са посочени 
целите 

9 Увеличаване на залесената площ, подобряване 
състоянието на горите и устойчиво стопанисване. 

Национална стратегия „Устойчиво 
развитие на горския сектор в 
България”2013-2020 
Национална програма за развитие на 
селските райони 2014-2020г. 

10 Опазване, възстановяване и устойчиво управление 
на биологичното разнообразие в страната за 
създаване на оптимални условия, среда и 
перспективи за живот на хората.  
Спиране на загубата на биологично разнообразие в 
България до 2010 г.  

Национален план за опазване на 
биологичното разнообразие  
Стратегически план за развитие на 
биоразнообразието 2011-2020г и 
целите от Аичи за биоразнообразието  

11 Опазване здравето на гражданите чрез осигуряване 
на здравословна жизнена среда. 

Закон за здравето  

 

С прилагането на ОУП ще се постигне хармонично единство на урбанизираната 
структура със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфичните 
социално-икономически условия. 
Спазвайки изискванията на Българското законодателство, Конвенции и Директивите, по 
които България е страна ще се постигне ограничаване и намаляване на негативното 
въздействието върху околната среда при реализация на ОУП за Община Белово. 

5.2. Цели по опазване на околната среда на международно ниво, 
взети под внимание при изготвянето на ОУП на Община 
Белово 

Основните цели за опазване на околната среда на международно ниво включват тези, 
посочени в ключови стратегии, програми и планове на ЕС, като за основен стратегически 
документ се приема Стратегия "Европа 2020".  

Изпълнението на тази стратегия Европа е свързан със стремежа за постигане на 
интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. 

Интелигентен растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в областта на: 
образованието ; научни изследвания/иновации (създаване на нови продукти/услуги, 
които водят до растеж и работни места и съдействат за решаване на социалните 
проблеми); дигитално общество . 

Приобщаващ растеж означава: Подобряване равнищата на заетост в Европа , Съдействие 
на хората от всички възрастови групи да предвидят и да се приспособят към промените 
чрез инвестиции в умения и обучение;Модернизиране на пазарите на труда и социалните 
системи; Осигуряване облагите от растежа да достигнат до всички части на ЕС. 

Устойчив растеж означава: Развитие на по-конкурентна икономика с ниска въглеродна 
интензивност, в която ресурсите се използват по ефективен и устойчив начин; Опазване 
на околната среда, намаляване на емисиите и недопускане на загуба на биоразнообразие; 
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Използване на водещото положение на Европа в разработването на нови екосъобразни 
технологии и производствени методи; Въвеждане на ефективни интелигентни 
електроразпределителни мрежи; Използване на мрежи в европейски мащаб за 
осигуряване на нашите предприятия на допълнително конкурентно предимство (особено 
на дребните производители); Подобряване на условията за дейността, особено за 
малките и средните предприятия; Подпомагане на потребителите да правят напълно 
осведомен избор. 

Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г., както следва:  

1. Заетост - работни места за 75% от хората на възраст между 20 и 64 г.; 

2. Научни изследвания и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС (отчитайки и 
публичния, и частния сектор) в научни изследвания и иновации; 

3. Изменение на климата и устойчивост на енергетиката - намаляване на емисиите 
на парникови газове с 20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от енергията от 
възобновяеми енергийни източници (индивидуалната цел за България е 16%); 
увеличаване на енергийната ефективност с 20%; 

4. Образование - намаляване на броя деца, отпадащи от училище без да завършат, с 
10%; поне 40% от населението на възраст 30-34 г. следва да има висше 
образование; 

5. Борба с бедността и социалното изключване - намаляване с най-малко 20 млн. на 
броя хора, изложени на риск от бедност и социално изключване; 

Тези 5 цели на равнище ЕС в т.ч. и България се адаптират и превръщат в национални 
цели за всяка държава-членка в съответствие с конкретното състояние и обстоятелствата 
в нея.  

Предвижданията на ОУПО Белово са насочени основно към социално-икономическото 
развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, 
отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на 
положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени планове за 
територията на общината. 

5.3. Цели за опазване на околната среда, взети под внимание 
при изготвяне на плана дефинирани на база концепцията на 
Възложителя 

Целите, които поставя ОУП, дефинирани на база концепцията на Възложителя при 
отчитане екологичните особености на района са: 

1. Създаване на възможности за Реализиране на инвестиции, свързани с повишаване 
качеството на живот чрез конкурентна икономика и привлекателна околна среда 

2. Възможно най - рационално ползване на площите на отредените имоти 

3. Опазване на съседните терени предвид високата им екологична ценност 
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4. Спазване на заложените параметри на застрояване  

5. Ландшафтно оформяне на жилищнате зони с цел приобщаването им към околната 
среда 

6. Ограничаване до минимум на емисиите на вредни вещества в атмосферата.  

7. Интеграция и развитие на системата на недвижимото културно и природно 
саледство при взаимодействие с другите функционални подсистеми в прогнозния 
период. 

8. По отношение намаляване на шумовото натоварване в урбанизирани територии е 
взето в предвид: развитие на общинската зелена система; доиграждане и 
осъвременяване (реконструкция, рехабилитация) на транспортната 
инфраструктура; развитие на екологично чисти производства (преработка на 
селскостопанска продукция, извличане на фармацевтини продукти, билки и др.); 

Както се вижда, целите са дефинирани и на база целите на съотносимите на плана с 
други планове, стратегии и програми.  

6. ВЪЗМОЖНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, 
ЗДРАВНО ХИГИЕННИТЕ АСПЕКТИ И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ 

I    Оценка на въздействията на ниво устройствено планиране и 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда 
на територията на Община Белово. 

6.1. Атмосферен въздух 

Климат - Промени на климата са факт, вследствие на глобални процеси с големи 
териториални мащаби както в Северното, така и в Южното полукълбо. Те се 
отразяват най-вече на режима на температурата на въздуха и на валежите, както и 
на промяната на сезоните. В последните десетилетия обща е тенденцията в 
повишение на глобалната температура на въздуха, увеличаване на изпарението и 
намаляване количеството на валежите, особено зимните и увеличаване на 
екстремните събития каквито са наводненията, високите температури и 
свързаните с тях пожари и други.  

Промени в климата не могат да настъпят от приложението на ОУП на община Белово в 
един кратък период от време. Те са резултат на продължителни процеси, отдалечени във 
времето и пространството. Това е и една от причините, поради която Световната 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 284 

метеорологична организация определя годините, спрямо които могат да се правят 
сравнителни анализи и оценки за климата на даден район 23.  

Населените места в община Белово са засегнати от всички ефекти, характерни за климата 
в урбанизирани територии - асфалтирани улици, например, които изменят албедото на 
подстилащата повърхност, поради което всяко проектно предложение, насочено към 
увеличаване на зелените площи и коридори е благоприятно за климатичните условия в 
населените места.  

Положително въздействие се очаква след ремонт, рехабилитация и/или подобряване на 
геометричните параметри на част от пътната инфраструктура, включително и уличната 
мрежа в строителните граници на населените места, като се опази целостта на 
озеленените пространства или се увеличи. 

Качество на атмосферния въздух (КАВ)- Предвижданията на ОУПО Белово по 
отношение на устройството и локацията на производствените и стопанските 
дейности, селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и 
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не водят 
до влошаване качествата на атмосферния въздух.  

По време на строителство на нови обекти би могло да се очаква временно и локално 
отрицателно въздействие върху доброто качество на атмосферния въздух в населените 
места, вследствие наднормени или близки до наднормените количества вредни емисии 
единствено в зависимост от сроковете за реализация и динамиката на строителните 
работи, дори при използване на съвременна строителна техника и методи на 
строителство. Количеството на тези емисии ще зависи от прилаганите организационни 
мерки. 

Експозицията на газопрахови емисии ще влошава качествата на атмосферния въздух 
(КАВ) през целия период на строителните процеси. От ефективността на мерките зависи 
обхвата на разпространението на емисиите. При неефективни мерки е възможно 
негативното въздействие от строителните дейности да се отрази на КАВ и извън обсега 
на строителните площадки. 

По време на реализацията на ОУПО Белово са идентифицирани следните въздействия: 

 Всички дейности свързани със строителство (пътни обекти, благоустрояване, 
рехабилитация, ремонт на обществено-достъпни зони, на техническа 
инфраструктура на водоснабдителна и канализационна инфраструктура) ще 
предизвика временно локално замърсяване с прах и отпадъчни газове от дейността 
на използваната техника.  

Оценка на въздействието: Замъсрсяването е краткосрочно, локално, отрицателно. 

 Селскостопанско: 

 
23  Световната Метеорологична Организация (СМО) е дефинирала климатичната норма като средната 

стойност на даден климатичен елемент за фиксиран базисен период от 30 години. Приетите засега 
базисни периоди са 1901-1930г., 1931-1960г., 1961-1990г 
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 Земеделие – ще се генерират емисии от органични съединения и прах, изпускани 
от земеделските култури и почвата, както и емисии от естествено или 
изкуствено наторяване, изгаряне на стърнища, 

 Животновъдство – ще се генерира емисии на органични съединения и прах от 
животните в процесите на чревната ферментация и от управлението на тор. 

Оценка на въздействието: Замърсяването е дълготрайно, постоянно, локално и 
отрицателно. 

 Всички дейности свързани с усилен туристически трафик и туристически услуги ще 
предизвика временно локално замърсяване с прах и отпадъчни газове от моторните 
превозни средства в зоните за туристическо струпване и настаняване. 

Оценка на въздействието: Замърсяването е краткосрочно, локално – в зоната на 
туристическите зони и сервитута на пътните отсечки и паркинги, отрицателно. 

 Повишаването на енергийната ефективност ще се доведе до намаляване на 
потреблението на енергия, а от там, косвено и до намаляване на емисиите на вредни 
вещества и парникови газове в атмосферата, което ще се отрази положително на 
качеството на атмосферния въздух (КАВ). 

Оценка на въздействието: Вторично, продължително, положително. 

Територията на общината притежава голям естествен потенциал и условия за естествено 
самопречистване, а в климатично отношение осигурява високи рекреационни качества 
на приземния слой въздух.  Климатичните условия не предполагат трансграничен пренос 
на замърсители. 

Кумулативни въздействия - Кумулативният ефект върху качеството на 
атмосферния въздух не се очакват. 

Заключение - Анализът на съществуващото състояние на качеството на 
атмосферния въздух показа, че вредните емисии, свързани със стопанската, 
битова дейност и транспорта в общината са под пределно-допустимите нива на 
атмосферно замърсяване и на територията на общината липсват източници и 
условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух. 
Следователно, по отношение на компонент „атмосферен въздух“ предвидените 
мерки за подобряване на пътната мрежа – републиканска и общинска и достъпа 
до туристически обекти в ОУПО Белово ще осигури трайно качествена жизнена 
среда и устойчиво развитие на общината през следващите десетилетия. 

6.2. Земни недра 

Въздействие върху земните недра по време на бъдещото строителство ще бъде 
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на гр. Белово и 
другите селища в общината. То ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за 
изграждане на жилища, обслужващи съоръжения, техническа, транспортна, 
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водоснабдителна, канализационна и социална инфраструктура и пр. Механичното 
нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно и 
необратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на третираната в 
ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само малка част от 
приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се 
възстановява. 
По време на реализацията на ОУП отрицателно механично въздействие върху земните 
недра е възможно и вследствие на активизиране на проявените и/или на нови свлачищни 
процеси и явления. Активизирането им може да бъде резултат както на естествени 
климатични фактори (температура, валежи), така и на техногенно въздействие, всред 
които се откроява евентуално неудачна антропогенна дейност - несъобразени с 
условията за устойчивост строителство и извършвани изкопни и насипни работи и пр. 
Ако се допуска това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, дълготрайно и 
необратимо, с ниска степен. 
Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от 
качествени изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други 
отпадъци, разливи на нефтени продукти от строителните машини, моторните превозни 
средства и пр. Ако бъдат допуснати, тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй 
като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване. 
Предмет на добра технологична дисциплина е недопускането на подобни нарушения. 
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 
- природни бедствия – земетресения, наводнения вследствие на поройни дъждове 

и бързо снеготопене по поречията на реките Марица и Яденица и др.; 
- аварии в стената на язовир „Белмекен, изградената водопроводна и 

канализационна мрежа; 
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при 

транспортни и други произшествия; 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

6.3. Води 

6.3.1. Подземни води  

В гр. Белово и селищата в общината до настоящия момент са осъществени земеделска и 
животновъдна дейност, жилищно, транспортно, комунално-битово и друго строителство. 
Тези дейности очевидно са оказали въздействие предимно върху плитко залягащите 
подземни води, поради инфилтрация в тях на замърсени води.  
При бъдещата земеделска, животновъдна, строителна, комунално-битова и друга 
дейност е потенциално възможно аналогично на реализираното въздействие върху 
подземните води, вследствие на: 

 - инфилтриране на замърсени води от земеделски дейности и животновъдство, свързани 
с прилагане на торове и препарати за растителна защита, съществуващи изгребни и 
попивни ями и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде отрицателно, пряко, 
с ограничен териториален обхват в обсега на населените места, на изкопите и насипите 
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за ново строителство, ползваните земеделски имоти и пр. 
 - намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на внедряване на 

практики на екологично чисто земеделие и животновъдство, предвижданото изграждане 
и реконструкция на канализационните и водопроводните системи и др. Това въздействие 
ще бъде положително, пряко, постоянно и необратимо, с териториален обхват в обсега 
на селищата в общината и земеделските имоти.  
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 

 - природни бедствия – земетресения, наводнения вследствие на поройни дъждове и 
бързо снеготопене по поречията на реките Марица и Яденица и др.; 

 - аварии в стената на язовир „Белмекен, изградената водопроводна и канализационна 
мрежа; 

 - разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 
други произшествия; 
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 

6.3.2. Повърхностни води 

Заустването на непречистени битови и промишлени отпадъчни води е основната 
причина за замърсяването на водите в общината. Основните екологични инфраструктури 
за опазване качеството на водите - канализация и пречиствателни станции за отпадъчни 
води (ПСОВ), са неадекватни както спрямо нуждите (на населението, бизнеса и туризма), 
така и спрямо изискванията на европейското и национално законодателство. 

Въздействия на ниво устройствено планиране.  

- Устройствени жилищни зони, вкл. смесени и централни – Очаква се 
въздействието върху водите в жилищните зони да бъде отрицателно във връзка 
със строителни дейности по конкретните обекти и формирането на нови 
източници на отпадъчни води. Същевременно се очаква дългосрочно 
положително въздействие от изграждането на ПСОВ на гр. Белово и ПСОВ с. 
Сестримо и на локално пречиствателни съоръжения на др. населени места и 
обекти. 

- Рекреационни зони, вкл. зони за вилен отдих и за курорт - Очаква се въздействи-
ето върху водите в рекреационните зони да бъде отрицателно, локално и 
временно, във връзка със строителни дейности по конкретните обекти и 
формирането на нови източници на замърсени отпадъчни води, но в случай на 
изграждане на локални пречиствателни съоръжения въздействието може да се 
сведе до нормативно изискваното. Въздействието ще се кумулира с конкретните 
ИП на територията на общината. 

- Предимно производствени зони - Очаква се въздействието върху водите в 
производствените зони да бъде отрицателно във връзка със строителството и 
експлоатацията на конкретните обекти и формирането на нови източници на 
замърсени отпадъчни води. Въздействието ще се кумулира с конкретните ИП на 
територията на общината. При спазване на действащото законодателство 
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негативните въздействия могат да се миниминизират и сведат до показатели, 
които се изискват от действащото законодателство. 

6.4. Земи и почви и земеползване 

Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на 
устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите 
по основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване 
(НТП) в обхвата на община от проектното предвиждане както и размер и структура на 
видовете земи, включени в обхвата на общината по видове земеделски територии. 

Предвиждания на ОУПО Белово за разширяване на строителните граници на населените 
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до 
населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено 
предназначение, но са разпръснати, самостоятелни или не са в група.  

Рискови от гледна точка на замърсяването на почвите са частите от общинските 
територии в близост до нерегламентирани сметища с неконтролирано натрупване на 
битови, строителни отпадъци, торови маси и др. 

Сериозен проблем на общината е замърсяването на земеделски земи от 
нерегламентирано натрупване на отпадъци (обикновено отпадъците се натрупа в дерета 
и са със свободен достъп на хора и животни). Управлението на отпадъците от селското 
стопанство (особено от животновъдство) е важно да се съобрази с необходимостта от 
устройствено планиране на площи за третиране, в т.ч. допълнителни площи за 
компостиране на биоразградими отпадъци, които ще се използвата от населението за 
подобряване свойствата на почвите с ниско качество (особено псевдоподзолистите 
канелени горски почви). 

В ИАОС е предоставена актуална информация за състоянието на складовете и ББ 
кубовете за съхранение на негодни за употреба ПРЗ. Информацията предварително е 
съгласувана с регионалните структури на Национална служба за растителна защита към 
Министерство на земеделието и храните и ГД ПБЗНБА на МВР-Пазарджик. Извършен е 
почвен мониторинг на осем пункта от Националната система за почвен мониторинг I и II 
- ниво, както следва: пункт № 118 в с. Побит камък, общ. Велинград, пункт № 121 в с. 
Сестримо, общ. Белово; Изпитанията са проведени от РЛ-Пазарджик. Данните от 
анализа на изследваните органични замърсители, тежки метали и др. показват, че 
съдържанието им в почвите е в рамките на допустимите концентрации. За сега не са 
извършвани проверки и постъпвали сигнали за замърсяване на земна повърхност, 
вследствие на пътно-транспортни произшествия на територията на общината. 

Нарушени територии. Извършвани са проверки на терени за рекултивация, нарушени в 
резултат на добив и първична преработка на полезни изкопаеми на основание Наредба 
26 от 1996 г. Контролирано е спазването на мерките, заложени в проектите за 
рекултивация. Извършената до сега рекултивация - техническа и биологична е с добро 
качество. Не са установени драстични нарушения в реализацията на проектите за 
рекултивация. 
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Като цяло почвите на територията на общината не са замърсени и не са променили 
почвеното си плодородие. Няма и подробна инвентаризация на нарушените терени.  

Въз основа на горните изводи и констатации към разработването на ОУП на общината се 
формулират следните изисквания, които са взети предвид при изготвяне на 
Предварителният проект на ОУП на Община Белово: 

- планът да се основе на актуализирана инвентаризация на нарушените терени, 
предоставена от Общината и компетентните органи, като съответно се допълни и 
опорният план; 

- предвиждане на рекултивация на установените нарушени терени и направа на 
предложения за бъдещото им функционално използване;  

- Като голям проблем при изготвянето на ОУП се очертава твърде голямото 
обезлюдяване на някои селища, в които има обработваеми земи, но населението 
изчезва. 

Обобщение на оценка на въздействие на ОУП върху земи и почви 

- Устройствени жилищни зони, включително смесени и централни - Очакват се 
отрицателни въздействия от всички дейности, свързани със строителство върху 
почви с ненарушени профил и продуктивни свойства. Въздействията се изразяват 
в нарушаване и/или унищожаване на почвения профил в обхвата на строителната 
площадка и възможност за замърсяване на околни площи със строителни 
материали, прах и др.  

- Зони за озеленяване – Очакват се положителни въздействия вследствие от 
възстановяване на растителната покривка и намаляване на деградацията на 
почвата чрез ограничаване на процесите на ерозия. Рекултивирането на нарушени 
терени също е с подчертано положителен ефект. 

- Рекреационни зони, вкл. зони за вилен отдих и за курорт - Очакват се отрицателни 
въздействия от всички дейности свързани със стротелство върху почви с 
ненарушени профил и продуктивни свойства.  Въздействията се изразяват в 
нарушаване и/или унищожаване на почвения профил в обхвата на строителната 
площадка и възможност за замърсяване на околни площи със строителни 
материали, прах и др 

Предимно производствени зони- Очакват се отрицателни въздействия от всички 
дейности свързани със строителство върху почви с ненарушени профил и продуктивни 
свойства. Въздействоята се изразяват в нарушаване и/или унищожаване на почвения 
профил в обхвата на строителната площадка и възможност за замърсяване на околни 
площи със строителни материали, прах и др. В Проекта на ОУП на Община Белово и 
ДЕО към него се предвиждат мерки за миниминизиране на отпадъците, за рециклиране, 
ефективно управление на генерираните отпадъци с оглед минимизиране на негативното 
им въздействие върху околната среда и предотвратяване създаването на условия за 
здравен риск за населението в района. 
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6.5. Биологично разнообразие, защитени територии и защитени 
зони. 

В процеса на реализация на предвидените в предварителния проект на ОУПО 
мероприятия ще се наблюдават комплексни влияния (както положителни, така и 
отрицателни) върху компонентите и факторите на околната среда. Предвиденият модел 
за пространственото развитие на общината, усъвършенстване и доизграждане на 
инженерно – техническата и пътна инфраструктура ще имат комплексно въздействие 
върху средата.  

Предвижданията в ОУПО ще допринесат за намаляване и спиране загубата на 
биологично разнообразие, чрез изпълнение на дейности за устойчиво управление. 

С изпълнението и прилагането на ОУПО ще бъде съхранено съществуващото състояние 
на площите, представляващи местообитания за защитени, важни или чувствителни 
видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, 
зимуване, миграция и др. 

Чрез регламентиране на територията, ОУПО ще спомогне за опазване на естествените 
природни ландшафти, живописни местности, планински и горски месности и влажни 
зони.  

Стратегически, ОУПО няма да има допълнително отрицателно въздействие върху 
представители на флората и фауната, при които вече са налице процеси на разрушаване 
на естествените връзки в екосистемите. 

Направена е оценка, че ОУПО на община Белово няма да повлияе и промени целостта на 
защитените зони от Националната екологична мрежа. Предвидените дейности не са в 
противоречие с целите на опазване на защитените зони.  

ОУПО на община Белово няма да предизвика фрагментация на засегнатите защитени 
зони. Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания, популации 
и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони. 
След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата на защитените 
зони, ще останат непроменени. 

В перспектива, заложените в ОУПО нови промени определят рамката на бъдещи 
проекти и инвестиционни предложения, които биха могли да имат отрицателни 
въздействия въху растителния и животински свят. Основно, тези въздействия могат да 
бъдат свързани с интродуцирането на неместни и инвазивни видове 

Имайки предвид стратегическите цели и определените мерки Проектът за Общ 
Устройствен План в Община Белово няма да окаже негативно въздействие върху 
предмета и целите на опазване на Защитените територии и Защитените зони.  

Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с обектите в 
ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при строителство), се 
свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и респективно без противоречие с 
приетите режими на опазване в защитените зони и защитените територии.  
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6.6. Ландшафт 

Въздействия на ОУП на Община Белово върху ландшафта на ниво устройствено 
планиране.  

- Устройствени жилищни зони - Очакват се краткосрочни, локални временни и 
незначителни отрицателни въздействия върху ландшафтните компоненти в 
жилищните зони в резултат от строителните дейности по обектите и полагането 
на необходимата инфраструктура, както и допълнителното визуално-естетическо 
натоварване на териториите. Същевременно се очаква дългосрочно положително 
въздействие вследствие ландшафтното оформяне и облагородяване на обектите и 
вписване на терените в околните ландшафти. Въздействието ще се кумулира с 
конкретните ИП на територията на общината. 

- Рекреационни зони - Очакват се краткосрочни, локални, временни и незначителни 
отрицателни въздействия върху ландшафтните компоненти, при извършване на 
строителни дейности и допълнителното визуално-естетическо натоварване на 
териториите. Очаква се дългосрочно, положително въздействие върху 
ландшафтите в рекреационните зони по време на експлоатацията в следствие 
ландшафтното оформяне и облагородяване на обектите и вписване на терените в 
околните ландшафти. Въздействието ще се кумулира с конкретните ИП на 
територията на общината 

- Предимно производствени зони - Очакват се локални, отрицателни въздействия 
върху ландшафтите в производствените зони в резултат от допълнителното 
визуално-естетическо натоварване на териториите, които биха могли да бъдат 
смекчени при ландшафтно оформяне и облагородяване на обектите. 
Въздействието ще се кумулира с конкретните ИП на територията на общината. 

- Зони за озеленяване – Очаква се дългосрочно положително визуално-естетическо 
въздействие в резултат от разширяване на зелените системи. 

6.7. Културно-историческо наследство   

Анализът на текстовите материали по ОУП, за вероятните значителни въздействия върху 
културно-историческото наследство(КИН) на територията на Община Белово, в т.ч. 
вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 
постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяването на 
ОУП показват следните положителни и отрицателни такива.  
Положителни дългосрочни въздействия на ОУП върху системата КИН: 

- Стратегическа цел на ОУП на Община Белово е да създаде устройствени 
механизми за трайно съхраняване, изява и преосмисляне на КИН като ресурс за 
устойчиво развитие на селищата в Общината. 

- Според стратегията за опазване на КИН развитието на системата ще се базира на 
концептуалната идея то да бъде осмисляно като част от КИН на национално и 
наднационално равнище. 
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- Планират се територии за КИН с ясно формулирана културно - историческа 
характеристика, за които планът въвежда специфични устройствени режими, 
гарантиращи тяхното съхраняване и устойчиво развитие /територии: с особена 
зона за устройствена защита; с превантивна териториално-устройствена защита; 
на археологически обекти извън границите на урбанизираните територии; на 
единични паметници на културата във и извън селищните граници; зони с 
концентрация на единични обекти; зони с ценни структурни качества; културни 
пейзажи, културни маршрути, публични пространства и други/. 

- Планът ще осигури условия за физическото опазване на паметниците и тяхната 
среда, за промотиране и социализация на познавателните, възпитателните, 
мемориалните, емоционално - естетическите им качества, за реализация на 
стопанския им потенциал като обекти на туристически интерес и посещения. 

- Планира се тясно обвързване на системата КИН с туризма на локално ниво по 
начин, гарантиращ тяхната взаимна изгода в икономически, управленски и 
социален план - от една страна културното наследство е ресурс за развитие на 
алтернативен туризъм и за обогатяване на традиционния за района туризъм с 
различни форми за разнообразен отдих; от друга страна туризмът осигурява 
икономически стимули и социална среда за съхраняване, изява и развитие на 
културно - историческия ресурс.  

- ОУП, с устройствените си предвиждания, правила и нормативи ще осигури в 
максимална степен едновременно социализацията и опазването на всички ценни 
природни и антропогенни дадености – природо-защитени обекти и 
културно-историческо наследство, развивайки еко-туризма и културния туризъм.  

- ОУП осигурява най - доброто за развитието на общината  - съчетаване  на 
културно - историческия туризъм с другите форми на туризъм, както и с 
възможностите за практикуване на зимни спортове и развитието на една система 
от бази за рекреация и спорт на територията на Общината. 

 
Отрицателни въздействия на ОУП върху културно-историческото наследство  
- ОУП предвижда  доразвиване на пътната мрежа, нови общински пътища, 

дублиращи пътищата от републиканската пътна мрежа, с цел обслужване на 
имотите;  изграждане на нови трасета и/или промяна в класовете на 
съществуващи; обходи на всички населени места, през които преминават пътища 
от републиканската пътна мрежа; ремонт на техническата инфраструктура; 
възстановяване на пътната инфраструктура и изграждане на системи за 
предотвратяване на бедствия; прокарване  трасето на новата ж. п. линия в обхвата 
на общинските граници, изграждане на нова ж. п. гара Костенец  в землището на 
с. Габровица и други дейности от строителен характер. 

- Коментар: Това са различни видове строителни дейности, свързани с 
изкопно-насипни работи, с тежко товарна техника, струпване на голямо 
количество анонимни строители и други обстоятелства, криещи риск за 
отрицателни въздействия върху потенциални археологически културни ценности 
/разрушаване или нарушаване на физическата цялост, разпространяване на 
иманярство и пр./ 
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- ОУП следва да предвиди основните мерки, които трябва да се предприемат във 
връзка със защита от рискови неблагоприятни въздействия върху НКЦ.  

- ОУП предвижда: увеличаване площта на зелената система на територията на 
общината, чрез залесяване на свободни терени или ерозирали земи; отреждане на 
зони за паркове и озеленяване около обектите с културно историческо наследство 
– като например около базиликата “Свети Спас“. 

Коментар: При наличието на голямо количество непроучени археологически обекти 
и потенциално неразкрити такива, залесителната дейност също крие риск от 
отрицателни въздействия върху археологически културни ценности /разрушаване или 
нарушаване на физическата цялост, разпространяване на иманярство и пр./ ОУП 
следва да предвиди основните мерки, които трябва да се предприемат във връзка със 
защита от рискови неблагоприятни въздействия върху НКЦ при подобни ситуации 
 
ОУП предвижда да създаде условия за развитие на териториите, подходящи и 
привлекателни за разполагане на инфраструктура, обслужваща отдиха - ваканционни 
селища, хотели, почивни станции, както и вили, организирани в селищни образувания;  
 
Коментар: При установена тревожна тенденция на намаляване и застаряване на 
населението в Общината, отрицателен естествен и механичен прираст на населението, 
обезлюдяване на периферните населени места, трайна тенденция към емиграция, 
висок процент на пустеещи жилища, тенденция към увеличаване дела на 
необитаваните жилища, като за някои от селата той е над 40%( Аканджиево, 
Дъбравите и Сестримо), при пустеещ обществен сграден фонд /закрити училища, 
военно поделение/ - това е недостатъчно обмислен  ход, който ще има пряко и косвено 
отрицателно въздействие върху  КИН.  
 ОУП следва да предвиди  форми на адаптация на пустеещия сграден фонд  към нови 
цели и функции, включително обекти на КИН.  

6.8. Отпадъци 

При реализация на предложените мерки в ОУП на Община Белово и при строг контрол и 
ефективно управление на отпадъците не се очаква значимо негативно въздействие.  

Устройствени жилищни зони, вкл. смесени и централни При предвиждани строителни 
дейности се очакват краткосрочни (в процеса на строителството), временни и 
незначителни отрицателни въздействия върху околната среда. Не се очаква кумулативно 
въздействие. 

При експлоатацията на изградените съоръжения/сгради се очаква генериране на 
отпадъци от ползвателите. Въздействията върху околната среда ще бъдат дългосрочни, 
постоянни, незначителни и отрицателни. Не се очаква кумулативно въздействие. 

Рекреационни зони - при предвиждани строителни дейности се очакват краткосрочни (в 
процеса на строителството), временни и незначителни отрицателни въздействия върху 
околната среда. Не се очаква кумулативно въздействие. 
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При експлоатацията на изградените съоръжения/сгради се очаква генериране на 
отпадъци от ползвателите. Въздействията върху околната среда ще бъдат дългосрочни, 
постоянни, незначителни и отрицателни. Не се очаква кумулативно въздействие. 

Предимно производствени зони- При предвиждани строителни дейности се очакват 
краткосрочни (в процеса на строителството), временни и незначителни отрицателни 
въздействия върху околната среда. Възможно е кумулативно въздействие при 
изпълнение на няколко ИП. 

При експлоатацията на изградените съоръжения/сгради се очаква генериране на 
отпадъци от ползвателите и извършваната производствена дейност. Въздействията 
върху околната среда ще бъдат дългосрочни, постоянни, незначителни/значителни и 
отрицателни. Възможно е кумулативно въздействие при експлоатация на няколко ИП. 

Зони за озеленяване - генерират се биоотпадъци при експлоатация, но при ефективно 
управление за събирането им не се ояаква значимо негативно въздействие.  

6.9. Опасни вещества 

При реализация на предложените в ОУП на Община Белово мерки и при строг контрол 
за спазване на изискванията на действащото законодателство за работа с опасни 
вещества не се очаква негативно въздействие. В Община Белово към момента има едно 
предприятие с нисък рисков потенциал „Импрегнация 2000“ЕАД , което спазва всички 
изисквания на действащото законодателство. предприятия с висок и нисък рисков 
потенциал, в Предварителния проект на ОУП не са предвидени предприятия с висок и 
нисък рисков потенциал. 

6.10. Шум и вредни физични фактори 

Върху изменението на шумовия режим на територията на общината влияние оказват: 

- изменението на параметрите на селищната среда (начин на ползване на 
териториалния ресурс, вид и тип на застрояване и др); 

- изменения в схемата на пътната мрежаи организацията на движение (поява на 
нови пътища, промяна в габаритите и вида на пътните настилки при 
рехабилитацията и реконструкцията на пътните участъци, промяна в параметрите 
на транспортните потоци и др.); 

- поява на нови, локални източници на шум (промишлени предприятия, спортни 
обекти, атракционни и др.); 

ОУП трябва да осигурява максимално възможно запазване на екологичната среда, в т.ч. 
и акустична среда, на общинската територия чрез подходящи устройствени решения и 
отчитане на развитието на транспортната инфраструктура. 

Устройство на територията  

В ОУП сполучливо са очертани функционалните зони, включващи подзони с добре 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 295 

формулирани предложения за приоритети на развитие . 

ОУП запазва съществуващия общ горски и земеделски фонди селищната мрежа на 
общината. За всички населени места и урбанизирани територии в ОУП са определени 
нови регулационни граници. При усвояване на нови терени в регулация с различно 
предназначение (обитаване, здравна или друга дейност, рекреация) да се спазват 
регламентираните гранични стойности за шум за съответния вид територия. 

При обособяване на терени за различна производствено-складова дейност (преработка 
на селскостопанска продукция, създаване на малки предприятия с иновативни 
технологии и др.) следва да се отчита фактор шум във връзка с разположени в близост 
територии с нормиран шумов режим.  

Отчитайки бъдещи инвестиционни намерения ОУП разглежда и земеделски земи с 
допустима смяна на предназначението за различни по вид смесени обслужващи 
производствено-складови зони. При наличие на обекти с нормиран шумов режим се 
изисква спазване на съответните регламентирани изисквания за шум. 

Предвид на добрите природни и исторически дадености на територията на общината 
ОУП обръща сериозно внимание на развитието на отрасъла за отдих и туризъм 
(културно-исторически, селски). 

ОУП запазва развитите форми за отдих и туристически бази , ловни хижи, заслони за 
риболов, отделни обекти за профилактика и др. 

ОУП предвижда територии с рекреационно предназначение (вилни зони). При 
инженерно-техническото обзавеждане и благоустройство на придобилите статут на 
вилни зони е необходимо стриктно да се спазват регламентираните гранични стойности 
за шум за този вид територии. 

При разработване на ПУП за обекти за отдих и рекреация (особено чувствителни по 
отношение на шумовото въздействие), трябва да се обръща внимание и на собствените 
(вътрешни) източници на шум – спортни обекти, заведения с озвучителни уредби и др, за 
да се гарантира благоприятна акустична среда на териториите им. 

Гранични стойности за шум за различните територии и урбанизирани зони са дадени в 
Таблица 2.10-3 , точка 2.1.10. 

Транспортна инфраструктура 

В общината се запазват съществуващите пътни връзки от РПМ и общинските пътища. 
Предвижда се изграждане на ‚малки‘ пътища за по-добра комуникация между 
предвидените вилни зони и селищни образуванияв южната част на общината. За 
транспортното им натоварване на този етап няма информация, но не се очаква те да 
бъдат източник на шум с наднормени нива в околната среда. 

6.11. Здравно хигиенни фактори на околната среда 

Реализацията на ОУП ще оказва категорично положително въздействие върху 
параметрите на околната среда и здравето на хората в района.  
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Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в района, 
предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата заетост, както и 
развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на средата в населените 
места по трите компонента – социални, икономически и екологични. 

Въздействията на ОУП на община Белово – здравно хигиенни аспекти.  

- Устройствени жилищни зони - Предвижданията на ОУП са съобразени с 
местоположението на обектите, подлежащи на здравна защита и не се очаква да 
повишат здравния риск за населението и да повлияят отрицателно на човешкото 
здраве. 

- Рекреационни зони - При изграждането на елементите на рекреационните зони се 
очакват временни локални отрицателни въздействия, но като цяло ефектът от 
осигуряване на възможности за рекреация ще е дългосрочен и положителен  

- Предимно производствени зони- В зависимост от типа на ИП, които ще се 
осъществяват в тези зони може да се повиши здравния риск. При спазване на 
нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве въздействията не би 
следвало да имат трайни негативни последици. 

- Зони за озеленяване – Очакват се дългосрочни положителни въздействия 
вследствие осигуряване на здравословна среда 

- На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на околната 
среда и целите на ОУП сe извеждат приоритетите за развитие на територията. 
Анализът на приоритетите на развитие, залегнали в ОУП, от гледна точка на 
отношението им към околната среда, се поставят в проекта на ОУП на община 
Белово. Реализацията на ОУП ще оказва категорично положително въздействие 
върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района.  

- Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в 
района, предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата 
заетост, както и развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на 
средата в населените места по трите компонента – социални, икономически и 
екологични. 

6.12. Материални активи 

Очаквани въздействия върху материалните активи на общината при реализацията на 
ОУП на Община Белово 

- Устройствени жилищни зони - Очаква се въздействието върху материалните 
активи в жилищните зони да бъде положително, тъй като с ОУП се регламентират 
възможности за създаване нови материални активи в тях.  

- Рекреационни зони - Очаква се въздействието върху материалните активи в 
рекреационните зони да бъде положително, тъй като с ОУП се регламентират 
възможности за създаване нови материални активи в тях. Въздействието ще се 
кумулира с конкретните ИП на територията на общината. 
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- Предимно производствени зони- Очаква се въздействието върху материалните 
активи в производствените зони да бъде положително, тъй като с ОУП се 
регламентират възможности за създаване нови материални активи в тях.  

II Оценка на въздействията на целите, заложени в Техническото задание за 
ОУП с оглед екологичните аспекти 

В ДЕО от отделните експерти е направен анализ и оценка на потенциалното въздействие 
върху околната среда на индикативните цели, заложени в заданието за изготвяне на ОУП 
на община Белово с оглед на екологичните аспекти, които имат отношение към тях. 

Индикативна цел 1: Създадване на планова основа за дългосрочно устойчиво развитие 
на територията на община Белово с всички населени места и землищата им за срок от 20 
години, обвързано с Националната стратегия за регионално развитие на Република 
България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за 
периода 2013-2025 г., Областната стратегия за развитие на област Пазарджик (2014-2020 
г.) и Общинския план за развитие на община Белово (2014-2020 г.) за срок от 20 години; 

Аспекти на околната среда – засягат се всички компоненти и фактори на околната среда.  

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда При така заложените цели, 
които задават плановата концепция за ОУП, въздействието върху разглежданите аспекти 
на околната среда и човешкото здраве се очаква да бъде положително съобразно 
основополагащата идея за устойчивост. 

Индикативна цел 2: Да осигури възможност за създаване на добри условия за 
обитаване и труд на населението; 

Аспекти на околната среда – засягат се всички компоненти и фактори на околната среда.  

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - Създаването на добри 
условия за обитаване и труд на населението има изразен социално-икономически аспект 
с изцяло позитивно въздействие. Добрите условия за обитаване предполагат добро 
качество на околната среда, което може да бъде постигнато при добро планиране т.е. 
баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти. В този смисъл 
резултантното въздействие от реализацията на целта клони към положително. 

Индикативна цел 3: Да определи границите и местоположението на устройствените 
зони, както и да конкретизира допустимите и забранени дейности в тях и изискванията 
при използването, опазването и застрояването на терените в различните зони; 

Аспекти на околната среда - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - Определени са режимите 
за тяхното ползване на устройствените зонии, но конкретните въздействия от така 
планираните граници и местоположение на устройствените зони са допълнително 
разгледани в оценките по компоненти на околната среда. 

Индикативна цел 4: Да осигури възможност за подходящо развитие на техническата 
инфраструктура и обвързването и с националната инфраструктура; 
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Аспекти на околната среда - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - Развитието на 
техническата инфраструктура се очаква да има положителен социален ефект, 
включително увеличаване на материалните активи, но отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда, свързано с дългосрочно отнемане на земи и 
нарушаване на почвената покривка, както и с временно генериране на отпадъци (за 
периода на строителството) и възможно влошаване на качеството на водите и въздуха. В 
зависимост от мащаба на развитие и взетите мерки негативните въздействия могат да 
бъдат сведени до нормативно изискваните. 

Общата оценка с лимитиращо въздействие върху осигуряване на по-високо качество на 
жизнената среда е положителен ефект. 

Индикативна цел 5: Да определи насоките за териториалното развитие на 
урбанизираните територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските 
и защитените територии с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

Екологични аспект - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда  

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Целта има положителен 
ефект, но конкретно изразените в предлаганото устройственото планиране и тяхното 
екологично съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони са 
допълнително разгледани в оценките по отделните компоненти и фактори на околната 
среда на ниво планиране.  

Индикативна цел 6: Да предвиди необходимите трасета и терени и осигури спазване на 
сервитутните зони за провеждане на съоръженията на техническата инфраструктура; 

Аспекти на околната среда - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - очакваните въздействията 
са както положителни, така и отрицателни, като резултантната оценка се определя при 
по- подробно оценяване на въздействията на конкретните терени и въздействието им 
върху отделните компоненти и фактори на околната среда. 

Индикативна цел 7: Да обвърже съществуващите и предвидени терени за озеленяване 
за широко обществено ползване в селищната среда с нови и съществуващи горски 
паркове в единна зелена система; 

Аспекти на околната среда: Ландшафт, Въздух и климат, Биологично разнообразие, 
Население, човешко здраве 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - С разширяването на 
зелените системи се очаква положително пряко дългосрочно въздействие, което да 
подобри условията на селищната среда, вкл. микроклимата, и да създаде екологична 
насоченост към устройството на ландшафта, осигурявайки предпоставки за поддържане 
на биологичното разнообразие и здравословна среда за населението. 

Индикативна цел 8: Да се предвидят мерки и да се осигурят възможности за 
възстановяване на нарушените територии и да се определи последващото им 
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предназначение. 

Аспекти на околната среда - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - Възстановяването на 
нарушените територии има положителен ефект, както и по същество определянето на 
тяхното последващо предназначение. Ефектите от конкретно определеното с ОУП 
последващо предназначение обаче са нещо различно и са допълнително разгледани в 
оценките по компоненти. 

Индикативна цел 9: Да отрази всички защитени зони и защитени територии и да посочи 
всички наложени спрямо тях ограничителни условия за ползване, като същевременно 
гарантира опазването на биологичното разнообразие; 

Аспекти на околната среда: Биоразнообразие 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - Въздействието е 
положително, тъй като отразяването на границите на защитените територии и 
защитените зони и съобразяването на ОУП с ограничителните условия е предпоставка за 
опазването на биологичното разнообразие. 

Индикативна цел 10: Да представи концепция за развитие на туризма и отдиха при 
балансирано и устойчиво използване на селищните и извънселищни територии, при 
умело използване на природните и антропогенни ресурси; 

Аспекти на околната среда - засягат се всички компоненти и фактори на околната среда 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - , представянето на 
концепция само по себе си няма въздействия, но съдържанието на тази концепция се 
очаква да се отрази на всички оценявани аспекти. Съответните въздействия се 
разглеждат допълнително спрямо конкретните предвиждания на устройственото 

Индикативна цел 11: С ОУПО да се обследва съществуващото състояние на 
териториите с устройствен режим за обществено обслужване и се преструктурират 
според създалите се необходимости; 

Аспекти на околната среда – население, материални активи 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда - съответните въздействия 
се разглеждат допълнително спрямо конкретните предвиждания на устройственото 
планиране 

При изготвянето на настоящия Общ устройствен план и при оценката на степента му 
на въздействие върху околната среда, описана подробно в т.6 е направен извода, че при 
тази обстановка не съществуват основания, на базата на които да се твърди, че при 
реализация на ОУП на Община Белово ще бъдат нанесени непоправими щети на 
околната среда в този район на страната. 
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7. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 
НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА 
БЕЛОВО 

Направеният анализ и оценка на състоянието на околната среда на територията на 
община Белово е основание при разработване на ОУП на общината да се акцентира 
върху предложение на мерки за опазване на околната среда. 

Мерки с такъв характер, взети предвид при разработване на Предварителния проект на 
ОУП на община Белово са : 

- недопускане на разрастване на урбанизираните територии за сметка на ценни 
земеделски земи; 

- териториална организация на озеленените площи (естествени и култивирани ) 
с оглед изпълнение на изолационни и защитни функции; 

- направени предложения за възможности, които да осигурят устойчиво 
развитие на общината и повишаване качеството на околна и жизнена среда за 
населението (свеждане до минимум наднорменото замърсяванена на 
повърхностните и подземните води с непречистени отпадъчни води чрез 
изграждане на ПСОВ в Белово - в ОУП е предвидена площадка за ПСОВ). 

Разгледани и оценени са предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при прилагане на плана. 
Посочени са и нови мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
компенсиране на неблагоприятните последствия при прилагане на плановете, от 
експертите, разработващи екологичната оценка. 

Препоръките се отнасят за следващите етапи на планиране – ПУП, където има одобрен 
ПУП/ може да има или не ЕО/или инвестиционен проект. 

Мерките са като превантивна мярка и препоръка и имат пожелателен характер. 

Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробните 
устройствени планове (ПУП). Те по принцип са следващ етап на планиране след ОУП. 

Представени са мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана за 
околната среда и човешкото здраве. 

 
7.1. Мерки предвидени мерки за опазване на околната среда 
по компоненти и фактори  

В ДЕО след подробен анализ и оценка на текущото състояние на околната среда и 
определяне на въздействието на устройствените решения в Предварителния проект на 
ОУП на Община Белово се предлагат мерки по отделни компоненти и фактори на 
околната среда за да се гарантира опазването й и респективно спазване на всички 
изисквания на действащото екологично законодателство, хармонизирано с 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 301 

европейското.  

 Атмосферен въздух 

- Контрол на замърсители на атмосферен въздух на строителните площадки и в 
най-близко разположените жилищни територии по време на строителството на 
инфраструктурни обеки, производствени сгради, ВиК системи и съоръжения и др. 

- Одобряване за реализация на производствени дейности, които прилагат 
най-добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 
въздух след преценка по ЕО или ОВОС и провеждане на строг контрол за 
изпълнение на предложените мерки за опазване на атм. въздух. 

- Поддържане на пътните настилки и откритите площи в населените места чисти от 
прах през сухите месеци, оросяване при възможност на строителните площадки  

- Намаляване на вредните емисии във атмосферния въздух,чрез ползване на 
слънчеви батерии, съоръжения с ветрогенератори и др. ,  

- Намаляване на вредните емисии във атмосферния въздух през зимния сезон със 
саниране на сгради (повишаване на енергийната ефективност в административни 
сгради, производствени помещения, жилищни сгради и др.) използване на горива 
с по - добри показатели , свързани с генериране на вредни емисии в атмосферния 
въздух. 

- Да се използват съвременни строителни и транспортни машини и съоръжения с 
ниско ниво на емисии на вредни вещества в изгорелите газове. 

- Повишаване етапно на зелените площи и поддържането им в добро състояние.  

 

 Земни недра  

За предотвратяване, намаляване и отстраняване на неблагоприятни последици върху 
земните недра следва да се предвидят следните мерки: 

- качествено изпълнение на строителните работи и рекултивация на нарушени 
терени след приключване на строителните работи и привеждането им в 
естетичен вид; 

- екологосъобразно събиране и третиране на битовите и строителните отпадъци; 
- активизиране на борбата с ерозионните процеси, почистване и укрепване на 

речни корита; 
- съобразяване на проектите за обектите с резултатите, изводите и препоръките в 

докладите за инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и с 
изискванията на законовите и нормативните документи; 

- стриктно спазване на техническите изисквания на Наредба 12/03.07.2001 г за 
проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони 
и на Норми за проектиране на плоско фундиранепри проектиране на сгради и 
съоръжения да се спазват изискванията на Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони; 
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- при извънредни ситуации (земетресения, замърсяване при аварийно разливане 
на нефтопродукти и други опасни вещества и материали) да се предприемат 
действия за намаляване и ликвидиране на отрицателните последици, 
регламентирани в дествуващите законови и нормативни документи и да се 
сигнализират незабавно службите, пряко ангажирани в борбата с бедствия и 
аварии. 

 

 Води 

Необходимо е да се прилагат всички устройствени мерки предвидени в ОПР на община 
Белово 2014-2020 г , РП на ВиК и др. планове и програми , свързани с развитие на ВиК 
инфраструктурата , способствуващи намаляване и компенсиране на негативното 
въздействие върху подземните водите (подземни и повърхностни): 

- реконструкция на вътрешните водоснабдителни мрежи на Дъбравите, Голямо 
Белово, Габровица, Момина клисура и Мененкьово;  

- реконструкция на външната водопроводна мрежа на община Белово; 
- реконструкция на вътрешните канализационни мрежи на Дъбравите, Голямо 

Белово, Габровица, Момина клисура и Мененкьово; 
- изграждане на ПСОВ и колектори; 
- корекция на р. Яденица. 

За изпълнението на тези мерки се предвижда да се направи допълнителна преценка и 
приоритизация на нуждите, като се съобрази избора на решения с разработените нови 
технологии, приспособени за малки населени места и с по- ниска цена.  

В „План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г“ са 
предвидени следните аналогични мерки: 

 
Код на 

мярката 
Наименование на 

мярката 
Действия за изпълнение 

на мярката 
Код на 

действието 
Вид на 

мярката 
Прилагащ 

орган 
UW_2 Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води на 
населените места 

Изграждане, 
реконструкция или 
модернизация на канали- 
зационна мрежа за 
агломерации над 2 000 е.ж. 

UW_2_4 основна Община 
Белово, ВиК 
оператор 

UW_2 Осигуряване на 
събиране, отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води на 
населените места 

Изграждане, 
реконструкция или 
модернизация на ГПСОВ 
за агломерации над 2 000 
е.ж. 

UW_2_1 основна Община 
Белово, ВиК 
оператор 

NI_1 Намаляване на 
замърсяването с 
нитрати от земеделски 
източници 

Прилагане на правилата за 
добра земеделска 
практика в нитратно 
уязвимите зони 

NI_1_9 основна Община 
Белово, 
земеделски 
стопани 

EW_1 Намаляване на 
водовземането чрез 
въвеждане на 
водоспестяващи 
технологии 

Прогнозиране на нуждите 
от вода за напояване 

EW_1_7 допълни- 
телна 

МЗХ, части от 
НС „Варвара“ и 
„Карабунар“ 

DW_4 Опазване на Забрава за сечи, с DW_4_1 допълни- ДАГ, 
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повърхностните води, 
предназначени за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

изключение на санитарни 
и отгледни сечи, във 
водосбора на 
водохващания от 
повърхностни води, 
предназначени за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

телна РИОСВ-Частта 
на ВТ, 
попадаща в ЗЗ 
BG0001386 
Яденица и ЗЗ 
BG0000304 
Голак 

HY_7 Подобряване на 
хидроморфологичното 
състояние на реките 

Забрана за нови 
инвестиционни 
намерения, свързани с 
изграждането на 
хидротехнически 
съоръжения и изземване 
на наносни отложения, с 
изключение на 
съоръженията за защита 
на населението от 
наводнения 

HY_7_4 основна БДИБР- 
Коритата на  
р. Марица и 
главните й 
притоци 

HY_10 Осигуряване на 
екологичния отток 

Оптимизиране на 
управлението на водите на 
язовирите, 
водностопанските 
системи и деривациите за 
осигуряване на водни 
количества за екологичен 
отток и постигане на 
ДЕС/ДЕП 

HY_10_3 допълни- 
телна 

БДИБР- 
Р. Крива след 
яз. „Белмекен“ 

DP_13 Опазване на водите от 
замърсяване с 
препарати за 
растителна защита 

Контрол за използването 
на петициди в райони на 
подземни водни тела, 
формирани в корстови 
водоносни хоризонти, 
разкриващи се на 
повърхността  

DP_13_9 допълни- 
телна 

БДИБР-Под- 
земно водно 
тяло 
BG3G00000Pt037 

DP_14 Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от населени 
места 

Закриване и рекултивация 
на депо за неопасни 
отпадъци 
(Място на прилагане Дипо 
„Белово“) 

DP_14_6 основна Община 
Белово 

 

Освен посочените мерки, за намаляване и компенсиране негативното въздействие 
върху подземните води са целесъобразни и следните мерки:  

- да се узакони водовземането от всички съоръжения за добив на подземни 
води, чрез осъществяване на процедури за водовземане, както и за учредяване 
на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване в съответствие с изискванията в Закона за водите, Наредба  
№ 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба 
№ 3/16.10.2000 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; 
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- проектирането и строителството на нови обекти и съоръжения, произтичащи 
от устройствените мерки в ПУП, да се съобразява с регламентираните в чл. 
118а на Закона за водите забрани за прякото отвеждане на замърсители в 
подземните води, обезвреждането, включително депонирането на 
приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на 
замърсители в подземните води, други дейности върху повърхността и в 
подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на 
приоритетни вещества в подземните води, използването на материали, 
съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, 
инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е 
възможен контакт с подземни води; 

- да се опазват водоизточниците и съоръженията в предстоящите за учредяване 
санитарно- охранителните зони около водоизточниците за питейно битово 
водоснабдяване от подземни води; 

- да се спазват забраните и ограниченията в охранителните пояси на 
предстоящите за учредяване санитарно-охранителни зони, съгласно 
изискванията в Наредба № 3/16.10.2000 г; 

- при осъществяване на инвестиционните проекти, произтичащи от ОУП на 
община Белово и които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРБ на 
ИБР да се прилагат мерки, съгласно Становище на ЕО на проектите на ПУРБ 
прил. към ПУРБ 2016-2021 г. 

- всички дейности, произтичащи от предвижданията в ОУП, следва да се 
съобразяват с изискванията в „Програмата от мерки за ограничаване и 
предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски 
източници“, утвърдена със Заповед № РД-141/07.03.2011 г на министъра на 
земеделието и храните и Заповед № РД 09-189/24.03.2011 г на министъра на 
околната среда и водите и „Програмата за мониторинг на нитратите в 
подземните води“, утвърдена със Заповед № РД-635/13.08.2013 г на 
министъра на околната среда и водите. 

- при осъществяване на инвестиционните проекти, произтичащи от ОУП на 
община Белово и които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРН на 
ИБР да се прилагат мерки, съгласно Становище на ЕО на проектите на ПУРН 
в ИБР. 
 

 Земи и почви 

- Терените за разширение и изграждане на нови обекти да не засягат замеделски 
земи от висока категория. Да се вземат предвид възможностите за развитие на 
транспортната и техническата инфраструктура. Да се предвиди изолационно 
озеленяване. 

- За реализация на бъдещи инвестиционни намерения, засягащи земеделски земи в 
обхвата на ОУП, следва да се проведат процедурите по ЗОЗЗ и Правилника за 
прилагането му на основание на разработени, приети, одобрени и влезли в сила 
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ПУП.  

- По силата на чл.59 ал.1 от ЗУТ застрояване на земеделските земи ще се допуска 
когато това е предвидено с влязъл в сила ОУП и обособени съответни зони за 
застрояване в самия план. 

- Новопредвидените урбанизирани територии, предназначени за производствени и 
складови дейности, да се съобразят с вече настъпилите промени на 
предназначението на земеделски земи. Да се сведе до минимум заемането на 
земеделски земи висока категория. 

- Осигуряването на разделно събиране на биоотпадъците е стъпка напред за 
опазване на околната среда, последващото им третирането им на регионален 
принцип, както и домашно компостиране е много положителна мярка, при която 
отпадъкът се превръща в продукт за повишаване на почвеното плодородие.  

- Въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
предаването им за рециклиране ще предотврати замърсяването на редица площи с 
неразложими и устойчиви замърсители. 

- Осигуряването на площадка за разделното събиране на строителните отпадъци, в 
т. ч. земни маси, почва, камъни и др., за събирането и съхранението им на 
територията на общината е предпоставка за избягване формирането на 
нерегламентирани депа, които често замърсяват обработваеми земи поради 
недобросъвестното отношение на строителни фирми.  

- Да се предложи пространствена организация на селскостопанската 
инфрасруктура. Да се отразят съществуващите стопански бази и евентуалното им 
бъдещо разширение. Да се обоснове възможността за възникване на 
преработвателни предприятия на селскостопанска продукция в удобна връзка със 
земеделски и животновъдни инфраструкторни обекти.  

- Правилникът за прилагане на плана да изисква изграждане на локални 
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води за животновъдните обекти, 
обектите за преработка на животновъдна продукция и други с подобна 
необходимост.  

- Хумусният пласт отделен при строителството да се депонира отделно и да се 
използва по предназначение.  

- Оформяне на алеи и вътрешни пътища за транспортни средства, като се ограничат 
с видими бордюри. 

- Повишаване на зелените площи в Общината. Всички технологично свободни 
пространствата трябва да се оформят като зелени площи с подходяща 
растителност, съгласно изготвените проекти за паркоустройство на терените 

- Необходимо е да се възстановят всички съседни площи, евентуално нарушени от 
строителството, както и временните площадки в рамките на отредения терен  
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- Опазване на почвата от замърсяване с нефтопродукти при аварии с транспортна 
техника, като се отстранява замърсената почва. При аварийни локални разливи да 
се отстраняват замърсените почви и да се третитират като опасен отпадък - да се 
предават на лицензирана фирма за обезвреждане или да се ремедиират на място 

- Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за 
употреба препарати за растителна защита. Контролът за състоянието на складовете и 
Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за 
растителна защита през 2015 г. се е извършвал на база заложените планови проверки. 
Основна цел на правилното съхранение на негодните за употреба ПРЗ е 
предотвратяване реалната опасност от замърсяване на околната среда, отравяне на 
хора и животни. Проверени са всичките 13 склада и 3 Б-Б куба за съхранение на ПРЗ 
с изтекъл срок на годност. Състоянието на складовете е задоволително.  
 

 Биологично разнообразие. Защитени територии и защитени зони. 

- При предвижданията на бъдещи ПУП-ПЗ и реализирането на инвестиционни 
предложения, е необходимо прецизиране на видовия състав и недопускане 
деградирането на местните естествени екосистеми. Залесителните и 
озеленителни мероприятия да се извършват изключително с автохтонни 
дървесни и храстови видове. 

- При реализиране на конкретни планове и инвестиционни предложения да не се 
допуска пряко отрицателно въздействие и нарушаване на биокоридорни връзки 
за местната фауна. 

- При изграждане на нови елементи на напоителната система и водовземни 
съоръжения да не се допуска възпрепятстване на миграционните коридори на 
хидробионтите или увреждане на крайречната флора и фауна. 

- При определяне на бъдещото функционално използване на отделните части на 
територията, както и провеждането на новите пътни трасета и инфраструктурни 
проводи, да се отчита стриктно териториалния обхват на защитените територии 
и зони. 

 Ландшафт 

- При устройствените решения максимално да се запазва съществуващия 
ландшафт на територията на общината. 

- Изработването на ландшафтно устройствен план на общината. 

- На бъдещите площадки за производствени и складови дейности да се предвиди 
подходящо озеленяване. 

 Културно историческо наследство 
1. Мерки за отразяване в окончателния проект на ОУПО Белово.  

1.1. Mерки относно физическата защита  на КИН 

▪ Като се  има предвид, че: 
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-  Общината24 попада в земетръсна зона и при земетресение се подлагат на риск НКЦ; 

-  Районът е рисков по отношение на наводненията и съпровождащите ги нарушения 
на речните корита и заливната тераса, последствията могат да се окажат катастрофални 
за НКЦ - сгради, мостове, археологически обекти и съоръжения;  

- Има свлачища, които при активирането им създават условия за нарушаване на 
физическата цялост на НКЦ; 

Следва да се вземат адекватни мерки: 
-  Да се локализират местата и зоните на въздействие от природни фактори, 

представляващи риск за увреждане на НКЦ и на експозиционната им среда 
-  Да се ползва принципът на превантивност по проблемите на опазване на НКЦ, 

като при  проектирането се предвидят и направят изследвания за рисковете от 
наводнения, свлачища, срутища; промяна на режима на подпочвените води; 
замърсяването на въздуха; както и влиянието на други негативни последици 
върху охранителните режими на обектите на КИН;  

▪ Като се има предвид, че редица антропогенни фактори крият риск за НКЦ, като: 
- Прокарване на нова инфраструктура – пътища, далекопроводи, тръбопроводи и 

прочее, свързано с изкопно-насипни дейности, при които се подлагат на риск 
археологически обекти НКЦ, включително все още неразкрити; 

- Строително-монтажни дейности в извън-селищните територии, които крият риск от 
нарушаване физическата цялост на археологически НКЦ, включително неразкрити; 

- Рекултивация на нарушени терени, свързана с изкопно-насипни дейности, при които 
се подлагат на риск археологически обекти НКЦ, включително неразкрити; 

-  Селскостопански дейности в извън селищните територии, които крият риск от 
нарушаване физическата цялост на археологически НКЦ, включително неразкрити; 

Следва да се вземат адекватни мерки: 
Всички проекти да се съпоставят още в началните фази на проектиране с 
локализацията на обектите на КИН, според данните от Единната 
археологическа карта на България; на Регионалния исторически музей и от 
документацията на НИНКН. В плановете, в програмите за реализация и 
проектно-сметните документации да се предвидят необходимите 
предварителни проучвания и сондажи за наличие на археологически обекти в 
обсега на трасетата. В хода на извършване на проектните и строителни 
работи да се спазват законовите разпоредби (по ЗУТ; по Наредбата за опазване 
на археологическите паметници; ЗОСС и пр.) и най-важно – своевременно да се 
извършват процедурите за съгласуване като превантивна мярка за опазване на 
НКЦ; 
Всички стопани на обработваеми земи, както и строителите – изпълнители на 
строително-монтажните дейности да бъдат инструктирани за 

 
24 План за защита при бедствия в община Белово, Белово, 2016 г –В: 
http://www.belovo.eu/attachments/article/1218/plan-za-zashtita-pri-bedstviq-v-obshtina-belovo.pdf 

http://www.belovo.eu/attachments/article/1218/plan-za-zashtita-pri-bedstviq-v-obshtina-belovo.pdf


ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 308 

съблюдаването на Режим  и Режим Б  за опазването на археологическите 
обекти, при извършване на посочените дейности, от страна на съответните 
органи. 
Всички стопани на обработваеми земи, както и строителите – изпълнители на 
строително-монтажните дейности, да бъдат инструктирани за 
съблюдаването на изискванията на чл. 83 ал. 1 и 2; чл.93 ал. 1; чл. 94, чл.97 от 
ЗКН за опазване, идентифициране и съхранение на културните ценности, както 
и чл. 158 ал.1 за предаване на движимите археологически ценности в РИМ. И чл. 
160 ал.1 и 2 от ЗКН, съответно чл. 72 и 73 – при откриване на структури и 
находки, които имат признаци на културни ценности, строителните дейности 
се спират.  
▪ Като се има предвид  негативните въздействия върху НКЦ  в следствие на: 

- Иманярски набези върху археологически обекти НКЦ, при които се крие опасност от 
тяхната безвъзвратна загуба за науката, историята и обществото. 

- Безконтролното разрушаване и подмяна с ново строителство, в нарушение на 
законовите ограничения на декларирани или регистриранни паметници на 
културата. 

- Некомпетентните намеси при консервационно-реставрационни работи на НКЦ; 
некачествени, недобросъвестни ремонти, нерегламентирани от НИНКН 
„реставрации“, водещи до компрометиране на НКЦ или загуба на автентичността 
им.  

- Неподходяща и безперспективна социализация и експлоатация на културния 
ресурс. 

Следва да се вземат адекватни мерки: 
Осигуряване на мониторинг на състоянието на недвижимото наследство, 
съобразно предвидените режими, който да се осъществява под ръководството на 
регионалния инспекторат; 

1.2. Мерки и препоръки  относно наличния капацитет на КИН 

Необходимо е проучване на потенциала и съставяне на единна информационна 
банка за недвижимото, движимото и неосезаемото културно наследство на 
територията на община Белово. За целта следва: 

▪ Да се възложи извършване актуализация на листата на НКЦ – археологически и 
на сгради и съоръжения, с установяване на кадастрални номера и собственост;25 
▪ Да се съставят досиета и паспорти на всички недвижими ценности, с пълно 
графично и текстово описание;  

 
25 Виж Становище на НИНКН  относно: Общ устройствен план на община Белово, фаза предварителен 
проект, подписано от Зам.Министър на културата, А.Гешева, от 19.01.2018г.: „НИНКН не е провеждал 
дейности по актуализация на списъка на НКЦ на територията на общината и в института не са 
постъпвали предложения от общинската администрация за реализиране на такава 
дейност.“ Дейностите по актуализация на списъка включват актуализирана оценка на културната и 
научна стойност на обектите, на състоянието им, определяне на режими за опазването им, както и 
идентифициране на нови обекти с потенциал на НКЦ. 



ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 309 

▪ Да се проучат, документират и процедират за вписване в листата на НКЦ, 
археологическите и архитектурни обекти, които не фигурират в нея, например 
петте моста, архитектурни обекти от Новото и Най-новото време, археологически 
локации.  
▪ Да се осъществи мониторинг на всички обекти - НКЦ, анализира състоянието 
им и да се съпостави с категоризацията им, с цел преоценка и актуализация. 
▪ Да се създаде дигитална база – данни на културно-историческото недвижимо и 
движимо културно наследство на общината, която ще подпомага мониторинга и 
ще служи за популяризирането му.  
▪ Да се преценят уникалните за Общината типологични, смислови, 
функционални акценти от цялата система на КИН; 
▪ Да се определят зоните с капацитет за развитие на културен туризъм, 
концептуалните теми, идеи и брандове за културните маршрути, събития, 
пейзажи и прочее.  
▪ Да се направи Опорен план на обектите и териториите на недвижимото културно 
наследство съгласно списъците;  
▪ Да се направи схема на НКН с отразени защитените територии за опазване на 
недвижимото културно наследство по смисъла на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗКН, които 
включват всички недвижими културни ценности по списъците на НИНКН, както и 
обектите, притежаващи статут и техните охранителни зони, определени по реда на 
чл. 79, ал. 4 от ЗКН.  

1.3. Препоръки относно акцентите 
 Археологически акценти 

▪ наситени с локации от предисторическо време са землищата на Мененкьово  
Аканджиево.  

▪ важни са териториите с античния и средновековен град Левки и прилежащия му 
манастир в землището на Голямо Белово,  

▪ ценен е античния и средновековния град Раковица от землището на село Сестримо.  

▪ значими археологически останки има в местността Топлата вода от землището на 
село Малко Белово, както и южно от него в посока към Голямо Белово.  

▪ в чертите на селищната територия археологически регистрации има в село Аканджи-
ево като там могат да се очакват и нови.  

▪ специална териториална защита следва да се осигури на село Голямо Белово, 
където са съсредоточени елементи от историческата му градоустройствена 
структура и по-голям брой НКЦ – римския и средновековен Русинов мост, 
средновековен български скален скит, две възрожденски черкви и жилищни сгради от 
ХІХ и началото на ХХ век; ценен е за историята на Голямо Белово Русинов мост. 

 
 Архитектурни акценти 

▪ По отношение на архитектурните недвижими културни ценности, основен обект е село 
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Голямо Белово с акценти върху няколко от неговите зони – около енорийската черква 
„Св. Вмчк Димитър“ и двата регистрирани жилищни ансамбъла.  

▪ В Сестримо зоните върху които трябва да се акцентира са около енорийския храм и 
съседното му училище, както и площада с двете стари къщи – възрожденската и от 
20-те години на ХХ век, които имат архитектурни качества.  

▪ Специална защита трябва да се осигури за петте моста в Беловско, като при тяхната 
регистрация като НКЦ им се създадат съответните защитни зони.  

 
1.4.  Мерки и препоръки относно организацията по опазването и 

защитата на КИН 

▪ Да се възложи изработването на Програма за организирана защита и управление на 
недвижимите културни ценности, която да включва: 

▪ Интегрален специализиран план за експертно проучване, оценка и 
категоризиране по степен на спешност на необходимостта от консервация и 
реставрация на археологическите обекти на територията на общината. 

▪ План за  спешни разкопки и консервация на емблематични за Общината 
археологически обекти като античния и средновековен град Левке и прилежащия му 
манастир; 

▪ План за спешни мерки за опазване на архитектурни образци на КИН  в общината, 
намиращи се в най-критично състояние; в това число - план за реставрация на група от 
къщи в Голямо Белово, като част от дейността на местните строители; 

▪ Информация и инструкция на собствениците на сгради - НКЦ за техния статут на 
културни ценности и да се разработи програма за стимулиране на дейностите по 
консервация и реставрация на обектите; 

▪ Правилник за режима на всички обекти на КИН на територията на Общината и 
специфичните  правила и норми за всеки един конкретен случай. 

▪ Да се изработи Календарен план, въз основа на който да започне планомерното 
изпълняване на необходимите мерки по опазването и социализацията; 

▪ Да се потърсят възможности за ежегодни археологически разкопки, съобразно с 
изработен дългосрочен план за археологически проучвания. Особено внимание да се 
обърне на консервацията и реставрацията на обектите;  

1.5. Мерки и препоръки относно социализацията на КИН 

Културно наследство трябва да се превърне в икономически лост за устойчиво 
развитие на община Белово, по пътя на следните три направления: 

Туризъм  

▪ Съставяне на програма за активизиране на културното наследство в полза на 
културния, селски, еко-туризъм и други видове туризъм;  

▪ Съставяне на интегрална информационна база за туризъм, която да включва всички 
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обекти на традиционен и алтернативен туризъм на територията на общината; 

▪ Препоръчително е обвързване на базата данни и културните маршрути с тези на 
съседските общини, с цел взаимодействие и привличане на по-голям туристически 
интерес; Тук влиза и обвързването на локалните културни маршрути с тези от 
регионалната пътна мрежа от пред-античността, античността и османския период, която 
е част от общоевропейското наследство.  

▪ Организиране на тематична информационна мрежа, свързана с културното 
наследство на Община Белово и  със съседните общини – на изток община Септември; 
на юг община Велинград; на югозапад община Якоруда, Област Благоевград; на 
северозапад община Костенец, Софийска област; 

▪ Съставяне, апробиране и менажиране на актуални културни маршрути с 
най-атрактивните обекти на културно наследство, включващи  археологически 
ценности от национално значение, като например Беловската базилика, средновековни 
крепости, например „Раховица“, участъци от трасета на антични и средновековни 
пътища, следи от мостове, ханове, стражеви кули, пътни станции, разположени по 
трасето на „Диагоналния път – древният път на Европа“, намиращи се на територията 
на общината; интегриран маршрут /исторически, етно-туризъм, еко-туризъм, лов и 
риболов, кулинарен туризъм, образователен, познавателен, пешеходен, конен, 
вело-туризъм на тема „Река Марица – реката, която ни свързва“; етно-туристически 
маршрут на тема  „Лозя, вино и празници“, коопериран със съседни общини; 
исторически културен маршрут „Памет българска – Българио, за тебе те умряха“;   

▪ Съставяне, апробиране и менажиране на културен пейзаж „Трансбалканската 
железница“ , с включване на всички жп гари и спирки по трасето, от Община Белово  и 
при желание - от съседните Общини; 

▪ Комбиниране на културните маршрути с еко-маршрути, с религиозен туризъм, с 
риболов, фото-лов, с образователен туризъм, с конен туризъм, вело-туризъм, с 
фестивален туризъм и т.н. за получаване на по-пълноценен туристически продукт; 

▪ Превръщане на определени събития от Културния календар, по примера на 
фестивала на късно-античното и средновековно наследство, в Община Костенец, 
„Траянови врата – величие и памет“, в интерактивни международни събития, 
включващи и активизиращи едновременно всички възможни културни обекти на 
територията на общината – демонстрация на занаяти, кулинарни фестивали, изложби, 
дегустации на продукти, фото-конкурси, фолклорно творчество и т.н. 

▪ Разгръщане на музейната дейност - създаването на съпътстващи основната експо-
зиция в Исторически музей в гр. Белово, изнесени извън нея туристически 
информационни центрове с тематични експозиции. Например на рудо-преработката 
при реставрираната видня до река Яденица над Голямо Белово, на дървопреработ-
ването в Голямо Белово или Сестримо, на железопътното и пътно строителство в старите 
ж. п. гари в гр. Белово, с. Сестримо, ж. п. спирките „Бойка“ при с. Габровица и „Момина 
клисура“; на каменоделството и строителството - в Голямо Белово, етнографска в 
Мененкьово или Аканджиево и други, съобразно с изработения перспективен план.  
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▪ Развитие на отрасъл “хотели и ресторанти”, разгръщане на туристическия 
потенциал на тази дейност. Препоръчително е за тези цели стимулирането и 
използването на необитаемите жилищни и обществени сгради, както и техният 
потенциал за превръщането им в „къщи за гости“, частни и семейни хотели, 
еко-къщи, вили, хостели, ханове, винарни, механи, кулинарни къщи и пр.; 
повторната употреба на стари ж.п.-вагони чрез преустройването им в хостели и 
разполагането им в района на културния пейзаж „Трансбалканска железница.“ 

 Привличане на инвестиции 
 Наложително е привличането на инвеститорски интерес към създаване на 

туристическа инфраструктура в Общината, чрез: 
▪ Строителни дейности, свързани с: 
-  осмислена консервация, реставрация, реконструкция и експониране на някои 
от най-важните археологически ценности; 
- ремонт, реставрация, преустройство, адаптация на сградите, регистрирани 
като недвижими културно-исторически ценности на територията на четирите 
селища; 
- ремонт, реставрация, преустройство, адаптация на незаетите жилищни сгради 
за нуждите на туристическата инфраструктура; 
 
▪ Инвестиции се привличат също чрез: 
-  умело менажиране на културния, селския, велосипедния, конния и 
еко-туризма, както и друг вид атрактивен за общината туризъм; 
- разработване на пътно-транспортна комуникация за нуждите на туризма; 
▪ Разработване на трансгранични туристически маршрути, съвместно с партньори 
от съседните заинтересувани общини, посредством използването на европейските 
културните коридори /Коридори №4 и №10/ както и трансбалканската културна 
мрежа.  
 

 Осигуряване на  трудова заетост за безработното население  
▪ Развитието на туристическия бранш предполага откриване на нови работни 
места по цялата верига на туристическата индустрия – туроператори, 
екскурзоводи, водачи, куратори, аниматори,  хотелиери, ресторантьори, транспортни 
служители, служители в информационните центрове, в рекламата и менажирането, в 
търговията, услугите  и пр.  
▪ Чрез алтернативните форми на туризъм има възможност и за осигуряване на 
алтернативна заетост през неактивния – зимния сезон, чрез развитие на 
туристическата индустрия: създаване на задруга за художествени и традиционни 
занаяти; ателиета за сувенири и реклама; кулинарни работилници и събития, 
поддържани на базата на екологичното селското стопанство, на мандраджийството, 
уникалното домашно стопанство и други подобни; 
▪ Чрез курсове за преквалификация и допълнителна квалификация за нуждите на 
туристическия бранш. 

1.5. Предложение за културен ландшафт 
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Предлагаме културен ландшафт26 на тема „ТРАНС - Балканската железница“ 
Териториалният му обхват включва фрагмент от трасето на железопътната линия, ж. 
п. гарите Белово и Сестримо, Спирка „Бойка“ при с. Габровица и  спирка „Момина 
клисура“, както и съоръженията по протежението й. Предписанията за опазване 
следва да защитават цялостната структура на потенциалния културен ландшафт. Не 
се допуска промяна на предназначението на трасето, както и на гарите и спирките по 
протежението му. 
Обособяването на Културният ландшафт „Трансбалканската железница“ дава 
възможност за логическо обвързване на културния потенциал не само на селищата от 
община Белово, но и други общини по трасето, в единна смислова и функционална 
система. В тази връзка, на регионално ниво, се предлага участието на общините 
Септември и Костенец в цялостен интегрален над-общински туристически продукт. 
Предлагаме формирането на система от информационни туристически центрове, 
специализирани върху уникалните характеристики на територията на културния 
пейзаж, които да са разположени в ж. п. гарите и ж. п. спирките. Предназначението 
на центровете е да:  

 представят историята и ролята на жп. линията за урбанизацията и 
модернизацията на района; за осъществяването на ж. п. комуникацията на 
Балканите с Европа; да информират местното население за богатството на 
културното наследство, за неговите специфики, ценностни характеристики, 
както и за  инструментите за опазването на КИН;  
 да подпомагат местното население във връзка с възможностите за развитие, 
които културното наследство им предлага, с произтичащите от това стимули и 
ограничители;  
 рекламират и популяризират културното наследство в цялото му многообразие 
сред местното население и посетителите.  

- По време на строителството на отделните обекти да се спазват заложените в ОУП 
мерки за опазване на културното наследство 

- Да се спазят изискванията на чл. 83 ал. 1 и 2; чл.93 ал. 1; чл. 94, чл.97 от ЗКН за 
опазване, идентифициране и съхранение на културните ценности, както и чл. 158 
ал.1 за предаване на движимите археологически ценности в РИМ. и чл. 160 ал.1 и 
2 от ЗКН, съответно чл. 72 и 73 – при откриване на структури и находки, които 
имат признаци на културни ценности, строителните дейности се спират.  

- Да се спазват специализираните устройствени режими, както и зонирането, 
заложени в ОУП във връзка със социализирането и опазването на КИН. 

 
26 По смисъла на чл. 47 т.6. от ЗКН: „Културен ландшафт: съвкупността от 

пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от 
взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи културната 
идентичност на дадена територия;“ 
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Предложените мерки и препоръки е необходимо да се вземат предвид в 
окончателния проект на ОУП на Община Белово и да се включат в Плана за 
прилагането му.  

 Отпадъци 

При реализиране на на ОУП на Община Белово да се изпълняват следните мерки:  

- Създаване на възможности за увеличаване на ефективността на системата 
сметосъбиране и сметоизвозване, както и такива за предотвратяване образуването 
на нерегламентирани /криминални / сметища. 

- Да се изпълняват всички мерки по изпълнение на законодателството по отношение 
на масоворазпространените отпадъци и осигуряване на подходящи места за 
тяхното събиране и съхраняване с цел последващо предаване на оторизирани за 
целта лица. 

- Осигуряване разделното събиране на биоотпадъци, като отпадъци с количествено 
преимущество за община Белово. Обезпечаване на системата; Разглеждане на 
възможности за отреждане на площадка за събиране и съхраняване на 
биоотпадъците. Възможности за последващо третиране на биоотпадъците на 
регионален принцип. Домашно компостиране. 

- Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 
осигуряване на подходящи места за тяхното събиране и съхраняване. Мярката е 
задължителна за въвеждането на разделно събиране на отпадъците от опаковки за 
общини с население от 6000 жители, и населени места с население  над 5000 
жители съгл. Чл.31, ал.1 от ЗУО. В ДЕО се препоръчва тази мярка за по-добро 
екологосъобразно управление на отпадъците на територията на общината, 
намаляване разходите за депониране за на смесените битови отпадъци и т.н.  

- Осигуряване на разделно събиране на строителните отпадъци в т.ч. на земни маси, 
почва, камъни и др. като се разгледат възможностите за отреждане на площадка за 
събиране и съхранение на територията на общината или възможности за 
транспортиране до РДНО . 

- Необходимо е Кметът на общината да предприеме мерки, относно останалите 
масоворазпространени отпадъци и в изпълнение на Наредбите за ИУЕЕО, 
НУБА,ИУМПС, като организира изпълнението на задълженията си за сключване 
на договори с:  

Организации по оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА,ИУМПС; лица, които 
изпълняват задълженията си индивидуално, относно ИУЕЕО, НУБА,ИУМПС или 
др. лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, третиране, рециклиране/или оползотворяване на 
отпадъци на територията на общината. 

 Опасни вещества 
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- Към момента на територията на общината има само  едно предприятие 
Импрегнация 2000 АД, разположено в индустриалната зона на гр. Белово. 
Необходимо е да се провежда строг контрол и ефективно управление за спазване 
на всички изисквания на действащото законодателство за да не се допуска 
създаване на условия за здравен и екологичен риск. 

- Необходимо е стриктно спазване на всички инструкции за работа с опасни 
вещества и смеси.  

- В ОУП не са предвидени други предприятия с висок или нисък рисков потенциал, 
попадащи в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС.  

- В бъдеще при ИП за реализация на предприятия/  съоръжения  класифицирани с 
ПНРП или ПВРП при изискване на Разрешения за строеж по реда на ЗУТ да бъдат  
изготвени и подадени доклади за политиката за предотвратяване на големи 
аварии (ДППГА) 

- Да се извършва контрол и наблюдение на поставените ограничения при 
устройственото планиране за осигуряване на безопасни разстояния, в т. ч. контрол 
при издаване на разрешения за строеж по реда на ЗУТ на предприятия 
/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или за предприятия 
/съоръжения, при които е възможен ефект на доминото, или за обекти, 
разположени в близост до такива предприятия, с цел гарантиране на безопасни 
разстояния от тези предприятия /съоръжения до жилищни райони, обекти с 
обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и 
обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска 
или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, големи 
транспортни пътища и територии с особено природозащитно значение или 
значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или 
административен акт. 

 

 Вредни физични фактори  

Шум 

- При обособяване на терени за различна производствено-складова дейност да се 
вземат под внимание изискванията по отношение на шума в разположените в 
близост територии с нормиран шумов режим (предимно жилищни зони на гр. 
Белово); 

- При разработване на ПУП за обекти за отдих и рекреация (особено чувствителни 
по отношение на шумовото въздействие) да се отчитат външните и собствените 
източници на шум (атракциони, спортни обекти, заведения с озвучителни уредби 
и др); 

- При необходимост да се извършат контролни измервания на нивото на шума, 
излъчван от различни източници на шум в местата на въздействие. Измерванията 
да се извършат от акредитирана лаборатория. При необходимост да се разработят 
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и приложат мерки за шумозащита 

- Спазване на изискванията на действащото законодателство за хигиенните 
изисквания за здравна защита на селищната среда при ситуиране на открити 
паркинги с над 50 паркоместа. 

- Оформяне на буферна зелена, шумозащитна ивица от подходящи растителни 
видове около основните пътища, тангиращи местата за рекреация.Алейно 
озеленяване на пътищата. 

- При строителство да се използва съвременна строителна и транспортна техника и  

осигурява добра организация на строителната дейност. Да се спазва стриктно 
работното време за извършване на работи с наднормен шум  

Електромагнитни лъчения  

- Необходимо е по - подробна и актуална информация за поддържане на списъка 
на предавателите, ел.подстанциите, високо волтовите електропроводи, 
местоположението, мощност и др., които в следващите, подробни фази на 
планиране да намерят отражението им. 

 

7.2.  Предвидени мерки за опазване на околната среда за 
отразяване в окончателния проект на ОУП на Община Белово 
и мерки за изпълнение при прилагането на ОУП 

Предлаганите мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУПО на 
Община Белово върху околната среда са представени като:  

- мерки за отразяване в окончателния проект на ОУПО на Община Белово 

- мерки за изпълнение при прилагането на ОУПО на Община Белово. 
Предлаганите мерки са мотивирани и се посочат очакваните резултати от 
прилагането им за всеки компонент и фактор на околната среда, културното 
наследство и здравно-хигиенните условия на околната среда. 

7.2.1 Мерки за отразяване в окончателния проект на ОУПО Белово 

В Предвидените Мерки за опазване на околната среда, които да се отразят в 
окончателния проект на ОУПО на Община Белово са представени в Error! Reference 
source not found.. 

Част от идентифицирани мерки по всички компоненти и фактори на околната среда, 
които да се отразят в окончателния проект на ОУПО Белово са взети предвид още при 
изготвянето на предварителния проект и целят свеждане до минимум на потенциално 
отрицателно въздействие на ОУП. 
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7.2.2. Мерки за изпълнение при прилагането на ОУП на община Белово 

Предложените мерки, за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия за околната среда и човешкото здраве 
при осъществяване на ОУП на Община Белово са дадени в  

Таблица 6.  Мерки за опазване на околната среда, предвидено да се отразят в 
окончателния проект на ОУПО Белово 

№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда  

Мерки за отразяване в окончателния Общ 
устройствен план на Община Белово  

Резултати от прилагането 
на мерките  

1 Атмосферен 
въздух 

Не се предвиждат допълнителни мерки, които да 
се отрязят в окончателния проект на ОУП. 

 

2. Земни недра Не се предвиждат допълнителни мерки, които да 
се отрязят в окончателния проект на ОУП. 

 

3 Води 
Повърхностни 
води 
Подземни води 

1. Да се ревизира обяснителната записка към 
ОУПО Белово, в т. ч. съществуващото 
състояние и прогнозите за развитие, като се 
отрази актуалната информация от настоящия 
ДЕО. 

2. На опорния план на общината да бъдат 
отразени водовземните съоръжения от 
подземни води и периодически да се отразяват 
предстоящите за учредяване по Наредба № 
3/16.10.2000 г санитарно- охранителни зони 
на водовземните съоръжения и водохващания 
за питейно-битово водоснабдяване. 

Реално представяне на 
съществуващото състояние 
на водите (повърхностни и 
подземни води) , основа за 
ефективното им 
управление и за 
недопускане наднорменото 
им замърсяване, както и 
бъдеща реализация на 
проектни решения, 
осигуряващи осигуряване 
на достатъчно вода с добри 
качества за населението, 
промищлеността и селското 
стопанство. 

4 Земи и почви 1. Да се ревизира ОУП по отношение на 
урбанизираните територии и при възможност 
да се намалят площите, предложени за 
промяна на предназначението им. 

Опазване на ресурса – 
обработваеми земи . 
Опазване на земите. 

5 Биоразнообра 
зие 

1. Преди реализиране на всяко бъдещо, отделно 
инвестиционно предложение (в съответствие с 
устройствената схема на ОУПО), да се 
преминава процедура по реда на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 
Инвестиционни предложения, планове, 
програми или проекти, за които се изисква 
оценка на степента на въздействие с предмета 
и целите на опазване на защитените зони, по 
реда на ЗБР, да се одобряват само след 
произнасяне със съответния административен 
акт за съгласуване от компетентните органи по 
околна среда и при съобразяване на 
препоръките от извършените оценки, както и с 

Превантивен контрол за 
опазване на биологичното 
разнообразие, защитените 
територии и зони 
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Таблица 6.2.2  Мерки предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП на 
Община Белово 
 
№ Компоненти/ 

фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

1 Атмосферен 
въздух 

Мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия 

1. Разработване и внедряване на проекти, 
свързани с повишаване на енергийната 
ефективност чрез саниране на сгради и 
производството и доставката на топлина в 
рамките на отоплителните инсталации на 
отделните сгради. 

Запазване и поддържане на 
доброто качество на 
атмосферния въздух чрез 
намаляване емисиите от 
битово отопление 

2. Одобряване за реализация на 
производствени дейности, които прилагат 
най-добрите налични техники за 
минимизиране на емисиите в атмосферния 
въздух след преценка по ЕО или ОВОС.  

Завишен контрол над фирми, 
с източници на емисии на 
вредни вещества 

3. Съобразяване на всички проектни решения с 
развитието на Защитените зони по Натура 

условията на съответния административен акт. 
2. Да се направят корекции на допуснати 

грешки в имената на някои ЗЗ. 
6 Отпадъци 1. Да се ревизира обяснителната записка към 

ОУПО Белово, в т. ч. съществуващото 
състояние и прогнозите за развитие, като се 
отрази актуалната информация от 
раздел  Отпадъци от настоящия ДЕО.  

Представяне на актуалното 
съществуващо състояние 
на управление на 
отпадъците е база за 
технологични решения и 
предвиждане на мерки, 
осигуряващи опазване на 
околната среда. 

7 Културно- 
историческо 
наследство 

1. Да се предвиди инструментариум, който без да 
ограничава развитието, да съответства на 
цялостната стратегия за опазване на културния 
ландшафт, съхраняването на основните му 
структуроопределящи характеристики като: 
съотношение между селищни пространства и 
исторически формирала се селищна мрежа; 
структуриращата роля на природните 
елементи и подчиняване на устройствената 
структура.  

2. Да се вземат предвид предложените мерки и 
препоръки дадени в т.7.1 по отношение на 
опазване на КИН. 

Зонирането и режимите 
отнасящите се до 
културното наследство (в 
Правилата и нормативите 
за устройство и изграждане 
на територията, като част от 
правилата за прилагане на 
ОУПО) ще отразят 
интеграционните процеси и 
ще нормират 
естетико-композиционните 
характеристики и 
допълнителните 
специфични екологични 
изисквания. 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

2000 в общината. 
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Поддържане на пътните настилките и 

откритите площи в населените места чисти от 
прах през сухите месеци. 

Намаляване на 
неорганизираните емисии от 
транспорта и възможността 
за вторичен унос на прах. 2. Своевременно извършване на ремонтни 

работи и поддържане в техническа 
изправност на настилките на уличната мрежа 
в населените места с подмяна на паважните 
настилки. 

3. Изграждане на велоалеи в обектите на отдих 
и туризъм  

Запазване и поддържане на 
доброто качество на 
атмосферния въздух 4. Контрол на замърсители на атмосферен 

въздух и в най-близко разположените 
жилищни територии по време на 
строителството на инфраструктурни 
проекти. 

5. Оросяване на работните площи. 

6. Използване на модерна мобилна техника с 
ниско ниво на емисии на вредни вещества в 
изгорелите газове. 

2 Земни недра Мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия 

1. Стриктно спазване на техническите 
изисквания на Наредба 12/03.07.2001 г за 
проектиране на геозащитни строежи, сгради 
и съоръжения в свлачищни райони и на 
Норми за проектиране на плоско фундиране 

Устойчивост на геоложката 
среда, която да осигурява 
стабилност и сигурност на 
сградите, съоръженията и 
инфраструктурата, като по 
този начин се осигурява 
безопасност за хората и се 
запазва живота и здравето 
им. 

2. Забрана за пряко отвеждане на отпадъчни 
води в земните недра и подземните води 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

3. Качествено изпълнение на строителните 
работи и възстановяване на терена около 
построените сгради и съоръжения 

 
Устойчивост на геоложката 
среда, която да осигурява 
стабилност и сигурност на 
сградите, съоръженията и 
инфраструктурата, като по 
този начин се осигурява 
безопасност за хората и се 
запазва живота и здравето им 

4. Съобразяване на проектите за обектите с 
резултатите, изводите и препоръките в 
докладите за инженерно-геоложките и 
хидрогеоложките проучвания и с изискванията 
на законовите и нормативните документи; 

5. При проектиране на сгради и съоръжения да се 
спазват всички изисквания на Наредба № 
РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

и съоръжения в земетръсни райони 

  6. Екологосъобразно събиране и третиране 
на битовите и строителните отпадъци 

 

  7. Активизиране на борбата с ерозионните 
процеси, почистване и укрепване на речни 
корита 

 

  8. При извънредни ситуации 
(земетресения, замърсяване при аварийно 
разливане на нефтопродукти и други опасни 
вещества и материали) да се предприемат 
действия за намаляване и ликвидиране на 
отрицателните последици, регламентирани в 
дествуващите законови и нормативни 
документи и да се сигнализират незабавно 
службите, пряко ангажирани в борбата с 
бедствия и аварии. 

 

3 Повърхностни 
и подземни 
води  

Мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия 

1. Проектирането и строителството на нови 
обекти и съоръжения, произтичащи от 
устройствените мерки в ПУП, да се съобразява с 
регламентираните в чл. 118а на Закона за водите 
забрани за прякото отвеждане на замърсители в 
подземните води, обезвреждането, включително 
депонирането на приоритетни вещества, които 
могат да доведат до непряко отвеждане на 
замърсители в подземните води, други дейности 
върху повърхността и в подземния воден обект, 
които могат да доведат до непряко отвеждане на 
приоритетни вещества в подземните води, 
използването на материали, съдържащи 
приоритетни вещества, при изграждане на 
конструкции, инженерно-строителни 
съоръжения и други, при които се осъществява 
или е възможен контакт с подземни води. 

Опазване на повърхностните 
и подземните води от 
замърсяване. 

2. Да се изпълняват мерките съгласно 
ПУРБ 2016-2021 на БДИБР Пловдив към раздел 
„Програма от мерки за постигане целите на 
опазване на околната среда” за община Белово 
3. По време на експлоатация да се подържат 
в техническа и експлоатационна изправност 
водоснабдителната система, канализационната 
система и пречиствателните съоръжения; . 

Недопускане нарушаване на 
екологичния минимум на 
речния отток след точките на 
водовземане, както и 
влошаване на 
количествените 

4. Да се превежда в съответствие с 
разпоредбите на ЗВ правото за ползване на 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

повърхностни водни обекти за заустване на 
пречистените отпадъчни води като се издава 
Разрешително за заустване на отпадъчните води 
от БДИБР; Съобразяване на режима на 
санитарно- охранителните зони около 
водоизточниците при подробното устройствено 
планиране (ПУП) и проектиране 

характеристики на 
подземните водни тела.  

5. Поетапно ликвидиране на точкови и 
дифузни източници на замърсяване на водите. 
Реализация на канализация и пречистване на 
отпадъчните води в населените места, 
производствени обекти и животновъдни ферми.  
6. Да се осъществява строг контрол върху 
разрешените добивни дейности на инертни 
материали /наноси/ от реките и недопускане 
увреждане речните дъна и параметрите на 
съществуващите. 
7. Да се изпълняват предвидените Мерки и 
условия за предотвратяване, намаляване или 
възможно най - пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия 
при изпълнението на ПУРН. 
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

8. Да се узакони водовземането от всички 
съоръжения за добив на подземни и 
повърхностни води, чрез осъществяване на 
процедури за водовземане, както и за 
учредяването на СОЗ около водоизточниците за 
питейно битово водоснабдяване, в съответствие 
с изискванията в Закона за водите, Наредба № 
1/2007 г за проучване, ползване и опазване на 
подземните води и Наредба № 3/16.10.2000 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 

Недопускане нарушаване на 
екологичния минимум на 
речния отток след точките на 
водовземане, както и 
влошаване на 
количествените 
характеристики на 
подземните водни тела. 

9. Да се спазват забраните и ограниченията 
в охранителните пояси на предстоящите за 
учредяване санитарно-охранителни зони, 
съгласно изискванията в Наредба № 
3/16.10.2000 г 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

10. По график да се извършва диагностика и 
при необходимост рехабилитация на цялата 
водопроводна система и цялата канализационна 
мрежа и съоръженията към тях за да се 
предотвратят загубите на питейна вода и 
замърсяването на почви, подземни и 
повърхностни води 
11. Третиране на отпадъчните води до 
необходимите изисквания на действащото 
законодателство.  
Преди въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ да се 
изготви и и представи в РИОСВ технологична 
инструкция за експлоатация на ЛПСОВ, План за 
собствен мониторинг и План при аварийни 
ситуации. 
12. Осигуряване ефективен контрол и 
управление на водите 
13. Да се изпълняват предвидените 
конкретни мерки на територията на РИОСВ, 
отнасящи се и за територията на община Белово 
сред които са: забрана на голи сечи; залесяване с 
подходящи дървесни видове; контролирано 
временно наводняване; въвеждане и изпълнение 
на изисквания за добро земеделско и екологично 
състояние на селскостопанските площи и др. 

14. Да се изпълняват и предвидените Мерки 
и условия за предотвратяване, намаляване или 
възможно най - пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия 
при изпълнението на ПУРН. 

  15. Всички дейности, произтичащи от 
предвижданията в ОУП, следва да се 
съобразяват с изискванията в „Програмата от 
мерки за ограничаване и предотвратяване на 
замърсяването на водите с нитрати от 
земеделски източници“, утвърдена със Заповед 
№ РД-141/07.03.2011 г на министъра на 
земеделието и храните и Заповед № РД 
09-189/24.03.2011 г на министъра на околната 
среда и водите и „Програмата за мониторинг на 
нитратите в подземните води“, утвърдена със 
Заповед № РД-635/13.08.2013 г на министъра на 
околната среда и водите 

Ограничаване и 
предотвратяване на 
замърсяването на водите с 
нитрати от земеделски 
източници 

4 Земи и почви Мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия 

1. Предотвратяване замърсяването на Опазване на почвите, 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

почвата с отпадъци при неправилното им 
временно съхранение 

растителността, водните 
ресурси и земите от 
замърсяване и от физическо 
унищожаване и запечатване 

2. Необходимо е да се възстановят всички 
съседни площи, евентуално нарушени от 
строителството, както и временните площадки в 
рамките на отредения терен. 

Поддържане на 
продуктивния потенциал на 
земните ресурси (почвени, 
водни, растителни и 
животински) 

3. Необходимо е всички технологично 
свободни пространства да се оформят като 
зелени площи с подходяща растителност, 
съгласно изготвени проекти за паркоустройство 
на даден определен терен.  

Поддържане и увеличаване 
на екосистемните услуги от 
различните видове 
територии (урбанизирани, 
земеделски, горски) 

4. Мерки за недопускане на течове на 
нефтопродукти и замърсяване на почвата от 
аварийни ситуации. При аварийни локални 
разливи да се отстраняват замърсените почви и 
да се третират като опасен отпадък - да се 
предават на лицензирана фирма за 
обезвреждане. 

Целесъобразно и 
своевременно 
оползотворяване на 
изкопаните земни маси. 

5. Необходимо е хумусният пласт, отделен 
при строителството да се депонира отделно и да 
се използва по предназначение за рекултивация 
на нарушените терени. 

Създаване на 
по-здравословна среда чрез 
произвеждане на продукти от 
екологично земеделие и 
животновъдство 6. Оформяне на алеи и вътрешни пътища за 

транспортни средства, като се ограничат с 
видими бордюри. 
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

1. Недопускане разрастването на 
урбанизираните територии за сметка на ценни 
земеделски земи; 
2. Териториална организация на озеленените 
площи (естествени и култивирани) с оглед 
изпълнение на изолационни и защитни функции; 
3. Увеличаване дела на биологичното 
земеделие и животновъдство. 
4. Ограничено ползване при доказана 
необходимост на торове и хербициди.  
5. Включване на залесителните мероприятия от 
ЛУП на ДГС като приоритет на Общината за 
борба с ерозията. 

Ограничаване на почвените 
деградационните процеси  
 

5 Биоразнообраз
ие  
ЗТ и ЗЗ 

Мерки за ограничаване  степента на отрицателните въздействия 
1.При предвижданията на бъдещи ПУП-ПЗ и 
реализирането на инвестиционни предложения, 

Редуциране на вероятността 
за разпространението на 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

е необходимо прецизиране на видовия състав и 
недопускане деградирането на местните 
естествени екосистеми. Залесителните и 
озеленителни мероприятия да се извършват 
изключително с автохтонни дървесни и 
храстови видове. 

чужди, 
рудерални/синантропни и 
инвазивни растителни 
видове в общината и 
трансформацията на 
природни местообитания/ 
местообитания на видове. 

1. При реализиране на конкретни планове 
и инвестиционни предложения да не се допуска 
пряко отрицателно въздействие и нарушаване 
на биокоридорни връзки за местната фауна. 

Опазване на биологичното 
разнообразие и неговите 
елементи. 

2. При изграждане на нови елементи на 
напоителната система и водовземни 
съоръжения да не се допуска възпрепятстване 
на миграционните коридори на хидробионтите 
или увреждане на крайречната флора и фауна 

Осигурява спазване на 
всички условия, свързани с 
опазване на ЗТ и ЗЗ и 
съвместимост на приетите в 
ОУП решения с предмета и 
целите на опазване на ЗЗ. 

3. При определяне на бъдещото 
функционално използване на отделните части 
на територията, както и провеждането на 
новите пътни трасета и инфраструктурни 
проводи, да се отчита стриктно териториалния 
обхват на защитените територии и зони 

Намалява вероятността за 
загуба на индивиди от 
консервационно значими 
видове и видовете, предмет 
на опазване в ЗЗ. 

6 Ландшафт  Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. При устройствените решения 
максимално да се запазва съществуващия 
ландшафт на територията на общината. 
2. Изработването на ландшафтно 
устройствен и паркоустройствен план на 
общината. 
3.  На бъдещите площадки за 
производствени и складови дейности да се 
предвиди подходящо озеленяване. 
4. Благоустройство и ландшафтно 
устройство на паметниците на културата и 
включването им като туристически дестинации;  
5. Постепенно увеличаване делът на 
туризма като културна и икономически важна 
дейност от дела на икономиката на Общината 

Намаляване на негативното 
визуално въздействие 

7 Културно 
историческо 
наследство 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Да се спазват специализираните 
устройствени режими, както и зонирането, 
заложени в ОУП във връзка със 
социализирането и опазването на КИН. 
2. По време на строителството на отделните 

 
По-ефективно опазване и 
устойчиво развитие на 
културното наследство. 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

обекти да се спазват заложените в ОУП мерки за 
опазване на КИН. 
3. Да се спазят изискванията на чл. 83 ал. 1 
и 2; чл.93 ал. 1; чл. 94, чл.97 от ЗКН за опазване, 
идентифициране и съхранение на културните 
ценности, както и чл. 158 ал.1 за предаване на 
движимите археологически ценности в РИМ. и 
чл. 160 ал.1 и 2 от ЗКН, съответно чл. 72 и 73 – 
при откриване на структури и находки, които 
имат признаци на културни ценности, 
строителните дейности се спират.Да се спазват 
специализираните устройствени режими, както 
и зонирането, заложени в ОУП във връзка със 
социализирането и опазването на КИН. 
4. В плана за прилагане на ОУП на Община 
Белово да се включат предложените мерки и 
препоръки дадени в т.7.1 по отношение на 
опазване на КИН. 

8 Отпадъци Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

1. Синхронизиране на управлението на 
отпадъците на общинско ниво със 
стратегическите цели на национално ниво . 
Актуализиране на документи и дейности, 
свързани с управление на отпадъците съобразно 
целите на Националния план за управление на 
отпадъците 2014-2020 г. 

Осигуряване компетентно и 
ефективно управление на 
отпадъците в общината  

2. Разработване на програми и регионални 
мерки за насърчаване, развитие и финансово 
подпомагане на дейности, свързани с 
интегрираното управление на отпадъците. 
Реализиране на различни по вид бизнес 
дейности на смесено общинско-частно ниво, на 
частен бизнес и особено на джойнвенчер с 
водещи европейски и международни 
институции в областта на третирането на 
отпадъците. 

3.  Повишаване на административния 
капацитет на общината за дейностите с 
управление на отпадъците. 

4. Създаване на електронни таблици за 
дейностите с отпадъците. 

Бърз достъп до данни. 
Подобряване на 
управлението на отпадъците 
и постигане на целите на 
НПУДО. 

5. Изграждане на система за разделно Ефективно добро управление 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

събиране на отпадъците от бита: на хартиени, 
пластмасови и стъклени отпадъци; на опасни 
отпадъци и на биоотпадъци.  

на отпадъците , осигуряване 
опазването на околната среда 
и чистотата на градската 
среда и средата на другите 
населени места 

6. Изграждане на площадка/и за събиране и 
третиране на МРО (ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, 
НУБА, отпадъци от опаковки и др. 
7. Изграждане на специализирана 
площадка за събиране и подготовка за 
оползотворяването на строителните отпадъци на 
терен (общинска собственост. Дейностите на 
площадката могат да обхващат и рециклиране, 
подготовка за повторна употреба и/или 
подготовка за обезвреждане на строителни 
отпадъци, с цел намаляване количеството на 
депонираните строителни отпадъци и за 
постигане на целите по чл. 32 от Закона за 
управление на отпадъците. 
8. Осигуряване на достатъчен брой съдове 
за сметосъбиране и на нова сметоизвозваща 
техника;  
9. Създаване на оптимална система за 
организиране на сметоизвозването. 
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Да не се допуска образуване на нови 
незаконни сметища на територията на общината 

Ефективно добро управление 
на отпадъците , осигуряване 
опазването на околната среда 
и чистотата на градската 
среда и средата на другите 
населени места 

2. Осигуряване на достатъчно кошчета за 
отпадъци в откритите публични пространства, 
около обществени обекти, терените за движение 
и транспорт, за спорт и отдих 
3. Редовно инспектиране на територията на 
общината за изпълнение на всички дейности по 
управление на отпадъците. 

9 Опасни 
вещества 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
Стриктно спазване на всички инструкции за 
работа с опасни вещества. Строг контрол и 
управление 
В ОУП не са предвидени предприятия с висок 
или нисък рисков потенциал, попадащи в 
обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС 

Ограничаване на въздей- 
ствието от опасните 
вещества в околната среда и 
опазване на човешкото 
здраве. 

10 Вредни 
физични 
фактори  
 
Шум 

Мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия 
1 Да се използва съвременна строителна и 
транспортна техника и осигуряване на добра 
организация на строителната дейност. 
2 Да се спазва стриктно работното време за 

Ограничаване на нивата на 
излъчвания шум в околната 
среда на населени места. 
Намаляване на шумовото 
натоварване в жилищните 
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№ Компоненти/ 
фактори на 
околната 
среда 

Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

извършване на работи с наднормен шум  зони на гр. Белово и др. 
населени места 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1 При обособяване на терени за различна 
производствено-складова дейност да се вземат 
под внимание изискванията по отношение на 
шума в разположените в близост територии с 
нормиран шумов режим (предимно жилищни 
зони);  
2 При разработване на ПУП за обекти за 
отдих и рекреация (особено чувствителни по 
отношение на шумовото въздействие) да се 
отчитат външните и собствените източници на 
шум (атракциони, спортни обекти, заведения с 
озвучителни уредби и др); 
3 При необходимост да се извършат 
контролни измервания на нивото на шума, 
излъчван от различни източници на шум в 
местата на въздействие. Измерванията да се 
извършат от акредитирана лаборатория. При 
необходимост да се разработят и приложат 
мерки за шумозащита 
4 Спазване на изискванията на 
действащото законодателство за хигиенните 
изисквания за здравна защита на селищната 
среда при ситуиране на открити паркинги с над 
50 паркоместа. 
5 Оформяне на буферна зелена, 
шумозащитна ивица от подходящи растителни 
видове около основните пътища, тангиращи 
местата за рекреация, 
6 Алейно озеленяване на пътищата. 

Ограничаване на 
въздействието от 
електромагнитните полета 
излъчвания в околната среда 
и опазване на човешкото 
здраве. 

11 Вредни 
физични 
фактори  
 
Ел. магнитни 
лъчения- 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
Необходимо е по - подробна и актуална 
информация за поддържане на списъка на 
предавателите, ел.подстанциите, високо 
волтовите електропроводи, местоположението, 
мощност и др., които в следващите, подробни 
фази на планиране да намерят отражението им. 

 

12 Здравно 
хигиенни 
аспекти на 
околната среда  

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Разработване на мероприятия за 
повишаване екологичното образование, култура 
и съзнание на гражданите, по-лесен достъп до 
информация относно състоянието на околната 
среда и активно участие на обществеността и 
бизнеса в процесите по опазване на околната 

Подобряване на жизнената 
среда за населението и 
намаляване на 
заболеваемостта и 
смъртността/ 
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Мерки за подобряване на околната среда при 
реализиране на плана 

Ефекти от прилагането на 
мерките  

среда. 
2. Запознаване на представители на 
регионалните и местни власти с ключовите 
аспекти на европейското законодателство по 
околна среда 
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Поддържане на достатъчно терени за 
движение и транспорт, за спорт и отдих. 
2. Технологично обновяване и привличане 
на инвестиции (наши и чужди ) в опазването, 
възстановяването и възпроизводството на 
околната среда. Разработка и реализиране на 
проекти и ноу-хау на наши и чужди програми, 
финансирани от ЕС и български екофондове. 
3. Поддържане на достатъчно терени за 
движение и транспорт, за спорт и отдих. 
4. Постоянно подобряване на системата за 
управление на битовите и др. отпадъци. 

Подобряване на жизнената 
среда за населението и 
намаляване на 
заболеваемостта и 
смъртността/ 

13 Природни 
рискови 
фактори 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
1. Спазване на нормите на нормите , свързани 
със сеизмичността на територията при 
проектиране и строителство. 
2. Да се предвидят системи за аварийни 
ситуации и бързо действие при възникване на 
пожар и наводнения. 

3. Изготвяне на Програми за ефективно и бързо 
отстраняване на щетите от наводнения, пожар 
и др. 

Намаляване на риска за 
населението от последици, 
вследствие земетресения и 
наводнения. 

14 Природни 
ресурси 

1. Реализация на всички мерки свързани с 
опазване на водните ресурси в Община Белово 
2. Да не се допуска преразход на инертни 
материали, вода, горива и др. спомагателни 
материали, свързани със строителството. 
3. Да се води строг контрол за недопускане 
на незаконни сечи, за ползване на дървен 
материал при строителство на отделни обекти.  

Опазване на природните 
ресурси 
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8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ 

Във връзка с поставената задача - да се направи екологична оценка на изготвения 
предварителен проект за ОУП на Община Белово се разглеждат само две алтернативи: 

 нулева алтернатива – без прилагане на ОУП на Община Белово; и  

 одобряване на действие съгласно нов ОУП на Община Белово. 
 В следващата Таблица 6-1 е направено сравнение между представените по-горе 

алтернативи. 
Таблица 6-1 Сравнение между разгледаните алтернативи 

Критерии за 
въздействие „Нулева“ алтернатива Алтернатива с прилагане 

на ОУПО 
Въздействие на ниво 
стратегически цели, 
приоритети и 
специфични цели 
върху околната среда 
и човешкото здраве. 

Очаква се отрицателно въздействие върху 
околната среда, тъй като в рамките на 
нулевата алтернатива не се предвиждат 
цели, които да доведат до балансирано и 
устойчиво управление на околната среда и 
квалификацията на хората, подобряване на 
конкурентоспособността на района. 

Въздействието е комплексно 
положително, поради включ- 
ването в тази алтернатива на 
приоритети и специфични цели 
насочени към балансирано и 
устойчиво управление на 
околната среда, развитие на 
района и подобряване качеството 
на живот на населението. 

 

Нулева алтернатива. 
Без изготвяне на нов ОУП общината няма да има цялостна концепция за развитие, 
отчитаща промените в икономическата обстановка, в обществения живот и социалната 
структура на населението, реализираните и изготвени проекти за преструктуриране на 
отделните имоти  
Нулевата алтернатива позволява: 

 усвояване на земеделски земи за строителни цели; 

 планиране на парче, чрез промяна в ПУП. 
и няма да осигури: 

 възможност за съвременни инвестиционни инициативи 

 няма да се осигури устойчивото развитие на Общината; 

 провеждане на противоерозионни мероприятия и залесяване и подобряване 
качеството на околната и жизнената среда за населението.  

Проектът за нов Общ устройствен план в Община Белово определя: 

 Общата структура на територията, предмет на плана и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурни части - местоположение и границите 
на териториите за населени места и селищни преобразования; 

 Земеделските територии, горските територии, териториите за природозащита 
нарушените територии за възстановяване териториите със специално, друго или 
смесено предназначение 

 Териториите за рекултивация на нарушените терени, за възстановяване 
териториите със специално предназначение; 
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 Границите и начина на ландшафтно устройство на териториите около 
паметниците на културата. За опазване на културното - историческо наследство да 
се предвидят и обособят територии за достъп, обслужване и съхранение и 
специални мерки и нормативи за устройство и защита, координирани с НИПК. 

 Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на Общината и връзките им с териториите на съседните Общини и 
инфраструктурни мрежи съоръжения и обекти от национално значение. 

 Нанасяне на границите на зони с особена териториално устройствена защита,  

 Териториите с публично държавна и с публично общинска собственост и режима 
на тяхното устройство . 

 Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия 
(наводнения, срутвания, ерозия) и необходимите превантивни мерки и начин на 
устройство и защита. 

 Териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 

 За населените места , проучаване на възможностите за разширяване на 
строителните граници с цел задоволяване на жилищни, курортни, обществени и 
производствено - експлоатационни нужди, което се обосновава с проекта. 

 Предвиждане на територии за съхраняване и преработване на отпадъци и 
площадки за временно съхранение на излезли от употреба МПС и др., като не се 
допуска нерегламентирано натрупване на отпадъци на територията на общината.  

 Предвиждане на разширение и/или ремонт на пътищата. 
 

 
9. СПИСЪК НА МЕТОДИКИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП 

НА ОБЩИНА БЕЛОВО ВЪРХУ ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА. НОРМАТИВНА БАЗА . ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ. 

9.1. Подходи и методи за оценка на въздействие върху околната 
среда  

При извършването на екологичната оценка се спазват всички изисквания на нормативната 
уредба, свързана с прилагането на екологичното законодателство. Извършват се и 
необходимите посещения на обекта от експерите по ЕО по отделните компоненти на 
околната среда и на факторите, които й въздействат. Използват се и методите, посочени в 
“Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България”, София 2002 г. 
(http://www.moew.government.bg , ключова тема “Превантивна дейност”). 

Настоящата екологична оценка се разработва в съответствие със Закона за опазване на 
околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 
планове и програми и Директива 2001/42/ЕС на Европейския за оценка на въздействието 
върху околната среда на планове и програми.  

http://www.moew.government.bg
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Разработването на екологичната оценка е в съответствие с подхода и методологията, 
описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 
2002г., изготвено по проект „Практическо приложение на екологичната оценка на 
планове и програми в България” – МАТО/BG/9/1 и Указанията за разработване на Доклад 
за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет страницата на 
Европейската Комисия. 

Методите на работа включват събиране и обработване на данни; изследване на 
литературни и нормативни източници, документен анализ, сравнителни многофакторни 
анализи и оценки по компоненти и дефиниране на проблеми, изводи, препоръки и мерки 
за редуциране и възможно най-пълно отстраняване на отрицателните въздействия върху 
околната среда. 

Изводите, мерките и препоръките са формулирани, като е осъществяван постоянен обмен 
на данни между възложителя, екипа по ЕО, проектантския екип, компетентните органи и 
засегнатата общественост.  

Разработването на Доклада за ЕО на ОУП на община Белово е направено при спазване на 
следните принципи: 

1. Интегриране на разработването на екологичната оценка с процеса на планиране – 
изготвянето на Доклада за ЕО е направено едновременно с разработване на ОУП от 
проектантския екип, при което е постигната целта за интегриране на проблемите на 
околната среда в плана. 

2. Диалог на най - ранен етап – Диалогът между планиращите органи и експертите по 
екологична оценка е извършван чрез периодично провеждани консултации между 
възложителя, проектантския екип и експертите, разработващи Доклада за ЕО. По този 
начин е постигнато максимално отчитане на екологичните аспекти на околната среда 
при проектирането. 

3. Отговорност – Възложителят е провел необходимите консултации с компетентните 
органи – РИОСВ, относно съвместяването на постигане на целите на плана с 
постигане на екологичните цели на международно, национално, регионално и локално 
ниво. 

4. Воля за вземане на решение – Докладът за ЕО се предоставя на общественото 
обсъждане на Предварителния проект на ОУП на Община Белово и е неразделна част 
от него. По този начин се постига прозрачност на процеса на вземане на решение за 
плана с отчитане на препоръките на Доклада. 

5. Информираност – При разработване на Доклада са провеждани редовни консултации 
между: 

5.1. Община Белово, компетентния орган РИОСВ, други специализирани ведомства – 
правителствени и неправителствени организации, засегнатата общественост; 

5.2. Община Белово, проектантите на ОУП и експертите по ЕО. 

6. Гъвкавост на процедурата на екологичната оценка спрямо планирането 
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7. Демократичност – с интегрирането на обществеността в процеса на екологична 
оценка, се постига необходимото условие за демократично вземане на решения и 
тяхната реализация. 

Основен и специфичен подход, използван при изготвянето на ЕО оценка на въздействие 
върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат. 
Основните методи за оценка са системно - екологичния анализ и синтез на данни, факти и 
литература по проблема. Обобщението на данни и заключенията са направени на основата 
на съществуващите нормативни документи, закони, наредби и правилници.  

Освен това е направено:  

- посещение и теренно проучване; при изработване на оценката са използвани 
стандартни методи на полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия 
състав при висшите растения и гръбначните животни. 

- анализ на карти и схеми; 

- анализ на документацията; 

- анализ на научна литература; 

- сравнителен анализ на данни и факти с нормативните документи; 

- синтезиране на резултатите от анализите и съставяне на експертна оценка. 

- сравнителен анализ на получените и съществуващите данни за обекта . 

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на 
Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на 
всички международни конвенции, по които Р. България е страна. Използвана е богата 
литература, Уеб страници и публикации от НПО, като източници на информация за 
региона и защитените зони, списък на които прилагаме към разработката. 

Предложени са: 

- Препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където е възможно да 
прекратят значителни вредни въздействия върху земите и почвите при 
осъществяване на инвестиционното предложение; 

- Проект за План за изпълнение на мерките за намаляване на въздействието върху 
околната среда. 

Източници на информация са: 

1. Инвентаризация, анализ и оценка на наличната информация , свързана с текущото 
състояние на околната среда и стратегий и планове за развитие на Община Белово 

2. Проект на Общ устройствен на Община Белово Област Пазарджик - фаза 
Предварителен проект. 

3. Планово задание за изготвяне на ОУП на Община Белово и Становище на КО РИОСВ 
Пазарджик . 
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4. Задание за Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) за Община Белово 
фаза Предварителен проект. 

5. Теренни проучвания, свързани със състоянието за оценка на видовото разнообразие, 
редки и застрашени таксони и местообитания при оценка на въздействието на проекта 
върху фауната. Собствени теренни наблюдения и проучвания на защитените зони, 
които потенциално могат да бъдат засегнати от реализацията на ОУП на Община 
Белово. 

- Площни; 

- Маршрутни; 

- Стационарни; 

6. Теренни и маршрутни проучвания на засегнатите площи нa територия.  

7. Специализирани литературни източници, цитирани в точка 9.2 

Атмосферен въздух 

Методите на оценка по компонент „атмосферен въздух“ включват събиране и 
обработване на данни; изследване на литературни и нормативни източници, документен 
анализ, сравнителни многофакторни анализи и оценки за редуциране и възможно 
най-пълно отстраняване на отрицателните въздействия и препоръки и мерки. 

Климатичните особености на община Белово са направени на база налична информация 
от текущите годишни метеорологични таблици в Интернет, данни от метеостанциите на 
НИМХ, БАН, метеорологични справочници, „Климатичен справочник за НР България“ и 
експертна оценка. 

За описание на качеството на атмосферния въздух (КАВ) е използван Регионален доклад 
за състоянието на околната среда през 2015 година на РИОСВ – Пазарджик , който 
представя в синтезиран вид информация за околната среда и се изготвя съгласно 
изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и водите.  

За описание на всички емисии, включително и транспортните са използвани главно 
Технически насоки за изготвяне на националните инвентаризации на емисиите - 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, разработена в подкрепя на 
Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP) 
и директивата на ЕС за националните тавани за емисии (Directive 2001/81/EC – NEC 
Directive). Тя осигурява експертно ръководство за това как да се направи инвентаризация 
на емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Изданието 2013 замества всички 
предишни версии. За емисиите на парникови газове са използвани също и 2006 IPCC 
Насоки за Национална инвентаризация на парниковите газове. 

Използвани методики са:  

1. Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии (EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook) 2016. 
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2. 2006 IPCC Насоки за Национална инвентаризация на парниковите газове (2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories), том 4, Emissions from 
Livestock and Manure Management 

Земи и почви  
Основните методи за оценка на земите и почвите са системен анализ и синтез на данни, 
факти и литература по проблема. Обобщението на данни и заключенията са направени на 
основата на съществуващите нормативни документи, закони, наредби и правилници.  

Подземни води 

Методика за оценка на риска от замърсяване на подземните води 

Ландшафт 

Метод за оценка на ландшафта. Анализ на състоянието на ландшафта. Анализ и оценка на 
замърсителите. Специфика на различните елементи на ландшафта в процеса на 
възстановяването им. Изменения на функционалните, пространствените, 
социално-икономическите и естетически качества на ландшафта под въздействието на 
строителството и експлоатацията на обекта. 

Шум 

Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на пътища, 
ГУП, 1995 г. 

Здравно-хигиенни аспекти 

Метод на индиректна експозиция – прогнозиране неблагоприятните здравни ефекти във 
връзка с природата, интензитета и експозицията на вредностите от околната среда.  

9.2. Нормативни документи и ръководства 

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм.и доп. ДВ. бр.36 
от 3 Май 2019г.); 

2. Закон за устройство на територията в сила от 31.03.2001 г. Обн. ДВ бр. 1 от 2 Януари 
2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г. 

3. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., изм. и 
доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.); 

4. Закон за водите (Обн., ДВ, бр. 67 /27.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ 103 от 13 
декември 2018 г 

5. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. 
ДВ бр. 101/22.12.2015 г.);  

6. Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 86 от 30.09.2003, посл. изм. и доп.  

7. Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998г., посл. изм. и доп. ДВ. 
бр. 66 от 26 Юли 2013г.) 
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8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти Обн. ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г. , в сила от 5.02.2002 г., посл. изм. в бр. 
1/03-01-2014 г. 

9. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, ДВ бр. 17 от 1991 г. посл. 
доп. изм. ДВ. бр.62 / 10 08 2010г. 

10. Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 
2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г. 

11. Закон за горите, Обн. ДВ. бр. бр.19 от 8 Март 2011г., в сила от 09.04.2011 г 

12. Закон за опазване на земеделските земи, Обн. ДВ. бр.35 от 24 04 1996г., посл., изм. 
ДВ. бр.10 от 06.02 2009г. 

13. Закон за здравословни и безопасни условия на труд Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 
1997г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г. 

14. Закон за защита при бедствия, Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г. 

15. Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. 
ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. 

16. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.), Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., 
Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. 

17. 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 ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. ДВ. бр.3 от 
11 Януари 2011 г., посл. изм. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.); 

18. Наредба № 4/20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и развъждане на 
черупкови организми (Обн. ДВ бр. 88/27.10.2000г.) 

19. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ бр. 
97/2000) - Директиви 76/464/ЕЕС за опасните вещества и петте й дъщерни 
директиви, 91/271/ЕЕС); 

20. Наредба № 11 /25.02.2002г. за качествата на водите за къпане (Обн. ДВ бр. 
25/08.03.2002г.) 

21. Наредба № 12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, (Обн. ДВ бр.63/28.06.2002г.) 
съответстваща на Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕСЗаповед № РД – 272/ 03.05. 
2001г. за категоризация на повърхностни води във водни обекти или части от тях. 
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22. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели (Обн. ДВ бр. 30/2001 г.) 

23. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.  

24. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони 

25. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 

26. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 
бр. 66 от 08.08.2014 г. ) 

27. Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 
пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието (приета с ПМС №262 от 
2000 г., ДВ. бр. 101/2000 г.). Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в 
сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.).  

28. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 
(обн. ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 
г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 
19.03.2013 г. доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г.,изм. и доп., бр. 102 
от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), съответстваща на Директиви 80/68/ЕЕС и 
91/692/ЕЕС.). 

29. Наредба № 3 от 16 октомври 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 (Обн. ДВ, бр. 88/2000 г.); съответстваща на Директиви 
98/83/ЕС, 91/676/ЕЕС и 79/869/ЕЕС  

30. Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване, (Обн. ДВ, бр.47 / 21.06.2011 г.) 

31. Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 
(МЗ, МОСВ, Д.в. бр.58 /26.06.2006 г.) 

32. Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Обн. 
ДВ, бр. 46/1996 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.40/2008 г.) 

33. Наредба № 4/януари 2009 год. за мониторинг на почвите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г. 
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34. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., 
в сила от 13.09.2013 г.) 

35. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 
околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 
от 17.09.2004 г.) 

36. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. 
и доп., бр. 76/30.08.2013 г.); 

37. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

38. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 
г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

39. Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. 
ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

40. Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, 
приета от Министерството на териториалното развитие и строителството, Обн. ДВ. 
бр.26 от 30 Март 1993г. 

41. Наредба № 3 от 1 август 2008 год за допустимото съдържание на вредни вещества в 
почвата, обн. ДВ бр.71 от 12 Август 2008г., издадена от МОСВ, МЗ и МЗХ. 

42. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или 
замърсяване на околната среда над допустимите норми /ДВ 15/1993, 107/2000 г./ 

43. Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи, ДВ бр.37/2004 г. 

44.  Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и 
съоръжения в свлачищни райони  

45. Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите  

46. Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане: 31976L0160 

47. Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от 
човека 

48. Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни 
към нея, всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС  

49. Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, 
предназначени за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви 
79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС 
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50. Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Directive 92/43/EEC on the conservation of 
natural habitats and of wild fauna and flora. - OJ L 206, 22.7.1992, 7–50. 

51. Директива на Съвета 79/409/ЕИО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици;  

52. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009 
относно опазването на дивите птици; 

53. Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници  

54. Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 
вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС  

55. Директива 1999/31/EC (допълнена с 2003/33/EC) за депата за отпадъци 91/689/EEC 
(допълнена с 94/31/EEC) контролирано управление на опасни отпадъци 

56. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и техните природни 
местообитания, гр. Берн, 19.09.1979 г. ( Бернска конвенция ); 

57. Конвенция за биологичното разнообразие, 1993 

58. Директивата на Съвета на Европейската Общност за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (92/43/ЕЕС).;  

59. Директива 85/337/EEC, Директива на ЕС за оценка на въздействието върху околната 
среда от някои обществени и частни проекти, 27 юни 1985 г. (изменена с Директива 
на ЕС 97/11/EC, 3.3.1997 г). 

60. Директива на ЕС 2001/42/EC, Директива за оценка на въздействието на някои 
планове и програми върху околната среда, юни 2001 г. 

61. Директива на ЕК 92/43/EEC (1992) за Конвенцията за природните обитатели и 
дивата флора и фауна (Natura 2000) – Директива за обитателите. 

62. Директива на ЕК, 79/409/EEC от 2 Април 1979 по конвенцията за дивите птици. 

63. Eвропейска конвенция за ландшафта 

64. Решение 77/795/ЕЕС за обмена на информация относно качеството на 
повърхностните пресни води в ЕС . 

65. Ръководство за оценка на планове и проекти значително влияещи върху НАТУРА 
2000 места (Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites, 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC, EC, November 2000). 

66. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, 
2005. Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация 
“Зелени Балкани”.С. 

67. Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 
последствията при бедствия, аварии и катастрофи (обн. ДВ, бр. 13 от 03.02.1998).  
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68. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Приет с ПМС 
240 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 84 от 4.10.1996 г., кн. 11/96 г., стр. 285т. 5, р. 4, № 441 

69. ПМС № 18/23.01.1998 г. и Правилник за организацията и дейността по 
предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и 
катастрофи /ДВ 13/1998 г./Заповед № РД – 970/ 28.07. 2003г. за определяне на 
чувствителните зони във водни обекти. 

70. Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони - 2007. 

71. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични 
въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради 

72. БДС 17.4.1.04-88 - Общи изисквания за класификация на почвите според влиянието 
върху тях на химически замърсяващи вещества. 

73. БДС 17.4.3.01-86 - Общи изисквания към методите за определяне на замърсяващите 
вещества  

74. БДС 17.4.1.04-88 - Общи изисквания за класификация на почвите според влиянието 
върху тях на химически замърсяващи вещества. 

75. БДС 17.4.3.01-86 - Общи изисквания към методите за определяне на замърсяващите 
вещества  

76. ISO 14001 :2004 "Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания 
за използване"  

78.БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични 
въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради 

79. План зя управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021 г. 
80. План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (2016-2021 г) 

9.3. Литературни източници 
1. География на България, 2002, Географски институт при БАН.  
2. Списък на обекти за мониторинг, предложени за включване в НСМБР - видове и 

типове местообитания (хабитати). 
3. Донов, B., 1993, Горско почвознание". Издателство "Мартилен". София  
4. Койнов, В., Ив. Кабакчиев, К. Бонева, 1998. Атлас на почвите в България". Земиздат. 

София. 
5. Климатичен справочник за НР България, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4; 
6. Монография "Климатът на България", Херонпрес 2010г. проф. Ст. Велев; 
7. Климатични промени, под редакцията на проф. дфн Веселин Александров, НИМХ, 

БАН, второ издание, Октомври, 2010 г.; 
8. Годишен доклади за състоянието на околната среда 2014, 2015,2016 г.РИОСВ Стара 

Загора ; 
9. Общински план за развитие (ОПР) на Община Белово (2014-2020 г.);  
10. Пътнотранспортни произшествия в Република България 2014, НСИ 
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11. Данни от община Белово, получени от Възложителя – Община Белово 
12. „Геозащита“ - Перник“ ЕООД. Карта на свлачищата. 
13. Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 
република българия, ерозията и абразията по дунавското и Черноморското крайбрежие 
2015-2020 г. 
14. Димитров Р. и др., 1990. Геоложка карта на България. Картен лист Велинград,  
М 1 : 100 000 
15. Кожухаров Д. и др., 1990. Геоложка карта на България. Картен лист Пазарджик,  
М 1 : 100 000 
 
10. ИНДИКАТОРИ И НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 
Предложените мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана и индикаторите за 
контрол на съответните предложени мерки са дадени в Таблица 6-2. 

Таблица 6-2 Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана и индикатори за 
контрол на съответните предложени мерки. 

Компонент Мерки Индикатори за 
мониторинг 

Единица 
мярка 

Орган, отговорен за 
изпълнението 

Атмосферен 
въздух 

Контрол на замърсителите в 
атмосферния въздух 

Годишни, дневни, 
максимални пределни 
норми за качество на 
въздуха. 

mg/m3 РИОСВ Пазарджик 

Създаване на база данни за 
емисии в атмосферния въздух 
от местни производствени 
източници. 

Брой обхванати 
производствени 
предприятия 

kg за година Община Белово 

Състояние на настилката на 
пътна мрежа в общината 
(републиканска или общинска). 

Отношение на km 
настилката в състояние 
(лошо, задоволително 
или добро) към km 
пътна мрежа в общината 

% Община Белово 

Дължина на пътища, 
нуждаещи се от 
рехабилитация. 

km Община Белово 

Геоложка 
основа 

Предварително изследване на 
устойчивостта на геоложката 
среда в строителните обекти 

Оценка на риска от 
физико-геоложки 
процеси и явления 

Брой 
одобрени 
оценки 
преди даване 
на 
строителни 
разрешения 

община Белово 

Земи и почви Наблюдение на местата с 
най-голям риск от ерозия и 
набелязване на конкретни 
залесителни мероприятия.  

Площи с ерозия m2 или дка Община Белово 

Спазване забраните за промяна 
на статута на земеделските 
земи и уреждането им за 
неземеделски нужди 

Земеделски земи с 
променен статут 

m2 или дка ОД „Земеделие“, 
МЗХ 

Контрол на отредени територии 
за депониране на земни маси и 
хумус. 

Площ m2 или дкa Община Белово 
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Компонент Мерки Индикатори за 
мониторинг 

Единица 
мярка 

Орган, отговорен за 
изпълнението 

Повърхностни 
и подземни 
води 

Контрол на водопотреблението Консумирана вода m3 ВиК 
БДИБР-Пловдив 
община Белово 

Контрол на повърхностните и 
подземните води 

Физични, химични и 
биологични показатели 
закачество на 
повърхностните и 
подземните водни тела. 

pH, БПК5, 
ХПК,  
неразтворим
и вещества 
Nt, Pt, mg/l 
(µg/l) 
и др. 

БДИБР- 
Пловдив 
РИОСВ- 
Пазарджик,  
община Белово 

Контрол на питейните 
водоизточници 

– Дебит, 
 
– Физико-химични и 

микробиологични 
показатели 

 
– Радиологични 

показатели 

m3/s 
 
mg/l или 
µg/l, КОЕ/m 
 
 
Bq/l, mSv 

ВиК 
 
РЗИ-Пазарджик, 
община Белово 

Доизграждане на 
канализационната и 
водопроводна мрежа на 
населените места 

– Население, 
обслужвано от 
водопроводна и 
канализационна 
мрежи;  

– Изградени 
водопроводни и 
канализационни 
отклонения 

% 
 
 
km 

Община Белово 

Контрол на качеството на 
отпадъчните води преди 
заустването им във 
водоприемник. 

Емисионни норми за 
допустимо съдържание 
на опасни вещества в 
отпадъчните води 

mg/dm3, 
µg/dm3 

БДИБР- 
Пловдив 
РИОСВ- 
Пазарджик 

Пречистване на отпадъчните 
води 

Отношение на 
количеството на 
пречистени отпадъчни 
води към общото 
количество на 
отпадъчни води 

% Община Белово 

Наблюдение на 
локализираните места с риск от 
наводнение. 

 Ниво на покачване и 
степен на риска. 

 Площ на рисковите 
зони. 

 Максимална 
дълбочина на 
заливане 

 Площ на залети 
територии 

 Засегнато население 
 Размер на щетите 

cm 
 
m2 
 
m 
 
 
m2 
 
брой 
лв. 

Община Белово 
БДИБР- 
Пловдив 

Ландшафт Рекултивация на нарушени 
терени на територията на 
общината. 

Рекултивирана площ. m2 Община Белово 
РИОСВ- 
Пазарджик  

Спазване на изискването за 
осигуряване на минимална 
озеленена площ за различните 
устройствени зони. 

Отношение между 
реалната и нормативно 
изискващата се 
озеленена площ 

% 



Екологична оценка на Общ устройствен план на   

Община Белово, област Пазарджик 

 

„Елвис ДМ“ ЕООД 

стр. 342 

Компонент Мерки Индикатори за 
мониторинг 

Единица 
мярка 

Орган, отговорен за 
изпълнението 

Биологично 
разнообразие и 
защитени 
територии и 
зони 

Контрол по спазване на 
изискванията на ЗБР и ЗЗТ. 

Засегнати площи. ha, дка, m2 МОСВ, РИОСВ- 
Пазарджик, Община 
Белово 

Контрол по спазване на 
предписаните в настоящия 
доклад смекчаващите мерки. 

Изпълнение на мерките Брой 
изпълнени 
мерки 

Община Белово 

Изградени обекти и дейности в 
защитени зони. 

Площ и вид дейност m2, дейност Община Белово 

Културно-исто
рическо 
наследство, 
вкл. 
архитектурно 
и археологиче 
ско наследство 

Периодично провеждан 
мониторинг върху състоянието 
на обектите на културното 
наследство 

База данни с обектите на 
културното наследство 

1. Наименов
ание 

2. Състояние 
(лошо, 
добро, 
повреден, 
разрушен 
и др.) 

3. площ (m2) 
4. землище 

РИМ-Пазарджик 
Община Белово 

Здравно-хигие
нни аспекти 
на околната 
среда 

Наблюдения, контрол и оценка 
на здравното състояние на 
населението. 

Заболеваемост и 
смъртност на 
населението. 

Брой или % 
спрямо 
национално 
ниво 

РЗИ Пазарджик 
Община Белово 

Отпадъци Разработване и утвърждаване 
на съвременна програма за 
управление на отпадъците в 
община Белово. 

Хоризонт на програмата 
2020г. 

Протокол от 
приемането 
в ОС 

Община Белово 

Ликвидиране на стари и 
нерегламентирани сметища. 

Площи, заети от 
нерегламентирани 
сметища. 

ha, дка, m2 Община Белово 
РИОСВ Пазарджик 

Разделно събиране на битовите 
отпадъци от биоразградимите. 

Население, обхванато от 
разделно събиране. 

% 

Опасни 
вещества 

Контрол и наблюдение на 
поставените ограничения при 
устройственото планиране за 
осигуряване на безопасни 
разстояния, в т. ч. контрол при 
издаване на разрешения за 
строеж по реда на ЗУТ на 
предприятия /съоръжения с 
нисък или висок рисков 
потенциал или за предприятия 
/съоръжения, при които е 
възможен ефект на доминото, 
или за обекти, разположени в 
близост до такива предприятия, 
с цел гарантиране на безопасни 
разстояния от тези предприятия 
/съоръжения до жилищни 
райони, обекти с обществено 
предназначение, зони за отдих 
и рекреация, съседни 
предприятия и обекти, райони и 
строежи, които могат да бъдат 
източник на или да увеличат 
риска или последствията от 
голяма авария и да предизвикат 

Разрешения за строеж 
по реда на ЗУТ 
 
 
 
Класифицирани 
предприятия/съоръжен
ия като такива с ПНРП 
или ПВРП. 
 
Изготвени и подадени 
доклади за политиката 
за предотвратяване на 
големи аварии 
(ДППГА) 
 

Брой 
издадени 
разрешения 
за строеж. 
 
 
Брой 
класифицир
ани 
предприятия 
/съоръжения
. 
 
Брой 
подадени 
ДППГА. 

Община Белово 
РИОСВ Пазарджик 
МОСВ 
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Компонент Мерки Индикатори за 
мониторинг 

Единица 
мярка 

Орган, отговорен за 
изпълнението 

ефект на доминото, големи 
транспортни пътища и 
територии с особено 
природозащитно значение или 
значение за околната среда, 
защитени по силата на 
нормативен или 
административен акт. 

Вредни 
физични 
фактори 

Контрол на шумовите нива Регистрирани 
завишения на шумовите 
нива в dB 

Брой 
регистриран
и завишения  

РИОСВ-Пазарджик 
Община Белово 

Реализирани шумозащитни 
мерки 

Местоположение и вид 
мерки 

Брой 
изградени 
съоръжения 

РИОСВ-Пазарджик 
РЗИ- 
Пазарджик 

 

 Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 
устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината.  

 Пълноценно отчитане 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 от устройствени мерки, целящи създаване на условия за 
преодоляване на съществени диспропорции между отделни части на общинската 
територия.  

 Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд 
за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване.  

 Създаване на устройствени възможности за използване на природния и 
културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване 
режимите за опазването им.  

 Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктура.  

 По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на плана 
се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за 
общинската територия. За стимулиране на публично - частното партньорство в 
дейностите, осигуряващи социално - икономическото развитие, да се осигурят 
възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска 
собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и 
специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването.  

 Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, 
произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно 
търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи 
адекватен подход при планиране на земеползването, респ. оразмеряване на системите 
на техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за 
устойчивост.  
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 Намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда чрез изброените 
мерки за наблюдение и контрол и съответните индикатори. 

 
11. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПРИ 

КОНСУЛТАЦИИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Справка за проведените консултации по Чл.19а с копия от съгласувателни писма и 
документи е дадена в приложение   

Справка за проведените консултации по Чл.20 и Справка с резултатите от обществените 
обсъждания ще се приложат към документацията по ДЕО след провеждане на 
съответните процедури. 
 
12. ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 
При изготвяне на Проект за ОУП на Община Белово беше затруднено събирането на 
актуална информация за някои компоненти и фактори на околната среда. 

За описание на сегашното състояние на климата няма общо достъпни данни за последните 
години за климатичните станции на НИМХ, характеризиращи климата за географския 
район в който попада и община Белово. Разчита се само на Климатичен справочник на НР 
България от 1971г. както и на данни от лични архиви или чужди сайтове за климатични 
данни като /www.meteoblue.com/bg. 

ДЕО се извършва в сравнително по-дълъг период от време, правят се промени свързани с 
устройствените решения , провеждане на консултации с определените институции, което 
налага актуализация на оценките на отделните експерти. 

Въпреки това експертите, използвайки професионалния си опит, свързан с редица 
проучвания, както и със съдействието на Община Белово, преодоляват трудностите и се 
справят с анализ и оценка на въздействие на ОУП върху компонентите и факторите на 
околната среда и върху здравето на хората в Община Белово. 
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13. СПИСЪК НА ЕКИПА, ИЗГОТВИЛ ДЕО  
Настоящият доклад за Екологична оценка на проекта за Общ Устройствен план на община 
Белово е изготвен от колектив лицензирани експерти, както следва:  

№ Име Експерт  Раздел от ДЕО 

Доклад за екологична оценка (ДЕО) 

1. инж. Стела Любенова 
Иванова 

Ръководител екип ДЕО. 

Експерт „ Води“, 
„Отпадъци“, „Опасни 
вещества“ 

1;2.3.1;2.8;2.9;2,13;2.14.;3;4.3
.1; 4.7;5;6.3.1;6.8;6.9; 
7;8;9;10;11;12,13,14. 
Нетехническо резюме 

2 Еколог Даниела 
Николова Велева  

р-л колектив ДОСВ 
Експерт „Биоразнообразие. 
Защитени територии“, 
“Защитени зони“  

2. 5; 2.14; 3; 4,5; 6. 5; 7; 9; 14. 

3. инж.Елвис 
Драгомиров Маринов  

Представляващ екипа, 
организация  Експерт- 
оценка на  Материалните 
активи.  

2.11, 2.14;6.12,7,9,14. 

4. доц. д-р Нели 
Громкова Илиева  

Експерт „Атмосферен 
въздух“ 

2.1;2,14;  3,4.1; 6. 1, 7, 9;10; 
12; 14. 

5. инж.Румяна 
Георгиева Николова  

Експерт „ Геоложка 
среда“ „Подземни води“ 

2.2; 2.14,4.2; 6. 2;7;9;10,12. 
14. 

6. инж. Трендафил 
Костадинов Христов 

Експерт „ Геоложка 
среда“ „Подземни води“ 

2. 3.2; 2.14; 3; 4.3.2;6.3; 7; 
9;10,14. 

7. Доц.д-р инж. Нели 
Илиева Гаджалска 

Експерт „Повърхностни 
води“ 2. 3.1; 4.3.1; 7; 9; 14. 

8. инж. Красимира 
Крумова Тасева  

Експерт „води“ и 
„Отпадъци“ . 2. 3.1, 2.8, 2.14, 7, 9; 14. 

9. 
Проф.д-р инж. Елена 
Иванова Желева- 
Богданова 

Експерт „Земи и почви“, 
„Ланшафт“. 

2. 4; 2. 6; 2.14; 3; 4;6.4; 6. 6; 7; 
9; 14. 

10 Доц.д-р Паунка 
Божинова Експерт „Земи и почви“, 2. 4; 2.14; 3; 4,4;6. 4; 7; 9; 

10,14. 

11. 
Доц.д-р арх.Добрина 
Иванова Желева- 
Мартинс Виана 

Експерт „Културно 
историческо наследство“,  2.7;2.14; 4; 6. 7; 7; 9; 14. 

12. 
Доц. Д-р физик 
Асенка Левчева 
Чальова 

Експерт „Вредни физични 
фактори“,  2.10; 2.14; 4.8, 6.10; 7; 9; 14. 

13 Доц. Д-р Антоанета 
Манолова Манолова  

Експерт „Здравно хигиенни 
аспекти на околната среда“, 2. 12;2.14; 4.9; 6. 11; 7; 9;14.  

Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ (Приложение  към ДЕО) 
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1 Еколог Даниела 
Велева  

р-л колектив ДОСВ  

Експерт „Биоразнообразие. 
Защитени територии“, 
“Защитени зони“  

ДОСВ - Приложение 1 

2 Биолог проф.д-р 
Димитър Димитров 

Експерт „Биоразнообразие. 
Защитени територии“, 
“Защитени 
зони“ местообитания  

ДОСВ - Приложение 1 

3 инж. Доц.д-р Диньо 
Кючуков 

Експерт „Биоразнообразие. 
Защитени територии“, 
“Защитени зони“  птици 

ДОСВ - Приложение 1  

Документите, удостоверяващи професионалната квалификация на експертния колектив и 
декларациите по Чл.16, ал.1 на Наредбата за ЕО са приложени в Приложение 3-1. 

 
 
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Настъпилите социално - икономически промени през последните 20 години, с 
установяване на пазарните отношения и демократизацията на обществото, отдавна са 
създали нова икономическа и политическа среда, в която действат вече други фактори за 
развитието и на Община Белово, което налага изработване на нов Общ устройствен план 
на общината.  

Предварителният проект на ОУП на Община Белово съответства на променените условия, 
на актуалната нормативна уредба, на новите тенденции в устройственото развитие и 
планиране, при което да се съблюдава нов прогнозен срок период на развитие от 15-20 
години.  

Община Белово успешно осъществяват целенасочена политика в областта на околната 
среда.  

Цели и задачи, изпълнени при изготвянето на предварителния проект на ОУП на Община 
Белово: 

- Създаване на планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 
урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с общинския план 
за развитие; 

- Създаване на подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно 
социално-икономическо развитие;  

- Осигуряване възможности за приоритетно развитие в града и крайградската 
територия на туристическата функция, съответстващо на богатите природни и 
антропогенни, рекреационни условия и ресурси; 

- Осигуряване равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, 
при гарантиране на правата им; 
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- Определяне границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното 
им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и 
изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

- Определяне териториалното развитие на урбанизираните територии при 
съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с оглед постигане 
на оптимална териториална структура; 

- Създаване възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 
последващото им предназначение; 

- Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и връзките им с териториите на останалите населени места в 
общината, съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 
национално значение; 

- Определяне териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 
режимът на тяхното устройство; 

- Определяне териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

- Определяне териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия за естетическо оформяне; 

- Осигуряване устройствена основа и условия за опазването и социализирането на 
богатото недвижимо културно наследство; 

- Определяне правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план съобразно 
местните и регионалните характеристики. 

Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и решаване на 
евентуалните екологични проблеми при реализацията на плана, гарантиращи опазване 
здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на територията, като при 
дефинирането им са съобразени и мерките за предотвратяване, намаляване и възможно 
най - пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 
осъществяването на плана върху околната среда.  

Целите на актуализирания ОУП са в съответствие с изискванията за постигане на 
устойчиво развитие, като се търси баланс между икономическите интереси на общината, 
инвестиционни намерения, стабилизиране на населените места, осигуряване на високо 
качество на живот и околна среда при съхраняване на уникалните природни дадености и 
културно наследство. 

Не се очаква съществено нарушаване на околната среда вследствие реализацията на ОУП 
при спазване на препоръките дадени в Доклада. 

ОУП отговаря на основните приоритети, заложени в Плана за развитие на община 
Белово, Стратегия за развитие на област Пазарджик и Национална стратегия за опазване 
на околната среда. 

Докладът за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово е изготвен 
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията 
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и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и задание на Община 
Белово. 

Целта на Доклада е да отчете екологичните проблеми на най - ранен етап на вземане на 
решение и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от 
предложения план достъпен до обществеността, посредством проведените 
консултации, информираност на населението и обществено обсъждане. 

Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат отразени в разработването на отделни 
обекти на по- ниско ниво. 

При реализацията на проекта е необходимо да се изпълнят препоръчаните мерки за 
свеждане до минимум въздействието върху околната среда, спазват се необходимите 
нормативни изисквания при строителство и експлоатация. 

Проектът на ОУП на община Белово е със значимо позитивно въздействие относно 
осигуряването на по - добра жизнена и околна среда в района. Направените анализ и 
оценка на приетите в ОУП устройствени решения и предложените мерки от екипа 
експерти по отделните компоненти и фактори на околната среда доказват, че 
реализацията на Проекта на ОУП на Община Белово няма да оказва негативно 
въздействие. Предвидените мерки ще осигурят трайно качествена жизнена среда и 
устойчиво развитие на общината през следващите десетилетия. 

Колективът експерти предлагаме на уважаемия Експертен съвет на РИОСВ 
Пазарджик да одобри реализацията на Проекта на ОУП на Община Белово и след 
отразяване на забележките, становищата и препоръките при направените 
консултации с компетентния орган и другите институции  да даде положително 
становище по Доклада за ЕО. 

 
 
 


