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Използвани съкращения
АИС
БД ИБР
ВТ
ЕО
ЗБР
ЗВ
ЗЗ
ЗЗТ
ЗООС
ЗСПЗЗ
ЗТ
ЗЧАВ
ЗУО
ЗУТ
ИЕО
КАВ
КИН
ЛПСОВ
МЗ
МОСВ

Автоматична измервателна система
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
Водно тяло
Екологична оценка
Закон за биологичното разнообразие
Закон за водите
Защитена зона
Закон за защитените територии
Закон за опазване на околната среда
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Защитена територия
Закона за чистотата на атмосферния въздух
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройство на територията
Индивидуални емисионни ограничения
Качество на атмосферния въздух
Културно историческо наследство
Локална пречиствателна станция за отпадни води
Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

Наредба за ЕО

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

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
Наредба за ОС програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони
НАТУРА 2000 Европейска екологична мрежа от защитени зони
НИОНКЦ
Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности
НИНКН
Национален институт за недвижимо културно наследство
НСМОС
Национална система за мониторинг на околната среда
НОЧЗ
Норми за опазване на човешкото здраве
НСИ
Национален статистически институт
ПВТ
Подземно водно тяло
ПУП
Подробен устройствен план
ПУРБ
План за управление на речния басейн
РЗИ
Регионална здравна инспекция
РЗПЗН
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
РДНО
Регионално депо за неопасни отпадъци
РИОСВ
Регионалната инспекция по околна среда и води
РПМ
Републиканска пътна мрежа
СГ
Средно годишна/о
СД
Средно дневна/о
СГН
Средно годишна норма
СОЗ
Санитарна охранителна зона
СЧН
Средно часова норма
ТК
Тръбен кладенец
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ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет на Екологичната оценка (ЕО) е „Общ устройствен план (ОУП) на Община
Стамболово”. Възложител на ОУП е Община Стамболово.
Екологичната оценка е неразделна част от Общия устройствен план на Община Стамболов и се
разработва едновременно с разработването на плана.
В съответствие с нормативната уредба по околна среда, Община Стамболово е уведомила
писмено РИОСВ-Хасково за разработването на плана (входирано Планово задание за Общ
устройствен план (ОУП) на Община Стамболово). В отговор с писмо Изх. № ПД-502-14/14.01.2015 г.
(Приложение № 1) РИОСВ-Хасково уведомява, че съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 от ЗООС и чл. 2, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба
ЕО), изготвянето на ОУП, възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) подлежи на
задължителна ЕО по реда на горецитираната наредба. Компетентен орган по процедурата е
Директорът на РИОСВ-Хасково на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата.
С горното писмо РИОСВ-Хасково уведомява, че по отношение на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Общият устройствен план на Община Стамболово попада в обхвата
на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони /Наредбата за ОС/ и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета
и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал.
1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, като преценката за вероятна степен на въздействие
върху защитените зони ще бъде извършена след представяне на проект за ОУПО Стамболово, в който
са посочени конкретни дейности и местоположението им.
Съгласно същото писмо, в териториалния обхват на Община Стамболово частично попадат
следните защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“, по смисъла на ЗБР:
1) ВG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от МС с
Решение № 122/02.03.2007 г.;
2) BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД766/28.10.2008 г.
3) BG0002071 „Мост Арда“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД784/29.10.2008 г.
В Община Стамболово са обявени следните защитени територии:
1) Защитена местност „Големия сипей“ с площ 653.9 хектара в землищети на с. Бял кладенец, с.
Рабово, с. Светослав, Община Стамболово. Обявена е със Заповед № РД-471 от 11.07.2001 г.,
ДВ, бр. 73/2001 г.
2) Природна забележителност „Находище на родопски силивряк“ с площ: 0.5 хектара в
землището на с. Рабово, Община Стамболово. Обявена е със Заповед № 233 от 04.04.1980 г.,
ДВ, бр. 35/1980 г. с цел опазване на растителен вид Родопски силивряк /Haberiea rhodopensis/ и
неговото местообитание.
3) Защитена местност „Находище на тракийски клин“ с площ: 13.66 хектара в землището на с.
Воденци, Община Стамболово. Обявена е със Заповед № РД-204 от 04.03.2013 г., ДВ, бр.
33/2013 г. с цел опазване на растителен вид Тракийски клин (Astracantha thracica L.) и неговото
местообитание.
4) Природна забележителност „Скалните ниши в м. Кован кая“ с площ: 1.5 хектара в землището
на с. Долно Черковище, Община: Стамболово. Обявена е с цел опазване на тракийски скални
ниши със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г., ДВ, бр. 59/1972 г.
Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО и писмо изх. № ПД-50214/14.01.2015 г. на РИОСВ-Хасково, изготвените Задание за определяне обхвата и съдържанието на
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Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община
Стамболово”, разработена схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните
органи и трети лица и Уведомление по чл. 10 за план/програма/проект, съгласно приложение № 1 към
чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал.2 от Наредбата 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 (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ
бр.81/2010 г., ДВ бр.3/2011 г,. изм. и доп. ДВ бр.94/2012 г.) са представени на компетентния орган за
консултация.
С писмо изх. № ПД-502-14/22.05.2019 г. (Приложение № 1) РИОСВ-Хасково съгласува
Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценката и
представената схема за провеждане на консултации. По отношение на уведомлението по чл. 10 от
Наредбата за ОС, на основание чл. 36, ал. 4 от същата наредба, преценката на компетентният орган е,
че няма вероятност ОУП на Община Стамболово да окаже значително отрицателно въздействие върху
горепосочените защитени зони.
Дадените препоръки от компетентният орган по околна среда с изх. № ПД-502-14/22.05.2019 г.,
както и всички становища и предложения получени в резултат от проведените консултации по обхвата
и съдържанието на ЕО от РЗИ-Хасково (изх. № АУ-1870-6#1/05.04.2019 г.), БД „Източнобеломорски
район“ (изх. № ПУ-02-33/1/22.03.2019 г.), Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ - град Хасково (Рег. № 125700-247 от 02.04.2019 г.), Областна Дирекция „Земеделие”
Хасково, Областна Администрация – Хасково (изх. № ДС-16-7-/4/18.03.2019 г.), Агенция „Пътна
инфраструктура“ (изх. № 08-00-653/05.04.2019 г.) са отразени и дискутирани в настоящия доклад.
Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка за проведените консултации е представена в
Приложение № 1.
Екологичната оценка е разработена от колектив от експерти с ръководител, които отговарят на
изискванията, поставени с чл. 83 ал. 1 и ал. 2 от ЗООС.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА (ОРГАН ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ПО
ЗАКОН ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ)
Възложител: Община Стамболово, с. Стамболово, п.к. 6362
Телефон, факс и е-mail: тел.: 03721/2234; е-mail: stambolovo@stambolovo.bg, http://www.stambolovo.bg
Лице за контакти: Мухлис Фариз Сербест – Кмет на Община Стамболово
ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Изпълнител: Обединение „Про Консулт Стамболово“ ДЗЗД
Седалище и адрес: гр. Варна 9000, ул. „София“ № 6, ет. 5
Лице за контакти: Елена Дякова
І. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
1. Анотация на плана
Предмет на настоящата Екологична оценка е „Общ устройствен план (ОУП) на Община
Стамболово”. Екологичната оценка на ОУП е изготвена в съответствие с изискванията на действащото
законодателство в страната и се съобразява с обхвата и съдържанието, определени в етапа на
проведените консултации по Заданието.
При изготвянето на Екологичната оценка са взети под внимание всички законодателни
разпоредби, свързани с устройство на територията и с опазването на околната среда, директиви на
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Европейския съюз за опазване на биоразнообразието и ландшафтите, подписаните от страната
конвенции и документи в тази област и методически указания и публикации на Комисията по околната
среда към ЕС за оценка на планове и програми.
Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба № 8, ОУПО Стамболово се изработва с прогнозен период от
15 – 20 години.
2. Описание на основните цели и задачи на ОУП на Община Стамболово
Основна стратегическа цел на Общия устройствен план на община Стамболово е да служи
като управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да
създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и
комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на
природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия.
Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати с оглед на основната цел на плана са:
1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат
потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване:
▪
Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия комплекс,
така че да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в общината;
▪
Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите на
извън урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на общината.
2. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на
общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели:
▪
Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни потребности и
предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция /акценти – връзките с населените
места в област Хасково и съседните области/;
▪
Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на интегриране на
местните условия и възможности с тези от регионална значимост.
3. Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в
населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане на
функционално дефиниране на населените места:
▪
Преразпределение на функции, което да осигури обживяване на населените места;
▪
Обединение на населените места в система и интегрирано управление на публичните
услуги;
▪
Органично и функционално обвързване на село Стамболово с останалите населени
места в екологично, икономическо, художествено и културно отношение;
▪
Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на
функции в тях;
▪
Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние
на туристическите активности.
3. Концепция за устройствено развитие на Община Стамболово
Общият устройствен план се изготвя за територията на Община Стамболово, Област Хасково.
Разположена е в Западна България в западната част на област Хасково. На север граничи с община
Хасково, на североизток с община Харманли, на изток с община Маджарово, на юг с община
Крумовград, на запад с община Кърджали.
Общата площ на община Стамболово е 276.84 кв.км, което представлява 5,0% от територията
на област Хасково (5543 кв.км). Това й отрежда 8-то място по този показател в областта. Гъстотата на
населението на 1 кв.км е 23,19.
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Цялата територия на община Стамболово е формирана от землищата на 26 населени места:
село Стамболово - административен център на общината и с. Балкан, с. Бял кладенец, с. Воденици, с.
Войводенец, с. Гледка, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Черковище,
с. Жълти бряг, с. Зимовина, с. Кладенец, с. Кралево, с. Лясковец, с. Маджари, с. Малък извор, с.
Поповец, с. Пчелари, с. Пътниково, с. Рабово, с. Светослав, с. Силен, с. Тънково, с. Царева поляна.
На фигура 1 и фигура 2 са показани местоположението на община Стамболово сред общините
на Хасковска област и разположението на населените места в общината.

Фигура 1: Разположение на община Стамболово в територията на област Хасково

Фигура 2: Разположение на населените места в община Стамболово
Село Стамболово се намира на 22 км югоизточно от Хасково. застроено при надморска
височина 315 м и заема площ от 22,59 км2.
Географският релеф е хълмист и нископланински.
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В йерархичната система от градове-центрове, като общински и основен център в общината
село Стамболово попада в 4то ниво.
➢ В градоустройствената класификация на населените места по брой жители село Стамболово
попада в категорията „малки градове”.
➢ Урбанистичната структура на общината е подчертано центрична с концентрация на функции в
общинския център и периферни селища с различен характер. В общинския център село
Стамболово са съсредоточени административното и социално обслужване и основната част от
икономическата дейност в общината. Селата с най-голям брой население на територията са с.
Жълти бряг, с. Малък извор и с. Голям извор.
Осите на урбанистично развитие за територията на страната на ниво „район за планиране“
следват Националната концепция за пространствено развитие, Националната стратегия за регионално
развитие и Регионалният план за развитие на Южен централен регион.
Населените места в общината са свързани помежду си и с останалата част на страната чрез
съществуваща пътна мрежа.
В териториалната структура на община Стамболово определящо влияние за пространственото
разположение на населените места има релефът – хълмист, нископланински и отчасти планински
релеф, на места силно пресечен със стръмни скатове и дълбоки дерета, който е предпоставка за
хетерогенното разпределение на селищата от части основно по протежението на реките, което
формира линеарния характер на пространствената структура, както на селищната мрежа, така и на
повечето от населените места.
Пространствената структура на комуникационната система и мрежата от населени места
следва естествените форми на релефа, разполагайки се по поречията на реките, което е фактор за
устойчивото и развитие и изпълнение на основните и функции във времето. Характерно за
пространствената структура на селищната мрежа е тенденцията за усвояване на нови терени по
дължината на комуникационните връзки, като на някои места тези нови образувания постепенно се
сливат със съществуващите селища.
Бъдещото развитие на община Стамболово предполага затвърждаване ролята на общинския
център като главен културен, административен и социално-икономически център. Този
моноцентричен модел на развитие обаче не отговаря на съвременните изисквания и потребности на
жителите, стратегическите виждания на общинската управа за развитие на общината, националните и
европейски директиви за развитие на селищата и регионите. Общината трябва да предоставя
мултифункционална жизнена среда, в която икономиката да е тясно свързана със социалните,
културните и екологичните аспекти. Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са
свързани с реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има за
цел да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическото развитие в съответствие с
ресурсните възможности. Това налага интегриране на устройственото планиране с регионалните и
секторни политики и планове, чрез териториално координиране на секторните политики, стратегии,
планове и програми, имащи пряко или косвено отношение към пространственото развитие на
общината. От значение за балансираното развитие на общината е и опазването на природното и
културно наследство чрез добро управление, правилни политики и насочени инвестиции. Този
компонент от пространствената структура показва идентичността на община и повишава
конкурентоспособността ѝ.
3.1. Съществуващо положение на територията на Община Стамболово и насоки за развитие
с Общия устройствен план
Състояние на съществуващия сграден и жилищен фонд на територията на Община
Стамболов и насоки за развитие
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Броят на жилищните сгради в Община Стамболово е висок, но качеството на голяма част от
сградите е лошо.
Таблица 1. Обитавани жилища в община Стамболово
Общо
Стамболово

3215

Обитавани жилища
Жилища
Жилища
обитавана необитавана
2935
109

Жилища за временно
обитаване
169

Жилища за колективно
домакинство
2

При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на населението в общината, в близък
бъдещ план не се очаква рязко повишаване на търсенето на жилища. Необитаемият жилищен фонд
потвърждава негативните тенденции на обезлюдяване в общината. При евентуален икономически
растеж в бъдещ период от 20 години би следвало да се създадат условия за повишаване на стандарта
на живот на жителите, което би довело до нужда от реконструкция на част от жилищния фонд, както и
нови терени за жилищно строителство. Тези мерки биха задържали населението на територията на
общината, предлагайки му възможности за реализация и добър стандарт на живот, довеждайки до нови
зони на растеж и прекратяване на негативната тенденции. Прогнозата по отношение на система
обитаване предвижда множество нови малки терени за жилищно строителство /Жм1/ с площ от
приблизително 23,99 ха.

Фигура 3. Пространствено разположение на проектните терени за жилищни зони Жм1 на
територията на община Стамболово
Състояние на промишлени и селскостопански територии и зони за приложение на труд и
насоки за развитие
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В община Стамболово площта на земеделската земя е 145 хил. дка селскостопански фонд, от
които обработваема земеделска земя - 90 хил. дка. От територията на общината 52% са земеделски
земи, от които 62% са обработваеми. През последните години се забелязва тенденция за намаляване на
дела на необработваемата земя. В момента около 9 000 дка от обработваемата земя в община
Стамболово се обработват от арендатори и наематели на земеделска земя.
Селскостопанското производство основно е съсредоточено в съществуващите кооперации и
едноличните стопанства. Определящо в общината е отглеждането на тютюн, зърнено-фуражни
култури, зеленчуци, овощни насаждения и др. За община Стамболово традиционно е овощарството.
Отглеждането на тютюн все още е основен поминък за по-голямата част от населението в общината.
Развитието на животновъдството, особено на говедовъдството е приоритет, произтичащ от
особеното географско разположение на района. Наличието на многобройни пасища е предпоставка за
развитието на животновъдството и отглеждането на говеда, овце и кози. На този етап в селското
стопанство е изключително важно да се изградят конкурентни и стабилни стопански единици.
Горският фонд на територията на общината е около 120 000 дка или 44% от територията на
община Стамболово, от които над 70% са залесени. Основните дървесни видове са цер, благун, зимен
дъб, космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В резултат на провежданите залесителни мероприятия
през 70-те години на миналия век основни култури са черният и белият бор, малка част - акация и
хибридна топола.
Горите в областта са в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите (РДГ) Кърджали.
Конкурентоспособността на местната икономика на община Стамболово се характеризира с
развитие на следните промишлени производства: преработка на тютюн, производство на млечни и
месни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни изделия, мелничарство,
консервиране на зеленчуци и търговия и др. Степента на концентрация на общинската икономика в
населените места около общинския център е една от слабите страни в общото състояние на общината.
В отдалечени от центъра населените места, в които живее половината от населението на общината, са
извършени по-малко инвестиции по отношение на изграждането на техническата инфраструктура,
благоустрояването им, разкриване на работни места и др. Поради тази причина един от приоритетите е
преодоляването на този дисбаланс в развитието на общината.

Фигура 4. Пространствено разположение на проектните терени за предимно производствени
терени Пп1 на територията на община Стамболово
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Вземайки предвид Общинския план за развитие на Стамболово, а именно стратегическа цел 1
/Подпомагане на развитието на вътрешния потенциал на местната икономика/ Общия устройствен
план предвижда предимно производствени устройствени зони /Пп1/ с обща площ от приблизително
78,88 ха. Новите зони ще осигурят добра база за стартиране на проектни идеи от местните
заинтересовани страни, които използвайки специфичния потенциал и фактори на терените с нови
предназначения ще постигнат качествен и устойчив икономически растеж.
Стратегическа цел 1 от Общинския план за развитие е най-широкообхватна, защото тя обхваща
селското стопанство, преработващата и хранително - вкусовата промишленост, туризма,
транспортните и логистични дейности и др. Промяната в предназначението на територията,
предвидена в Общия устройствен план, залага на насърчаването и подпомагането на селското
стопанство и неговата модернизация и предоставянето на нови възможности. За улесняване на тези
намерения в проекта са заложени проектни терени Сср с обща площ от приблизително 13,73 ха. Сср е
земеделска зона с възможност за промяна предназначението и застрояване за неземеделски нужди.

Фигура 5. Пространствено разположение на проектните терени земеделска земя с възможност за
застрояване за неземеделски нужди Сср на територията на община Стамболово
Комуникационно-транспортна инфраструктура
Община Стамболово е разположена в близост до границата с Турция и Гърция, намира се на 22
км до изграждащата се магистрала „Тракия“. Нейното благоприятно положение се увеличава след
откриването на КПП „Маказа".
Транспортната инфраструктура е с местно и национално значение - територията на община
Стамболово е в близост до преминаващите международни транспортни коридори (ОЕТК) № 4, № 9 и
№ 10, които създават добра предпоставка за развитие на бизнес и туризъм.
На територията на община Стамболово са разположени 69,236 км републиканска пътна мрежа,
83,4 км общинска пътна мрежа и 163,96 км улична пътна мрежа.
Съгласно данни от Агенция „Пътно управление“ и Областно пътно управление – Хасково, през
териториалните граници на Община Стамболово преминават следните участъци от съществуващата
републиканска пътна мрежа:
1) Път III – 505 „(Хасково - Конуш) – Манастир – Малево – Корен – Голям извор – Тънково –
Върбово – Орешец – Малко Градище – Сива река - (Любимец - Свиленград)“, участъци
км10+021 до км 12+821 и от км 17+100 до км 34+100 с обща дължина 19,800 км.
2) Път III – 591 „Крумовград – Ковил – Джанка – Поточница – Студен кладенец – Рабово –
Пчелари“ от км 24+900 до км 33+033 с дължина 8,133 км.
3) Път III – 593 „(Крумовград - Ивайловград) – Падало – Орешари – Маджари – Долно Ботево“ от
км 18+093 до км 38+040 с дължина 19,947 км.
4) Път III – 808 „(Харманли - Любимец) – Иваново – Долни Главанак – Тополово – Ръженово –
Силен - (Маджари – Долно Ботево)“ от км 41+636 до км 44+440 с дължина 2,764 км.

Възложител: Община Стамболово
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5) Път III – 5072 „(Чифлик - Мост) – Перперек – Кокиче – Миладиново – Рудина – Сестринско –
Поповец – Зимовина – Лясковец - (Симен – Долно Ботево)“ от км 16+600 до км 23+200 с
дължина 6,600 км.
6) Път III – 5074 „(Долно Войводино - Манастир) – Книжовник – Жълти бряг – Стамболово –
Гледка – Голям извор“ от км 3+048 до км 15+040 с дължина 11,992 км.
Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на община Стамболово е дадена
в следващата таблица:
Таблица 2. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на община Стамболово
№ по
ред

1

Път №

III – 505

Участъци на територията на
Община Стамболово

Състояние на участъка

от км

до км

дължина /км/

10+021

12+821

лошо

2,800

17+100

30+000

лошо

12,900

30+000

34+100

средно

4,100

Обща дължина на участъците от км 10+021 до км 12+821 и от км 17+100 до км
34+100 на път III – 505
2

III – 591

24+900

33+033

средно

8,133

Обща дължина на участъка от км 24+900 до км 33+033 на път III – 591
3

III – 593

18+093

8,133 км

добро

38+040

19,947

Обща дължина на участъка от км 18+093 до км 38+040 на път III – 593
4

III – 808

41+636

19,947 км

добро

44+440

2,764

Обща дължина на участъка от км 41+636 до км 44+440 на път III – 808
5

III – 5072

2,764 км

16+600

18+000

Средно

1,400

18+000

20+000

Лошо

2,000

20+000

23+200

средно

3,200

Обща дължина на участъка от км 16+600 до км 23+200 на път III – 5072
6

III – 5074

19,8 км

3+048

6,6 км

добро

15+040

11,992

Обща дължина на участъка от км 3+048 до км 15+040 на път III – 5074
11,992 км
Източник: Областно пътно управление - Хасково

В долната таблица са отразени дължината и състоянието на пътната мрежа по участъци за
всеки от общинските пътища, които са с обща дължина от 83,4 км.
Таблица 3. Дължина и състояние на пътната мрежа по участъци за всеки от общинските пътища
№

Пътна мрежа по
участъци от
общинските пътища

Дължина
в метри

Състояние
добро,
задоволително
лошо

Участъци
без
настилка

Път №

Стар №

1.

/III-5074/СтамболовоЦарева поляна

3500

задоволително

няма

HKV 2171

50514

2.

/НКУ1248,Жълти брягБалкан/Царева полянаЖП спирка Царева
поляна

2000

лошо

няма

HKV 1181

M14

3.

/Ш-505,Малево-Малък
извор/Корен-Граница
общ./ХасковоСтамболово/-Жълти
бряг-Царева поляна-поч.

10500

лошо

няма

HKV 1248

50506, M13

Възложител: Община Стамболово
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база Балкан

4.

/III-5074/СтамболовоГраница
общ./СтамболовоКърджали/-Ш-5072

6300

лошо

няма

HKV 1172

50516

5.

/III-5072, СестринскоПоповец/-ПътниковоСветослав/НКУ2175

8300

лошо

няма

HKV 2177

M2, M6

6.

/Ш-593,ГолобрадовоМаджари-/ПчелариСветослав -Бял кладенец

7000

много добро

няма

HKV 2175

50534, M9

7.

/Ш-593,МаджариСилен/-ВоденциПътниково/НКУ2177

5700

много добро

няма

HKV 2174

50526

8.

/III-507/Мост-КринЗвиница-Граница
общ./КърджалиСтамболово/ -/НКУ2148/

1200

задоволително

няма

KRZ 1296

50718

9.

/Ш-593,ОрешариСилен/МаджариМаджари запад

600

задоволително

няма

HKV 2176

M1

10.

/III 593,Маджари- Силен/
Маджари-ВойводенецДолно поле-Долно
Черковище III-593

9700

задоволително

няма

HKV 1173

50517, M5

11.

Гледка - Кушук
"Тютюнева фабрика

3100

добро

няма

местен път

12.

/III-505, Корен-М.
извор/Кралево-Кладенец
Зимовина/ III-5072/

12000

лошо

няма

HKV 1170

50508, M12

13.

/Ш-593,Маджари-Голям
извор/Долно БотевоКладенец НКУ1170

4000

задоволително

няма

HKV 2179

M8

14.

/Ш-505,Голям изворТънково-гроб. парк-хижа
Тънково

2000

лошо

без
настилка

HKV 3180

M11

15.

/Ш-5072,ПоповецЗимовина/-Нова махала

1000

задоволително

няма

HKV 2178

M7

16.

/Ш-808,Долни ГлаванакТополово/-ЗлатоустовоГраница общ./
МаджаровоСтамболово/-/Ш-505/

3700

добро

няма

HKV 2102

50334, M10

17.

/Ш-808,ИвановоВърбово/-Славяново
Граница общ. /Харманли
- Стамболово/-Малък
извор/Ш505/

2800

лошо

няма

HKV 1214

50326

Общо:

83400

Като цяло качеството на пътната и транспортната мрежа не отговаря на европейските
стандарти. Липсват финансови средства за поддържане не само на четвъртокласните, но и

Възложител: Община Стамболово
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републикански пътни мрежи. Подходите на общината не са обозначени и не са маркирани с
достатъчно на брой пътни табели. Част от улиците в селата не са асфалтирани или е положена
частична улична настилка.
Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни превозвачи. По
утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големи градове като София, Пловдив, Варна,
Стара Загора, както и Свиленград чрез ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Орменион“.
В западната част на общината, през землището на село Царева поляна, на протежение от 5,3 км
преминава участък от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград –
Подкова, където има изградена жп спирка.
На територията на община Стамболово няма развит воден транспорт.
Енергийна система. Електроразпределение. Телекомуникации.
Енергийните мрежи и системи на територията на община Стамболово се управляват,
стопанисват и поддържат от EVN България. Захранването с ел. енергия се извършва от:
• Пост станция (ПСт) Славяни;
• Пост станция (ПСт) Хасково - 3 (Димитър Канев);
• ПСт Маджарово;
• Възлова станция (ВСт) Поточница.
Като цяло електроснабдяването на територията на община Стамболово обхваща силно развита
електроенергийна мрежа, включваща.
• ел. мрежа (КЕЦ Харманли) 20 кв./CH/ - 68,5 км (изв. Долно Ботево - 32 км, изв. Стамболово
- 5,5 км; изв. ВЕЦ - 4,5 км; изв. Рабово -26,5 км);
• въздушни мрежи високо напрежение (Хасково) - 37 км;
• въздушни мрежи средно напрежение (Хасково) - 53 км;
• к.с.н. (кабели средно напрежение) - 3 км;
• к.н.н. (кабели ниско напрежение) - 3,5 км.
Общият брой на трафопостовете възлиза на 49 (КЕЦ Харманли) и 34 (към КЕЦ Хасково) или
общо - 83 броя.
Стълбовете в населените места са около 920 броя.
Очаква се през програмния период да бъдат изградени от ИВН 10 км нови линии, 5 от КЕЦХасково и 5 км от КЕЦ Харманли.
В общината са изградени 8 фотоволтаични централи - в таблицата са посочени по населени
места.
Таблица 4. Работещи фотоволтаични централи
№

Населено място

Разгърната застроена площ в кв. м.

Инвеститор

1.

Малък извор

1057

„Лоел“ ЕООД

2.

Царева поляна

1825

„Солар СЕ“ ЕООД

3.

Царева поляна

12005,57

„Сънвижън“ АД

4.

Светослав

628,56

„Ники-09“ ЕООД

5.

Кралево

34290,43

„Атаман“ ЕООД

6.

Кралево

6858,08

„Ниц“ ЕООД

7.

Кралево

34290,43

„Биопауьрсолар“ ЕООД

8.

Маджари

4345

„ФЕЦ Маджари 2“ ООД
Източник: Община Стамболово
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Комуникационни мрежи. Постигната е цялостна телефонизация на населените места и добри
комуникационни връзки - мобилно покритие, добри телефонни връзки, приемане на радио и
телевизионни сигнали и др. Покритие имат и трите мобилни оператора.
Интернет е обезпечен с оптична, въздушна и UTR кабелна връзка. Всички населени места имат
достъп до интернет.
Предстои изграждането на широколентов интернет, който ще се разширява в бъдеще.
Всички населени места имат достъп до интернет. През 2013 г. частните домакинства с достъп
до интернет наброяват 382, което прави 27-28% от домакинствата на община Стамболово.
Обществените центрове, имащи достъп до интернет в общината, са:
• Телецентър Стамболово - с. Стамболово;
• Народно читалище „Съзнание 1890“ - с. Жълти бряг;
• Народно читалище „Христо Ботев-1926“ - с. Стамболово;
• Народно читалище „Развитие 1946“ - с. Силен;
• Интернет зала - с. Стамболово.
Доставчици на интернет са БТК, ЕСКОМ, АИДА НЕТ и КЕЙБЪЛ НЕТ.
Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
Община Стамболово се захранва с питейна вода от 2 бр. шахтови кладенци, изградени в
поречието на р. Арда - с. Долно поле, от които единият е работен , а другият - резервен. Те осигуряват
питейна вода за 18 села от Община Стамболово ,като дебита е средно 850 куб. м. на денонощие. Освен
това съществуват 2 бр. шахтови кладенци , на р. Бързей, които обслужват с. Ж. Бряг. Дебита е около
120 куб. м. на денонощие.
„Стамболово“ ЕООД обслужва 20 бр. напорни и 2 бр. черпателни водоеми с обща кубатура
3425 куб. м., като във всяко населено място има работен напорен водоем , а в помпени станции Долно
поле и Силен , съответно и черпателни резервоари. Изградени са монолитно от стоманобетон
.Съществуващите резервоари са напълно достатъчни за обслужваното население. Няма
неводоснабдени селища.
Покритието и степента на изграденост е 100%. Общата дължина на външните водопроводи е
49850 м., а на вътрешните - приблизително 151 000 м.
Канализацията е обхванала 57,18% от населението на общината, в останалите случаи се
използват все още септични ями и попивни кладенци.
Все още отпадните води не се пречистват поради невлизане в експлоатация на пречиствателните
станции, което създава опасности от замърсяване на околната среда. Необходимо е в бъдеще да се
обърне по-сериозно внимание на отпадните води, като се доизгради канализационната мрежа, както и
се приведат в изправност пречиствателните
Туризъм и отдих
Хабитатите по р. Арда и многобройните защитени зони и местности създават възможности за
туризъм в трансграничния регион на България с Гърция и Турция. Съхранените следи от
праисторическите, античните и средновековните времена създават предпоставки за развитие на
културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища, църкви и джамии, заедно със съвременната
култура са ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни
пътища.
Туристическата дейност в общината е добре обезпечена откъм места за настаняване. В
общината има регистрирани 14 средства за подслон, с общо 265 бр. легла. Обектите за настаняване са
разположени неравномерно по територията на общината.
Таблица 5. Места за настаняване и средства за подслон.
Име
Мотел “Гледка “

Възложител: Община Стамболово

Легла/стаи
60

Населено място
с. Гледка
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Бунгала „Арда”
Бунгала за отдих и туризъм
“Перпера”
Самостоятелни стаи за подслон и нощувки
“Мако”
Къщи за гости „Никодиа”
Самостоятелни стаи за гости
„Бакалница Тракия”
Хотел „Арда”
Къща за гости
„Тепавицата”
Бунгала
„Балкан Вилидж”
Къща за гости
„Воеводски хан”
Къща за гости „Агродиа”
Семеен хотел „Хефес“
Семеен хотел „Перпера“
Туристически център за еко туризъм

30
20

с. Долно Черковище
с. Долно Черковище

10

с. Стамболово

18
6

с. Царева поляна
с. Поповец

21
13

с. Долно Черковище
с. Рабово

20

с. Царева поляна

16

с. Кралево

9
20
12
10

с. Царева поляна
с. Кралево
с. Долно Черковище
На 900 м. от с. Тънково
Източник: Община Стамболово

Местата за отдих и развлечение в община Стамболово са разнообразни и удовлетворяват
нуждите на населението. Общинският център има най-голяма обезпеченост откъм брой заведения,
докато в селата те са по-малко.
Предвид гореизложеното Община Стамболово има потенциал за бъдещо развитие на туризма.
Проекта предвижда нови рекреационни устройствени зони за вилен отдих /Ов1/ с площ от
приблизително 40,3 ха.

Фигура 6. Пространствено разположение на проектните терени за вилен отдих Ов1 на
територията на община Стамболово
Зелена система
Устойчивото развитие на общината е свързано със съхраняване и подобряване на показателите
за състоянието на околната среда, превенцията на екологичните рискове, както и поддържане и
развитие на зелена система на територията на общината. Озеленяването на градската среда,
екологичното образование са важни за решаване проблемите на общината. Състоянието на околната
среда на територията на община Стамболово са обект на специализирани проучвания и планиране от
документи като Програма за опазване на околната среда – община Стамболово (2014-2017).
Устройствения план предвижда зона за подобряване на зелената система на територията на
общината с нов терен за озеленяване до село Зимовица /Оз1/ с площ от приблизително 1,52 ха, който
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да понижи шумът от републикански път III-5072. Добра стратегия е насърчаване на публичночастното партньорство при залесяването и озеленяването на територията.

Фигура 7. Пространствено разположение на проектните терени за озеленяване Оз на територията
на община Стамболово
Част от зелената система са и гробищните паркове. Устройственият план предвижда
множество проектни гробищни паркови терени /Тгп1/ с площ от приблизително 9,64 ха, те са
предимно съществуващи разширения на гробищата, които не са били отразени в предназначението на
територията до сега.

Фигура 8. Пространствено разположение на проектните терени за гробищни паркове Тгп1 на
територията на община Стамболово

Възложител: Община Стамболово
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3.2. Основни устройствени елементи, зони и територии, определени с предварителния
проект за ОУП на Община Стамболово – баланс на територията
Устройствената концепция и предложените решения на проекта на ОУПО Стамболово
разглежда територия от 27647,95 ха. За постигане на целите са необходими промени в поземлените
ресурси гарантиращи бъдещо развитие на общината. В проекта на ОУПО Стамболово има увеличение
при терените за жилищни функции /Жм1/, терените за производствени дейности /Пп1/, терени за
земеделска земя с възможност за застрояване за неземеделски нужди /Сср/, терени за вилен отдих
/Ов1/, за гробищни паркови терени /Тгп1/ и терен за озеленяване до село Зимовица /Оз1/. Всички
промени на териториалните елементи са за сметка на комунално обслужване и стопанство,
обработваеми земи-ниви, необработваеми земи, обработваеми земи-трайни насаждения, недефиниран
НТП и функция.
Таблица 6. Баланс на територията на прогнозата за социално-икономическо и пространствено
развитие на ОУПО Стамболово

3.3. Правила и нормативи за прилагане на плана
Към предварителния проект, на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на територията
са изработени правила и нормативи за прилагане на плана и те са неразделна част от Общия
устройствен план на Община Стамболово.
Правилата и нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и се одобряват едновременно с Общия устройствен план на Община
Стамболово.
Неразделна част от правилата и нормативите за прилагане на Общия Устройствен План са
показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни
терени.

Възложител: Община Стамболово
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ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ,
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Устройствена категория Устройствени параметри

1

макс.
макс.
плътност
Кинт
на застр.
в%

мин.
озеленена
площ в%

макс.
кота
корниз
в м.

Цвят

Площ / контур

2

4

5

6

7

ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
1.Жм-Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо ниско
30
застрояване
съществуваща
2. Жм1 - Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо ниско 30
застрояване проектна

3

Кафяво
1,20

0,80

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
3. Пп - Предимно
производствена
устройствена зона и 60
2,00
терени съществуващи
4. Пп1 - Предимно
производствена
устройствена зона и
50
терени,
проект

50

50

площ

10

10

Оранжево
със
светло-кафяво
площ с щрих
райе
върху
основния цвят

Тъмно лилаво
площ

30

Светло лилаво
1,50

площ

50

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИИ И СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
ЗОНИ
5. Оо - Устройствена
Устройството
и
застрояването
се Червено
зона за общественоосъществяват след изработване на
обслужващи дейности, подробен устройствен план, съобразен
съществуваща
целите на застрояване и нормативите
отредени в Наредба №7 за правила и
площ
нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и
одобрен от главния архитект на
общината.
ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
6. Ов - вилна зона,
съществуваща
40
0,8
50

Възложител: Община Стамболово
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7. Ов1 – вилна зона,
проектна

20

0,50

70

7

8. Са - Други рекреации Зони за озеленяване, спорт и атракции. За
(спорт, атракции и др.), спортни и атракционни обекти със
съществуваща
специфичен
устройствен
режим,
конкретизиран с ПУП и одобрени от
главния архитект на общината.
ОЗЕЛЕЛНЕНИ ТЕРИТОРИИ
9. Оз – Устройствена
зона за озеленяване,
паркове и градини, Устройството
и
застрояването
се
проектна
осъществяват след изработване на
подробен устройствен план, съобразен с
целите на застрояване и нормативите
отредени в Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и
одобрен от главния архитект на
общината. Изграждането и поставянето
на обекти в зоните за озеленяване се
извършват съгласно чл. 32, ал. 3 от
Наредба №7 за правила и Нормативи за
устройство
на
отделните
видове
територии.

жълто с
оранжево райе

зелено с червен
контур
площ/контур

светло зелено с
тъмно зелен
контур

площ/контур

10. Тгп - Терени за По периферията на гробищните паркове, тъмно зелено с
гробищни
паркове, в рамките на регулацията им се червен контур
съществуващи
предвижда задължителна изолационна
зеленина с мин. ширина 10 м., в която се
допуска разполагане на колумбарийни
стени (урнови стени).

11. Тгп1 - Терени за
гробищни
паркове,
проектна

тъмно зелено с
червен щрих и
контур

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
12. Тти - Терени за Устройството
и
застрояването
на светло сиво
транспортна
елементите
на
техническата
инфраструктура
инфраструктура се съобразяват със
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13. Тевк - Терени за Закона за устройство на територията, тъмно сиво
площи
обекти
на Закона за пътищата, Закон за водите,
техническата
Закон за енергетиката, Закона за
инфраструктура
електронните съобщения и други, както й
поднормативните им актове по тяхното
прилагане и настоящите правила и
нормативи.

ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
14. Гори
Устройството
и
застрояването
се зелено с червен
осъществяват по реда на Закона за горите. контур
Допуска се изграждане на проводи и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура,
при
спазване
изискванията на ЗГ.
15. Горски земи

16. Сср - Земеделска
зона с възможност за
застрояване
за
неземеделски нужди

Устройството
и
застрояването
се тъмно жълт със
осъществяват по реда на Закона за горите. зелен контур
Допуска се изграждане на проводи и
съоръжения
на
инженерната
инфраструктура,
при
спазване
изискванията на ЗГ.
Предвидена е предимно върху земи ниска тъмно жълт с
категория. Допустимите функции и кафяв щрих
параметри на застрояване се определят
съобразно
функционалното
предназначение и параметри на съседните
устройствени зони и терени. В случаите,
когато
е
допустимо
обитаване,
застрояването е ниско при макс. плътност
25 % и макс. Кинт 0,6. Строителство се
разрешава въз основа на ПУП и след
смяна
на
предназначението
на
земеделската земя.

НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
17. Други нарушени
територии

площ

площ
/контур

площ
/контур

площ с щрих
върху
основния цвят

охра
Спазвайки всички законови изисквания
по наредба №26 след рекултивация тези
терени се използват при спазване на
режимите, установени за териториите, в
които попадат.

площ

4. Връзка на плана с други планове и програми
При изготвянето на плана са взети предвид следните документи на международно, национално
и регионално ниво, както следва: „Европа 2020“: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, Национална програма за развитие „България 2020“, Национална стратегия за регионално
развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие за
периода 2013 - 2025 г., Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор, Стратегия за
развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., Интегрирана транспортна
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стратегия в периода до 2030 г., Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Трети
национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г., Национален план за
управление на отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/, Национална стратегия за развитие на горския сектор в
Република България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 – 2020), Стратегическият план за
развитие на горския сектор 2014 - 2023 г., Националната стратегия за развитие на ловното стопанство
2012 – 2027 г., Програма за развитие на селските райони на Република България 2014-2020 г., План за
управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.), План за управление на
риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г. (ПУРН),
Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) за периода 2014 - 2020 г.,
Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014 - 2020 г., Общински план за развитие /ОПР/ на
Община Стамболово за периода 2014-2020 г. и Програма за управление на отпадъците на Община
Стамболово 2017 – 2020 г.
Други планове и програми, с които е съобразен изготвеният проект на ОУП са: Стратегията
„Европа 2020” /2010 г./, Петия кохезионен доклад, Лисабонската стратегия 2000 г., Хартата от Лайпциг
за устойчиви европейски градове /2007 г./.
Връзката на плана с горните планове и програми е разгледано подробно в т. I.4 и т. V от
доклада.
ІІ. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ,
КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Атмосферен въздух
Територията на общината попада в преходно – континенталната подобласт на европейската
континентална област.
Поради разнообразния си релеф и вариращата надморска височина в Източния Тракийско –
Родопски район, част от който е и община Стамболово, съществуват големи климатични различия.
Казанлъшкото поле и Хасковско – Старозагорското поле имат преходно – континентален климат, а най
- южните части на Хасковското поле и поречието на р. Арда – континентално – средиземноморски
климат. Климатът на територията на община Стамболово е преходно – средиземноморски със
значителен брой на слънчевите дни в годината, мека и топла зима и сравнително горещо лято.
Тук се проявява средиземноморското климатично влияние. Климатът се формира под
въздействието на трансформирани тропични въздушни маси и такива на умерените ширини.
Средиземноморското влияние се изразява предимно с по-високите средни годишни температури.
Годишната температурна амплитуда не надхвърля 23°С – 24°С. Средната годишна температура
се движи в границите 11-13 °С.
През есенно-зимния период под влияние на средиземноморските циклони падат едни от найголемите валежи. Наблюдават се два максимума: зимен – ноември, декември, януари; пролетен – май,
юни, юли и един минимум – август, септември.
Поради южното положение на областта голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд
или дъжд и сняг.
В групата на факторите, влияещи върху разсейването на емисиите, които са причина за появата
на зони с наднормени концентрации на замърсителите на отделни места са:
• някои метеорологични и климатични фактори, като безветрие (скорост на вятъра под 1
м/сек.), бризова циркулация, силни ветрове (скорост на вятъра над 2,5 м/сек.),
температурни инверсии, влажност на въздуха, мъгли и др.;
• специфичният котловиден релеф;
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•

недостатъчна височина на комините на някои жилищни сгради, на по-стари отоплителни
инсталации на обществени сгради, формиращи малка зона на разсейване и като следствие –
високи максимални приземни концентрации.
Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой в община Стамболово могат да
са от секторите промишленост, селско и горско стопанство, битово отопление и транспорт.
На територията на община Стамболово няма действащи големи промишлени източници на
замърсяване на атмосферния въздух.
На територията на община Стамболово няма изградена и функционираща автоматична
измервателна станция за контрол на качеството на въздуха като част от НСМОС.
Контрол върху качеството на качеството на въздуха се осъществява, чрез измервания от
мобилната лаборатория на ИАОС.
На базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване чрез моделиране с
използването на модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod в Доклада за екологична оценка
е направена прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух в района, във връзка с
реализацията на ОУП на община Стамболово.
Извършено е дисперсионно моделиране на замърсяването с ФПЧ10, като е разграничена
сезонност на замърсяването по отношение на горивата използвани за отопление, използвани за
периода Октомври – Март, съответно неизползвани в периода Април – Септември.
Дисперсионното моделиране е извършено с цел да се определи влиянието на източниците на
емисии от битово отопление, транспорт, промишленост и други на територията на общината върху
качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсяването с прахови частици, определени
като ФПЧ10, който представлява единствения замърсител, за който са регистрирани превишения, при
провежданите измервания от мобилна лаборатория през последните години.
В резултат е направено заключение, че на територията на община Стамболово не се превишава
значително средноденонощната норма, като най-високата изчислена стойност за средноденонощна
концентрация е 57.7 µg/m3. В повечето дни стойностите отговарят на нормите и не превишават 50
µg/m3, а превишенията, които се регистрират са в рамките на до 10 µg/m3 над нормата. Броят на
превишенията за една година съответства изцяло на нормативно разрешените 35 бр. Средногодишната
концентрация в община Стамболово изцяло съответства на нормата от 40 µg/m3, определена в
действащото законодателство.
2. Води
Съгласно ПУРБ 2016-2021 (писмо № ЗДОИ-01-63/27.09.2018 г. на БДИБР гр. Пловдив)
територията на Община Стамболово попада в обхвата на следните водни тела:
➢
Повърхностно водно тяло, категория река, с име Бисерска, с код BG3MA100R007,
поречие Марица, с географско описание: Бисерска река и притоци до устие;
➢
Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Ивайловград, с код BG3AR100L004,
поречие Арда, с географско описание : язовир Ивайловград;
➢
Повърхностно водно тяло, категория река с име Арда, с код BG3AR100R006, поречие
Арда, с географско описание: река Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград;
➢
Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Студен кладенец, с код
BG3AR350L010, поречие Арда, с географско описание : язовир Студен кладенец;
➢
Повърхностно водно тяло, категория река с име Крумовица, с код BG3AR200R009,
поречие Арда, с географско описание: р. Крумовица и притоци;
➢
Повърхностно водно тяло, категория река, с име Арда, с код BG3AR100R008, поречие
Арда, с географско описание: река Арда между яз. Студен кладенец и р. Крумовица;
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➢
Повърхностно водно тяло, категория река с име Харманлийска, с код BG3MA100R233,
поречие Марица, с географско описание : р. Харманлийска река до вливане на р. Хасковска;
Подземните водни тела, върху които е разположена община Стамболово, съгласно писмо изх.
№ ЗДОИ-01-63/27.09.2018 г. на БДИБР гр. Пловдив и ПУРБ 2016-2021 са следните:
➢
Подземно водно тяло BG3G00000NQ009 /Порови води в Неоген-Кватернер – Хасково/
➢
Подземно водно тяло BG3G000000Q010/Порови води в Кватернер-река Арда/
➢
Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 /Пукнатинни води – Източно Родопски
комплекс/
➢
Подземно водно тяло BG3G000000N053 /Порови води в Неоген – СвиленградСтамболово/.
Община Стамболово не попада в определен район със значителен потенциален риск от
наводнения в обхвата на БДИБР.
3. Почви
Геоложката основа, релефа и климатичните особености определят вида на почвите и тяхното
състояние. Според генерализираната схема на почвите в България (по FAO) територията на община
Стамболово е изградена от няколко вида почви.
Ордери: А – почви несвързани със зонални климатични условия; Типове: Плитки (Leptosols,
LP); Подтип ранкери (Umbric Leptosols, Lpu); Подтип рендзини (Rendzik Leptosols, Lpk).
Ордери: F - почви с акумулация на глина или сексвиоксиди и органична материя в
подповърхностните хоризонти; Типове: Лесивирани (Luvisolsq, Lv); Подтип: хромови (канеленовидни)
(hromic, LVx).
Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или
антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените
функции, независимо дали се превишават действащите в страната норми и до замърсяване на
повърхностни и подземни води. Наличието на замърсители, надхвърлящи определени нива, може да
доведе до негативни последици в цялата хранителна верига, всички видове екосистеми и други
природни ресурси.
Като цяло почвите в община Стамболово са в добро екологично състояние.
4. Геоложка основа и земни недра
Геоложкият строеж на района, в обхвата на общината, е представен от разнообразни по
произход и възраст геоложки формации. Разкриват се следните основни лито- и хроностратиграфски
единици и магмени тела:
- Докамбрий Прародопска надгрупа
- Палеогенски седиментни и магмени скали
- Неогенски седиментни и магмени скали
- Кватернерни седименти.
Според картата за сеизмично райониране на Република България за период от 1000 години
(издадена от МРРБ през 2012 г.) и нормите за правила на строителство в земетръсни райони, община
Стамболово попада в район с интензивност VIII степен на сеизмична активност по скалата на
Медведев-Шпонхоер-Карник и сеизмичен коефициент 0,15. Поради тези причини проектирането и
строителството трябва да се съобрази с изискванията на Наредба № 2/23.07.2007 г.
По данни на „Геозащита Перник“ ЕООД (писмо Изх. № 278/17.11.2018 г.), на територията на
Община Стамболово не са регистрирани свлачища.
На територията на Община Стамболово Министерския съвет на Република България е дал
концесия за добив на полезни изкопаеми от седем находища.
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Съгласно Писмо № ДС-16-7-/4/ от 18.03.2019 г. на Областна администрация Хасково, на
територията на Община Стамболово има четири находища на полезни изкопаеми, за които има актове
за изключителна държавна собственост
5. Ландшафт
Релефът на общината е пресечен, полупланински. На югозапад обширна територия от областта
е заета от ниските разклонения на Източните Родопи, чиито пространства са покрити с бедни скелетни
почви и са обезлесени. Ландшафтното разнообразие на общината се изразява в множеството
взаимовръзки на структура от основни типове природни и антропогенни ландшафти. Разнообразието
на релефа, формиращо характерният за общината ландшафт се активизира от ерозията на реките, която
формира съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа.
На територията на община Стамболово, ландшафтите могат да бъдат систематизирани в
следния порядък: Антропогенен ландшафт (промишлено-техногенен ландшафт) Урбогенен /Селищен,
Агрогенен /земеделски/ ландшафт, Антропогенни ландшафти с културно-историческо значение,
Дендрогенен ландшафт, Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт) и
Природен ландшафт.
6. Природни обекти
6.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ
Община Стамболово е разположена в югоизточната част на България, в югозападната част на
Хасковска област, южно от гр. Хасково в североизточната част на Източните Родопи. На територията
на общината са обявени 4 защитени територии по смисъла на ЗЗТ - 2 защитени местности и 2
природни забележителности. Същите заемат обща площ (по данни на ИАОС ) 669,56 ха (2,423% от
територията на общината).
Разположените на територията на общината защитени територии са следните /Приложение 1/:
1) Защитена местност „Големият Сипей”
2) Защитена местност „Находище на тракийски клин”
3) Природна забележителност „Находище на родопски силивряк”
4) Природна забележителност „Скалните ниши в местността Кован кая”.
Всичките са отдалечени от населените места и не се засягат с нови устройствени зони с
допустим режим на застрояване и попадат извън обхвата на потенциални негативни въздействия от
прилагането на предварителния проект на ОУПО Стамболово.
Територията на общината е с добра екологична характеристика. Няма значими източници на
замърсяване. Екологичното състояние на въздуха, водите и почвите е добро. Налице са значителни
екологично чисти територии.
6.2. Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000
На територията на Община Стамболово попадат части от 3 защитени зони от
общоевропейската мрежа Натура 2000 /Приложение 2 и 3/, обявени по Закона за биологичното
разнообразие с обща площ 8551.666593 ха, съставляващи 28.46448224 % от територията на общината.
Списъкът със защитените зони и землищата на населените места, които обхващат в границите на
общината е представен в таблицата по-долу.
Таблица 7. Списъкът със защитените зони и землищата на населените места, които обхващат в
границите на общината
КОД
BG0002071

ИМЕ

Площ в
ТИП
общината ха
Мост Арда 2776.4804
Защитена зона по Директивата за
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опазване на дивите птици

BG0001032

Родопиизточни

4509.97605

Защитена зона по Директива за
местообитанията, която
припокрива защитена зона по
Директива за птиците

BG0002013

Студен
кладенец

1265.210098

Защитена зона по Директивата за
опазване на дивите птици

с. Голобрадово,
с. Долно Черковище
с. Долно поле
с. Маджари,
с. Пчелари
с. Рабово
с. Бял кладенец
с. Войводенец
с. Голобрадово
с. Голям извор
с. Долно Ботево
с. Долно Черковище
с. Долно поле
с. Маджари
с. Пчелари
с. Рабово
с. Светослав
с. Тънково
с. Бял кладенец
с. Рабово
с. Светослав

В Доклада за ЕО е направена подробна характеристика на трите защитени зони.
7. Биологично разнообразие
7.1. Растителност
Според биогеографската карта на България територията на община Стамболово попада в
Източнородопския подрайон (Груев Б., Б. Кузманов,1994) на Южнобългарския биогеографски район.
Подрайонът съвпада с Източнородопския биогеографски район от Балканската биогеографска
провинция (Асенов, 2006).
По броя на установените растителни видове, районът на Източните Родопи като един от найбогатите в Европа.
Установени са общо 1962 вида висши растения (Petrova, 2004) от 122 семейства. От главните
групи, най-голяма е тази на Медитеранския флористичен елемент. В групата обаче, броят на
субмедитеранските видове е по-голям от тези на стеномедитеранските и балканските видове.
Многообразието на екологичните условия в района, височинния диапазон и човешката дейност
обуславят и значителното присъствие на широкоразпространени eвроазиатски, циркумполярни и
космополитни флорни елементи.
Със значим консервационен статус в района са установени:
- 83 включени в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни вида (14.2
% от всички защитени растителни видове);
- 12 световно редки вида;
- два вида, включени в Приложението на Директивата за хабитатите;
- 5 вида, включени в Приложение №1 на Бернската конвенция;
- 13 застрашени и 101 редки вида, включени в Червената книга на България.
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7.2. Животински свят
В зоогеографско отношение, според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов 1994),
територията на община Стамболово попада в Тракийския район, който е част от Южнобългарсия
биогеографски район.
Районът обхваща Горнотракийската низина, Среднотунджанската низина, Източните Родопи,
Сакар, Манастирските възвишения и Бакаджиците. Характерното за този зоогеографски район е
навлизането на средиземноморска фауна от юг по долините на реките Марица и Тунджа, които са
естествени коридори за навлизане от юг на средиземноморска фауна. Двата основни хорологични
комплекса: Палеарктичния и Медитеранския (Средиземноморския) са представени от различни по
обхват и разпространение зоогеографски форми и категории, сред които по масови са палеарктичните,
евро-сибирските, южно-европейските и субмедитеранските видове.
В Доклада за ЕО е направена подробна характеристика на животинския свят в района на ОУП.
8. Културно-историческо наследство
Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура в община
Стамболово са предпоставката за заселване на различни цивилизации по територията ѝ още от
Древността. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от дългогодишното
напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на
мястото.
Основните обекти на културното наследство и скални комплекси, които покриват територията
на община Стамболово са:
Тракийски скални ниши „Кован кая“ между селата Маджари и Долно Черковище. На самия път
е запазен скалния култов комплекс с изсечените в скалата трапецовидни ниши - наследници на
мегалитната култура в Източните Родопи. Комплексът включва множество (над 100) изсечени в скала
трапецовидни ниши и пещеровидна гробница. Предполага се че нишите са били използвани за
поставяне на урните с праха на кремираните мъртъвци. 500 метра северозападно от с. Долно
Черковище, в огромна скала, е открито друго Тракийско светилище със 6 култови скални ниши, и
изсечена гробница на върха на масива. В непосредствена близост са открити следи от голямо
тракийско селище.
Лъвската глава е природна забележителност, която се намира в скалите до пътя южно от село
Долно Черковище.
Крепостта „Асара“ е разположена на 2 км западно от село Рабово, недалеч от стената на я.
Студен кладенец. Крепостта впечатлява със стратегическото си положение и умело й вграждане сред
непристъпните канари, откъдето е имало отлична видимост към целия регион. Асара е заемала водеща
роля за Византия в контрола и охраняването на земите й в Източните Родопи. Укреплението е имало
стени с височина 6 метра и дебелина 2 метра, изградени от каменни блокове, споени с хоросан. Имало
е и 4 огромни скални кули, заграждащи вътрешността й. В една от тези кули е открита малка пещера, а
до нея гробове. Вътрешността на крепостта е била разделена на две части от друга стена. Горната част
е била по-малката по размер и е имала охранителни кули. В наши дни части от крепостната стена тук е
паднала, но е останалa здравa на земята. В долната част са открити запазени основи на сграда, строена
с големи правоъгълни камъни. Крепостта Асара край Рабово е обявена за археологически паметник на
културата с национално значение.
Тракийски скални гробници разположени около село Пчелари (община Стамболово) са
открити множество Тракийски скални гробници, датиращи от ранножелязната епоха (II-I хил. пр. Хр.).
Такива има в местностите „Хамбар кая“, „Ак кая“, „Кара ин“, „Мал казан“, „Ходжас“ и др. В региона
„Хамбар кая“ има следи от 6 гробници. Те са вкопани в горната част на масива и са покрити с големи
каменни плочи. Най-впечатляваща е гробницата в местността „Кара ин“ - 2.5 км югоизточно от селото.
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Тя е изсечена в отвесна скала и има трапецовидна форма. Входът й е ориентиран на югоизток и има
същата трапецовидна форма. Непосредствено над него природните сили са оформили интересен
скален навес, който придава на гробницата вид на долмен. Гробниците около село Пчелари са обявени
за недвижими културни ценности.
По данни от БАН – АИС „АКБ“ на територията на Община Стамболово има регистрирани 68
археологически обекти, отразени и в предварителния проект.
В Община Стамболово има 11 църкви /с. Стамболово, с. Зимовица, с. Жълти бряг, с. Долно
Ботево, с. Тънково, с. Царева поляна, с. Поповец, с. Лясковец, с. Рабово и с. Силен/ и 20 джамии /в
селата: Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Долно Ботево, Долно
Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Зимовина, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари,
Поповец, Пътниково, Рабово и Светослав/, три са тюрбетата: в селата Кралево, Лясковец и Царева
поляна.
В с. Жълти бряг в момента функционира Етнографски музей, който отразява културата и бита
на местното население от този край. Създаден през 1980 г., Етнографският музей в с. Жълти бряг
съхранява богата експозиция, свързана предимно с културната традицията на населението в
стамболовския край, Тракия и Родопите, неговото културно и стопанско развитие през годините на
Възраждането. Етнографската музейна сбирка е създадена от ученици в кръжока по етнография в
училището с ръководител Йорданка Бойдева. Земеделието и животновъдството са представени като
основни поминъци на населението. В колекцията има около 700 изделия и предмети, сред които се
открояват народни носии, медни съдове, керамика, старинни оръдия на труда, изделия от дърворезба,
вретена, стан и много други.
Етнографският музей се намира в помещение на НЧ „Съзнание 1890“ и се стопанисва от
Читалищното настоятелство.
Особена роля за културния живот в общината играят местните читалища. На територията на
община Стамболово функционират 10 читалища. Субсидираните от министерството на културата
бройки за читалища в общината са 10.
9. Отпадъци
Община Стамболово има разработена и приета Програма за управление на отпадъците за
периода 2017 – 2020 г. Основната цел на тази програма е да се постигне устойчиво управление на
отпадъците на територията на община Стамболово и да се запази доброто състояние на останалите
компоненти на околната среда. Същата е разработена съгласно приоритетите на Националната
стратегия за околна среда.
Програмата за управление на отпадъците на Община Стамболово обхваща всички дейности,
които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и местната
администрация и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината съгласно
Глава втора, раздел III на ЗУО, които са свързани с управлението на отпадъците. Тези дейности целят
да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве, чрез предотвратяване
или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез
намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността
на това използване.
Генерирани отпадъци на територията на Община Стамболово
Генерираните отпадъци от Община Стамболово се събират и се извозват на Регионалното депо
за ТБО – Харманли от самата община, където се сортират, рециклират и оползотворяват, а остатъка се
депонира. ТБО се събират, като се използва контейнерна система със стационарни съдове тип „Бобър“.
Те са поставени във всички населени места на общината и се обслужват от специализирания общински
автомобил.
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Съгласно Програмата за управление на отпадъците за периода 2017 – 2020 г. градинските
отпадъци са с най-голям относителен дял, тъй като цялата територия се състои от села с голям брой
градини, къщи с дворове и ниви, които изхвърлят непрекъснато градински отпадъци. Следващите по
количество са инертните материали. На територията на общината има 7 броя кариери, дадени на
концесия, които създават предпоставки за замърсяване на терена. Освен това се изхвърлят инертни
материали и СО при ремонтните дейности извършвани на територията на общината, особено при
ремонта и изграждането на пътища.
Опасните отпадъци на територията са отчетени с най-нисък дял. На практика това са опасните
отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата, които на този етап не се събират, а се смесват с
битовите отпадъци. На тях трябва да се обърне сериозно внимание в бъдеще, като се осигурят условия
за тяхното събиране. Дейностите по третиране на битовите отпадъци включват: събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Харманли; лятно и
зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени. Със заповед на Кмета на Общината
се определя територията за организираното сметосъбиране и се утвърждава график за почистване,
сметосъбиране и сметоизвозване.
За постигане на целите в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите му нормативни
актове, Кметът на Община Стамболово е издал Заповед, с която се забранява изоставянето,
нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците.
В общината са осигурени 513 броя контейнери тип „Бобър" и други съдове за съхраняване на
битовите отпадъци. Осигурените съдове и организираното сметоизвозване събирането и последващото
третиране на приблизително до 1300 т отпадъци на година.
Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване, се почистват редовно.
На основание Заповед № 339/2017 г. на Кмета на Община Стамболово се определя
организацията и честотата на сметосъбирането, както и поддържането на чистотата на територията на
населените места в Общината.
В Община Стамболово няма населени места с над 5000 бр. жители. Поради това, както и
поради икономически неизгодната за дружествата, притежаващи необходимите площадки и
Разрешения/Регистрационни документи за дейности с отпадъци все още не е осигурено:
• разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като се
определят местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и
сортиране на отпадъците от опаковки;
• организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
• организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни
превозни средства на площадките за временно съхраняване.
10. Опасни вещества
На територията на община Стамболово няма производствени единици, които са
класифицирани като предприятия с нисък или висок рисков потенциал. Във връзка с това не е
необходимо ОУП да се съобразява с осигуряване на необходимите хигиенно-защитни зони.
11. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, радиации
Шум
Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми.
Основните източници на шум в урбанизираните територии са транспортните средства.
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Пътната инфраструктура на територията на община Стамболово е развита добре.
През територията на общината преминава главна железопътна линия № 4 Русе-Подкова,
пресичайки я в най-западната ѝ част с участък от около 6 км. В този участък преминава една
пътническа влакова композиция дневно. Най-близкото населено място село Царева поляна отстои на
около 900 м по права линия. На такова разстояние железопътният трафик не оказва съществено
влияние на акустичната среда в жилищната зона на селото.
През територията на Общината не преминават първокласни и второкласни пътища от
РПМ. Първокласен път РП I-8 отстои на над 8000 м северно от територията на Общината, а АМ
Марица – на около 20 км североизточно. На такова разстояние автомобилният трафик по тези
пътища не оказва влияние върху акустичната среда в населените места на Общината.
Транспортните връзки се осъществяват чрез третокласни пътища от РПМ и местни пътища. Чрез тях
общината се свързва с останалите видове пътища и направления от РПМ.
Подобряването състоянието на пътните настилки, улици и тротоари, съчетано със съответно
озеленяване, би се отразило положително както в екологичен аспект като цяло, така и върху
акустичната среда в прилежащите територии и в жилищните зони.
На второ място по принос към акустичната среда в населените места са локалните източници
на шум и шум от битов характер – строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи,
събиране на сметта, игри на деца (училища, детски градини, детски площадки) и др.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда в жилищните зони, е
шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните
сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до жилищните сгради.
Шумът от производствените дейности в урбанизираните територии засега е на трето място. В
голямата си част тези дейности са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на
населеното място. Проблем биха могли да създават малките производствени предприятия,
разположени в близост до жилищните сгради, а именно дървообработващи предприятия, предприятия
за алуминиева дограма и др.
Според основните икономически показатели територията на община Стамболово е със
сравнително слабо развита икономика.
В община Стамболово се развиват следните промишлени производства: преработка на тютюн,
производство на млечни и местни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни
изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци, търговия и др.
Извод: Акустичната обстановка на територията на община Стамболово не се различава от
типичната за урбанизираните зони и не се наблюдават трайни наднормени шумови натоварвания на
околната среда.
Вибрации
На територията на община Стамболово кратковременни вибрации в околната среда биха могли
да възникват от преминаващи тежкотоварни МПС и строителни машини, от извършвани строителноремонтни дейности и други. Същите източници, както и действаща наблизо строителна техника, биха
могли да предизвикат такива вибрации и в жилищни сгради. За сега няма систематизирани
наблюдения и резултати от проведени измервания на вибрации за жилищните райони на община
Стамболово. Предполага се, че съответните оператори взимат необходимите мерки за поддържане в
изправност на наличната им техника и за минимизиране във времето на извършваните с тази техника
операции, така че да са сведени до минимум евентуално възникнали вибрации в прилежащите терени.
Няма информация за оплаквания от граждани, свързани с шум и вибрации от заведения за
развлечение, разположени в жилищни зони и сгради на територията на община Стамболово.
Йонизиращи лъчения
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Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез измервания на естествения
радиационен (наречен „гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието на естествените
радионуклиди Уран-238, Радий-226, Торий-232, Калий-40 и други в различните компоненти на
околната среда. С това са ангажирани Министерството на околната среда и водите, Министерството на
здравеопазването, Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции
чрез своите регионални поделения.
Съгласно информацията от ИАОС на територията на общината през последните години не е
констатирано допълнително радиационно замърсяване на околната среда.
Нейонизиращи лъчения
Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните електропроводи и
съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на въздействие в границите на
съответните сервитути. Многобройните трафопостове, изградени в жилищните зони преди години, са
ситуирани съгласно действащата тогава Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда (отменена по-късно, ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.). По този начин се ограничава
евентуалното вредно въздействие на ЕМП в прилежащите жилищни зони. Това се отнася и за
населените места на община Стамболово.
В резултат от анализа в Доклада за ЕО е установено, че като цяло натовареността с
нейонизиращи електромагнитни лъчения на селищната и околната среда на община Стамболово не се
отличава от характерната за всички урбанизирани територии в страната.
12. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Здравно-хигиенните аспекти към настоящия доклад отразят аспектите на човешкото здраве от
въздействието върху околната среда и характеризираните източници на вредно въздействие от плана –
„Общ устройствен план на Община Стамболово ”.
Рамката за оценка на здравният риск, за качеството на живот и благосъстояние в общината
представлява интегриран подход, който изисква комбинирана оценка на риска и неговото управление с
цел контролиране на заболяванията, свързани с източниците на въздействие, експертиза на
състоянието на компонентите на околна среда и характеристика на основните замърсители. Това
осигурява хармонизирана рамка от здравни насоки по отношение на свързаните рискове и появата на
кумулативен ефект.
Рамката включва оценка на здравните рискове преди поставянето на здравни цели и
предприемане на мерки за намаляване на отрицателното въздействие и повишаване качеството на
живот, там където е възможно, като част от по-широкия процеса на ангажиране.
12.1.

Здравно-демографски показатели

Демографските процеси, които протичат в община Стамболово, са значително по-добри от тези
за област Хасково и за страната. Населението на общината не е намаляло, а има положителен прираст.
За периода 2000 - 2011 г. населението на община Стамболово се увеличава от 5833 души през 2001 г.
на 5934 души през 2011 г., като по данни на общината през 2017 г. по постоянен адрес населението е
6411 души. Това е единствената община в Хасковска област с положителен прираст. За същия период
2001-2011 г. населението на Хасковска област намалява с 31 240 души.
Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21,4 д/ км2, която е значително пониска от средната за област Хасково - 40,2 д/км2 и е много по-ниска от средната за страната - 66,34
д./км2. Този показател е тревожен за общината и показва степента на обезлюдяване на населените
места.
Населението на община Стамболово се разпределя между 26 населени места. Община
Стамболово е изцяло селска община и всички населени места на нейната територия са села.
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По отношение на възрастовата структура на населението в община Стамболово се
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната като
цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на
абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на
населението на 65 и повече години.
При разработването на Общия устройствен план е разработена и прогноза за демографско
развитие. Вариантите са 3: Реалистичен вариант / I вариант /при хипотеза за конвергентност/,
Оптимистичен вариант / II вариант /относително ускоряване/ и Песимистичен вариант / III
вариант /относително забавяне/ и са разработени до 2040 г.
При песимистичния вариант община Стамболово към 2040 г. намалява до 5 353 души. Според
оптимистичния вариант населението на общината намалява през 2040 г. с 5689 души. Според
реалистичния вариант населението на общината през 2040 г. ще намалее до 5569 души.
Обща заболеваемост на населението
Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател за
социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и качеството на
развитие на човешкия капитал. Общата заболеваемост на населението, се измерва чрез регистрираните
случаи на заболяванията по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за
извънболнична помощ и заболеваемостта (новооткритите случаи), дава представа за честотата и
структурата на заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ.
По данни на РЗИ – Хасково (2017 г.), в лечебните заведения за болнична помощ в областта са
регистрирани общо 49 560 заболявания. По класове болести на първо място са болестите на
дихателната система – 19,8%. На второ място са болестите на органите на кръвообращението - 16,7%.
Следват болестите на храносмилателната система с 10,2%.
Изграденост на елементите на социалната инфраструктура, касаещи здравното състояние
на населението
Здравната инфраструктура в общината е неравномерно разпределена на територията на
общината. На територията на общината успешно работи хоспис „Медикал Асистанс - Стамболово" в с.
Стамболово, който обслужва населението от общината и региона. Хосписът предоставя следболнично
лечение на възрастни хора с хронични заболявания, след инсулт, оперативни интервенции,
терминални състояния, денонощни медицински грижи. Тежките случаи се хоспитализират в МБАЛХасково, където общината е акционер. Най-често срещаните заболявания в общността са: диабет,
бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания и др.
Здравните грижи за населението се осигуряват от 5 лекарски и 5 стоматологични практики. В
общината съществува недостиг на лекарски кадри на човек от населението, следователно е
необходимо назначаване на нови квалифицирани медицински лица и преквалифициране на
съществуващи такива.
12.2.

Характеристика на рисковите фактори. Въздействие върху човешкото здраве

Подобряването на здравно-демографските показатели е сложен и продължителен процес.
Наред със социално-икономическите фактори влияние оказват и стила на живот (тютютнопушене,
небалансирано хранене, психоемоционален стрес, ниска двигателна активност, тютюнопушене),
хронични неинфекциозни заболявания (хипертония, мозъчно-съдова болест, затлъстяване, диабет),
генетични фактори, рискови фактори на околната среда, ниска здравна и сексуална култура, особено
сред малцинствените групи, регресивен тип възрастова структура на населението.
Рискови фактори, свързани със стила и начина на живот
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1) Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици.
От тях по-важни са рак на белия дроб, заболявания на дихателната система /астма, бронхит,
пневмонии/, сърдечно-съдови заболявания.
2) Злоупотребата с алкохол води до соматични, психологични и социални последствия.
3) Нерационалното хранене води до редица болести: на органите на кръвообращението, някои
видове рак, диабет, болести на храносмилателната система, а също и болести свързани с
недохранването.
4) Ниска двигателна активност се асоциира с редица болестни състояния на организма: в
детската възраст тя забавя нормалното физическо и психическо развитие, води до появата на
затлъстяване и други състояния; в средната възраст и нагоре – съдейства за възникване на
редица хронични болести: сърдечно-съдови, диабет тип 2, остеопороза, метаболитни и
злокачествени заболявания и други.
5) Злоупотреба с наркотици е сериозен рисков фактор с тежки последици за индивида,
семейството и обществото, който довежда до понижаване качеството на живота,
преждевременна смърт (инфекции, СПИН, хепатит, предозиране), деформирани семейни
отношения и хроничен стрес за членовете на семейството, престъпност, понижаване на
интелектуалния потенциал, увреждане на генетичния фонд.
6) Психосоциалният стрес повишава значително риска от появяване на артериална хипертония,
атеросклероза, миокардни увреждания, внезапна сърдечна смърт, диабет, астма и редица
психосоматични заболявания.
Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда
Влиянието на социалните фактори се изразява в тяхната скритост и дългосрочност. Например
състоянието на хроничен стрес може да доведе дадено заболяване след по-продължителен период от
време и тогава лекарят да не отбележи значението на този фактор. Ниските доходи и икономическата
несигурност са значими стресови фактори от много години, които в голяма степен са повлияли за
развитието на хронични заболявания, ниска раждаемост и други неблагоприятни здравни и
демографски показатели.
Равнището на безработицата в региона през юли 2013 г. в Хасковска област е 12,3%, а
регистрираните без работа са 12 824 човека. В Стамболово безработицата е 20%. Данните показват, че
икономическата криза трайно се е отразила на трудовия пазар. Особено засегнати са младите хора.
Най-сериозно се е увеличил делът на безработните до 24 години и тези на възраст между 30 и 44
години. Увеличил се е делът и на безработните квалифицирани кадри. Броят на безработните
висшисти е нараснал от 3 през 2008 г. на 13 през 2012 г. Безработните среднисти, в т.ч. и средно
професионално, са се увеличили от 114 на 347. Делът на безработните с основно и по-ниско
образование, както и на тези без специалност и професия, се е запазил приблизително същия. Това се
дължи на факта, че тази категория хора се занимава основно с производството на тютюн.
Рискови фактори, свързани с околната среда:
Замърсяване на атмосферния въздух. Основните източници на емисии в приземния
атмосферен слой в община Стамболово са от секторите битово отопление и транспорт. Липсват големи
източници на емисии в атмосферния въздух от промишлеността, които да оказват по-осезаемо
въздействие върху качеството на въздуха. Основните сектори, представени в община Стамболово не са
свързани с наднормени нива на емисиите в атмосферния въздух в района.
Питейни води. В Община Стамболово не са регистрирани инфекциозни или други заболявания,
дължащи се на питейната вода. Съгласно Справките за състоянието на питейната вода в Хасковски
регион на РЗИ-Хасково през 2017 г. са регистрирани отклонения от изискванията на Наредба №
9/16.03.2001 г. по микробиологични показатели в някои села в Община Стамболово – с. Кралево, с.
Кладенец, с. Долно Ботево и др. Дадени са съответните предписания на Управителя на „Стамболово“
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ЕООД. Регистрираните отклонения е необходимо в най-кратък възможен срок да бъдат отстранени,
като се предвидят съответните ефективни мерки.
Наводнения. Община Стамболово не попада в определен район със значителен потенциален
риск от наводнения в обхвата на БДИБР, но в ПУРБ са предвидени основни мерки за намаляване на
риска от наводнения на ниво район за басейново управление, с отговорен за изпълнение кмета на
общината, посочени в раздел ІІ, т. 2.4. от доклада.
Шумово замърсяване. От направения в доклада обстоен анализ на шумовото натоварване на
територията на общината, става ясно, че акустичната обстановка на територията на община
Стамболово не се различава от типичната за урбанизираните зони и не се наблюдават трайни
наднормени шумови натоварвания на околната среда.
Йонизиращи и нейонизиращи лъчения. Натовареността с нейонизиращи електромагнитни
лъчения на селищната и околната среда на Общината не се отличава от характерната за всички
урбанизирани територии в страната.
Всички предвиждания в плана за ОУП на Община Стамболово, касаещи електропреносната и
електроразпределителната мрежа и телекомуникациите, следва да са в съответствие с изискванията на
нормативната уредба с цел недопускане възникването на наднормени електромагнитни излъчвания в
околната среда.
13. Евентуално развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на
плана
➢ Атмосферен въздух
При неприлагане на плана се очаква запазване на настоящото състояние на качеството на
атмосферния въздух – с временни превишения на пределно допустимите концентрации на прах в
приземния слой, предизвикани от отделни източници като транспортни и битови.
➢ Повърхностни и подземни води
При неприлагане на плана ще се запазят неблагоприятните тенденции за: недостатъчно
използване на капацитета на питейните водоизточници; завишаване загубите на питейна вода, в
резултат на амортизацията на водопроводната мрежа; ниска изграденост на канализационна мрежа и
продължаващата й амортизация.
➢ Земи и почви
При неприлагането на плана е възможно да настъпи, увеличаване на пустеещите земи, промяна
на предназначението на земята предимно за строителство без съответния контрол, незаконно
урбанизиране на територии и др.
➢ Геоложка среда
Като цяло, инженерно-геоложките условия в община Стамболово са благоприятни за
извършването на строителни дейности.
Основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или
при реконструкцията на съществуващи строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да
се извършват след провеждането на конкретни и подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и на всички норми
за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.
➢ Ландшафт
При нереализирането на заложените териториално-устройствени предвиждания в проекта за
ОУП на Община Стамболово се очаква в голяма степен да се запази настоящето състояние на
ландшафтните комплекси и съществуващите тенденции за трансформиране на значителната част от
природните и земеделски ландшафти в антропогенни.
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Също така
налице е възможността за значително намаляване относителния дял на
ландшафтите с естествена устойчивост. Съществува опасност от увеличаване на пустеещи земи и
нарушени терени, при неприлагането на плана. Неизпълнението на задачите и целите за развитие,
заложени в предварителният проект за ОУП на община Стамболово, е възможно да предпази тези
територии от планирано урбанизиране и да съхрани природния им характер в сегашния им вид. Остава
обаче рискът от дисперсното им застрояване и съответните дейности по озеленяване, несъответстващи
на темповете на реализиране на обслужващата инфраструктура на територията на общината.
➢ Биологично разнообразие. Защитени природни територии
Развитието на общината без прилагане на плана вероятно ще продължи да осигурява и в
близките десетилетия добра съхраненост на съобществата в защитените природни територии, обявени
по Закона за защитените територии и обитанията в защитените зони, обявени по Закона за
биологичното разнообразие.
От друга страна неприлагането на плана предполага хаотизъм в инвестиционните процеси и
потенциални нарушения в целостта на защитените зони обявени по Закона за биологичното
разнообразие, увреждане на обитания и ключови елементи в тях. Демографските процеси в общината
вероятно ще се развият съобразно песимистичния вариант на прогнозите за периода до 2030г. При
този вариант се предвижда запазване с разширение на дейността промишлените предприятия и посилно за селското стопанство в бъдеще, с минимален икономическия растеж (прогнозиран на база
минали периоди).
С неприлагането на плана се очаква засилване на тенденциите към обезлюдяването на малките
населени места на територията на общината, с последващи сукцесии на горската растителност в
земеделските земи и подивяване на пасищата. Обезлюдяването е предпоставка за западането на
животновъдството, в следствие на което да се задълбочат неблагоприятните сукцесии в природни
местообитания, характеризиращи се с определен тип тревна растителност, деградация, промяна на
състава на растителната покривка и захрастяване.
Деградацията на тревните местообитания, промяната на състава на растителната покривка и
захрастяването на пасищата и сенокосните ливади водят до промени в числеността на популациите на
населяващите тревните обитания степни видове, безгръбначни, влечуги и дребни бозайници, които са
храна за много птици, обитаващи разположените в общината защитени природни територии.
С прилагането на плана се цели преустановяване на хаотизма в инвестиционните процеси и
обезлюдяването, водещи до нежелателни негативни процеси в растителните съобщества и обитанията
на видовете.
С неприлагането на плана възможностите за постигане на основните цели, в това число
модернизацията, реконструкцията и развитието на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда като основни фактори за подобряване и стабилизация на социално – икономическите
процеси в общината, при съобразяване с ограничителните параметри на съществуващите конструкции
и съоръжения и при съхраняване и възобновяване на природните ресурси няма да бъдат постигнати.
➢ Културно-историческо наследство
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в
системите на труд, обитаване, отдих и туризъм. Без прилагането на плана тези дейности няма да се
осъществят.
➢ Отпадъци и опасни вещества
Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното управление на
отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите свързани с отпадъците. Без
прилагането на общия устройствен план се създават възможности за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци на площадки, неотговарящи на нормативните изисквания.

Възложител: Община Стамболово

36

Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на
Община Стамболово”

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в отрицателна
посока съществуващото положение
➢ Рискови енергийни източници
Неприлагането на устройствената концепция, предложена с разработвания ОУП на община
Стамболово, би могло да доведе до запазване и задълбочаване на съществуващите проблеми по
отношение на акустичната обстановка в района на града и селата на общината и да възпрепятства
тяхното комплексно решение в съчетание с други планови документи.
➢ Здравно-хигиенни аспекти
При неприлагането на плана се очаква запазване и евентуално влошаване на здравословното
състояние на населението. Без прилагането на плана ще се забави икономическото развитие на
общината, ще се пропуснат ползи от финансиране и допълнителни инвестиции и усвояване на целеви
средства от ЕС за благоустрояване на територията на общината, което ще забави подобряването на
условията на труд и качеството на живот в населените места.
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, КОИТО
МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ
Като основа за изработването на предварителният проект за ОУП са разгледани фрагментите
на землището на общината в пространствено и функционално отношение, както и прогнозата за
тяхната динамика на база визията и стратегическите цели за развитие на района и анализ на
демографските и социално-икономически процеси през следващите години. Набелязани са
конкретните необходимости във всяка от урбанистичните структурни единици (обитаване, рекреация,
озеленяване, производство, обслужване и др.) и е предложена концепция за тяхното балансиране в
пространствено и функционално отношение.
С предложените териториални решения, заложени в предварителния проект за ОУП на община
Стамболово се залага устройствено планиране, както в урбанизираните, така и в една част от
неурбанизираните територии в границите на населените места в общината. За постигане на целите са
необходими промени в поземлените ресурси, гарантиращи бъдещо развитие на общината. Всички
промени на териториалните елементи са за сметка на комунално обслужване и стопанство,
обработваеми земи – ниви, необработваеми земи, обработваеми земи – трайни насаждения,
недефиниран НТП и функция.
В направените прогнозни предвиждания с предварителният проект за ОУП и за
съществуващите тенденции на отрицателен прираст на населението са предвидени множество нови
малки терени за жилищно строителство /Жм1/ с обща площ от 23.99 ha в 14 населени места на
територията на общината /село Стамболово, с. Рабово, с. Маджари, с. Пчелари, с. Жълти бряг, с.
Тънково и др./
С предварителният проект се предвиждат терени, за да се реализират нови вилни и курортни
зони за отдих в отделните населени места в общината с обща площ от 40.30 ha. Основната причина за
това е, че туризмът прави известна крачка в развитието си на територията на общината през
последните години. Проектните вилни зони /Ов1/ са предвидени в землищата на селата Рабово,
Маджари и Долно Черковище.
Населените места в общината имат не големи на брой и площ зелени територии, които се
нуждаят от по-добра поддръжка. По отношение на прогнозата за развитие на зелената система в
общината се предвиждат незначително увеличение на зелените площи, изцяло в землището на село
Зимовица /Оз1/, с площ от 1.52 ha. С териториално устройственото планиране, е предвидено и
увеличение на площите на гробищните паркове в част от населените места на територията на община
Стамболово, с обща площ от 9.4 ha.
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Териториите с производствени функции нарастват с 78.88 ha, предвидени предимно за сметка
на обработваеми земи – ниви, в землищата на селата с. Жълти бряг, с. Царева поляна, с. Тънково, с.
Пчелари, с. Гледка, с. Долно Ботево, с. Голям извор и село Стамболово. Новите устройствени зони ще
осигурят добра база за стартиране на проектни идеи от местните заинтересовани страни, които
използвайки специфичния потенциал и фактори на терените с нови предназначения ще постигнат
качествен и устойчив икономически растеж.
С проекта се предвижда и земеделска зона с възможност за промяна предназначението и
застрояване за неземеделски нужди /Сср/, с обща площ от приблизително 13.72 ha.
Количествената промяна на земеделските терени се изразява с намаляването на площта им със
118.26 ha (обработваеми и необработваеми), за сметка на всички останали площи, които ще бъдат
увеличени (зелени системи, техническа инфраструктура, производствени терени и др.). Тези промени
няма да се отразят с негативни последици, но ще доведе до намаляне на аграрните компоненти на
ландшафта в границите на общината. Така с реализацията на тези обекти се очаква трансформация на
част от селскостопанските ландшафти в селищни, но не в самостоятелни фрагментарно разположени
участъци, а като хармонично продължение на основната територия на населените места.
В този смисъл предложеното с предварителният проект за ОУП на община Стамболово,
развитие на селищната среда създава добри предпоставки за балансирано изграждане на системата от
ландшафтни компоненти на селищната среда при запазване и доразвиване на елементите,
подчертаващи връзките между селищната, природната и културно-историческата среда. С подчертано
присъствие в облика на ландшафта на общината, на територията ѝ се намират редица паметници на
културно-историческото наследство. С помощта на предвижданията в ОУПО, бъдещото
социализиране и опазване на всички тях, ще внесат нови акценти в палитрата от антропогенни
ландшафти в района.
Включените в предвижданията на проекта нови територии, не се очаква да доведат до
значителни промени в характеристика на околната среда. Очакват се локални промени в ландшафта в
близост до регулационните граници на населените места, без промени в основния тип ландшафт,
характерен за община Стамболово.
ІV. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С
ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Атмосферен въздух
Направеният в т. II.1. от настоящия доклад анализ на основните източници на емисии в
атмосферния въздух на територията на Община Стамболово показва, че в зависимост от
метеорологичните условия и използването на твърди горива за отопление се превишава
средноденонощната норма на ФПЧ, като броят на превишенията е под нормативно разрешените 35 бр.,
а средногодишната концентрация съответства на нормата, което показва съответствието като цяло на
качеството на въздуха в община Стамболово с нормативните изисквания.
Води
Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са свързани с
развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в населените места,
хаотична урбанизация на земеделските земи и други.
Земи и почви
Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото замърсяване с тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни форми на деградационни процеси
като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, запечатване.
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Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди – на територията на Община
Стамболово няма пункт за мониторинг на почвите за тежки метали. Поради тази причина няма данни
за замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди в Общината.
Провежданият ежегоден мониторинг от РИОСВ Хасково показва, че почвите в региона са в
добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни елементи/органично вещество,
оценена чрез измерени концентрации на общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, а
съотношението C/N показва благоприятни условия за разграждане/минерализиране на органичното
вещество.
Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (ПРЗ -пестициди) – Според
Регистър на складовете и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди на ИАОС София на
територията на община Стамболово има изграден склад за съхранение на пестициди. През 2018 г. не са
констатирани замърсявания на почвите с пестициди.
Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост - На територията на Общината
има кариери за добив на инертни материали, които са сериозен замърсител и освен това нарушават
териториите. Те се намират в следните населени места: с. Кралево /25 дка/, с. Пчелари /12 дка/, с.
Голям извор /15 дка/ и с. Долно Ботево /1 дка/.
Ерозия на почвата – Основни източници за нарушаване на земите и почвите на територията на
общината се явяват водната ерозия най-вече земите покрай река Арда. Водната ерозия е един от найсериозните деградационни процеси, които засягат основно земите и почвите, разположени на силно
наклонените терени, които са около 80% в общината. Ерозионните процеси физически увреждат
почвите и чувствително понижават почвеното плодородие.
Вкислени и засолени почви - няма вкислени и засолени почви на територията на Общината.
Заблатени почви – няма заблатени почви на територията на Общината.
Може да се обобщи, че почвите в община Стамболово са в добро екологично състояние.
Защитени природни територии
Защитени територии, обявени по Закона за защитените територии
На територията на Община Стамболово броят на защитените територии по смисъла на ЗЗТ е 4
– 2 защитени местности и 2 природни забележителности. Всичките са отдалечени от населените места
и не се засягат с нови устройствени зони с допустим режим на застрояване.
Защитени зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие
Проблем за защитените зони са незаконните сечи и честото несъобразяване с
лесоустройствените планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за
отопление, което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от
населението.
Ползването на билки, гъби и горски плодове без реална оценка на ресурса и в нарушение на
законово установените правила е предпоставка за изчезване на определени видове и дисбаланс в
екосистемите. Заплаха представлява фактът, че голяма част от събирачите са без квалификация,
повечето от ромски произход и слабо образовани. Като благоприятно условие за контрол на
ползванията се явява фактът, че тези ресурси все още се усвояват под наличните за територията
възможности.
Сред голяма част от туристите съществува неразбиране на природните явления и механизми,
обвързаността на видовете и техните съобщества със средата, необходимостта от разумно ползване на
природните ресурси, както и предубеждения към определени видове – хищници, грабливи птици, сови,
прилепи, влечуги и земноводни.
Недостатъчната екологична култура много често е в основата на разрушителното отношение
спрямо природата, което от своя страна води до намаляване на популациите, унищожаване на животни
и растения от приоритетни и други видове. Проява на подобно отношение са незаконният лов и
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риболов, изхвърлянето на битови отпадъци извън определените за целта места, замърсяването с
промишлени и строителни отпадъци, както и нерационално използване на възстановимите природни
ресурси. върху природните ресурси. Поради обезлюдяване на селата общината се характеризира с
нисък капацитет на местния човешки ресурс за обезпечаване на устойчивото й развитие. В
стратегическите сектори, като земеделие и животновъдство, горско стопанство и туризъм, реално не
достигат хора, а наличният състав е с влошена възрастова структура и недостатъчно подготвен.
Земеделието и животновъдството в района се поддържат от застаряващо и недостатъчно на брой
местно население. Поради обезлюдяване е възможно изчезването на определен брой селскостопански
дейности, благодарение на които в продължителен период се е подържал благоприятен биологичен
статус на екосистемите в района. Липсват финансови ресурси за обезпечаване на първоначален
капитал за развитие на сектора. Липсват професионални умения и експертни познания за прилагането
на екологично земеделие.
Една от целите на ОУП на община Стамболово е да бъде създаден регламент, съобразно който
в обособените във всяко населено място устройствени зони да бъдат създадени условия за инвестиране
в областта на промишлеността, селското стопанство, жилищното строителство, туризма и създаването
на оптимална техническа инфраструктура, в резултат на което, част от екологичните проблеми да
бъдат решени или в значителна степен минимизирани.
Зони с нарушен ландшафт
Района на община Стамболово е силно повлиян от добива на инертни материали, като на някои
места се виждат изкуствени сипеи от инертни материали, изтичащи води и различни съоръжения,
обслужващи добива на тези материали, с обща площ от 1.44 ha в цялата община. Това до голяма
степен замърсява околната среда и променя облика на ландшафта. Инертни материали се добиват
основно в района на с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Кралево, с. Пчелари и с. Голям извор.
Друг важен елемент е и наличието на свлачищни зони (или такива с потенциален и такива с
активен характер), обусловени както от природните фактори, така и от някои антропогенни
интервенции. По данни на „Геозащита Перник“ ЕООД (писмо Изх. № 278/ 17.11.2018 г.), на
територията на общината не са регистрирани свлачища.
Нерегламентирани сметища
По данни от годишните доклади на РИОСВ-Хасково за състоянието на околната среда
(РИОСВ, 2018), всички нерегламентирани сметища в района са закрити общо 29 бр., разположени
върху обща площ от около 14 дка.
Акустична обстановка
Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в населените
места, като представлява около 80% от общото шумово натоварване. Това се отнася и за селищните
територии на община Стамболово, попадащи в обхвата на ОУП.
Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху човешкия
организъм и здраве. Високите шумови нива влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и
нервно състояние на личността, имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата
система и др. Подлежащите на контрол обекти са източниците на шум, намиращи се в промишлени
зони, жилищни зони и в близост до жилищни зони. Приоритетни са тези, които се намират в жилищни
зони с цел да се предотврати дискомфортът през различните части на денонощието и вредните ефекти
от шума върху здравето на населението.
РИОСВ – Хасково организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола
на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за
категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда. На територията на община Стамболово през последните години не са провеждани
измервания на акустични емисии от производствени предприятия.
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Може да се каже, че Общината не е обременена с голямо шумово натоварване. Източник на
шумово замърсяване в прилежащите територии са пътищата от РПМ, както и общинските пътища с
преобладаващо лошо качество на пътните настилки. Пътната инфраструктура е изцяло покрита с
трайна настилка, която на места е обновена след реализирани проекти за реконструкция на
водопроводната и канализационна мрежа на територията на общината, но като цяло е в лошо
състояние.
Голяма част от основните пътни участъци, намиращи се на територията на общината, са
ремонтирани през последните години и лошото им техническо състояние, в което са били, е решено в
голяма степен. Някои пътни участъци обаче са ремонтирани частично и се нуждаят от довършване.
Други са останали изцяло неремонтирани. Всичко това се отразява да известна степен негативно и на
акустичната среда в населените места на Общината. Към настоящия момент почти всички участъци от
републиканската пътна мрежа на територията на община Стамболово се нуждаят от реконструкция
или рехабилитация.
Факторите, които биха оказвали влияние върху акустичната обстановка и за в бъдеще, могат да
се групират в следните категории:
− Увеличаващ се брой на МПС (предимно лични МПС);
− Недостатъчна пропускателна способност на използваната транспортна мрежа;
− Грешки, допускани в градоустройственото планиране на селищните територии;
− Продължаващо застрояване на терени, разположени край натоварени улици и пътища;
− Липса на ефективна шумозащита;
− Незадоволително състояние на пътните настилки;
− Липса на ефективен предварителен и текущ санитарен контрол.
Йонизиращи и нейонизиращи излъчвания
Един пункт от територията на община Стамболово е включен в постоянната мрежа за
радиологичен мониторинг на околната среда, извършван от ИАОС – този при с. Стамболово.
Извършените измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от необработваеми почви
през последните години не установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.
Радиационният гама фон в Общината е в границите на характерните за страната фонови
стойности. На територията на община Стамболово не е констатирано радиационно замърсяване на
околната среда. Поради това не се е налагало осъществяване на антирадиационни и защитни
мероприятия в този аспект.
Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не
предизвикват йонизация в средата, през която преминават. Въздействието им върху човешкия
организъм е коренно различно от това на йонизиращите. Излагането на електромагнитни полета
причинява незабавни биологични ефекти, ако полетата са достатъчно силни. Те могат да ускоряват
топлинното движение на молекулите в живите тъкани, в резултат на което се повишава температурата
в тях и са възможни вредни последствия.
Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от електрично и магнитно поле и се
разпространява в пространството във вид на електромагнитни вълни. Източници на електромагнитни
излъчвания в околната среда са високоволтовите електропроводи и съоръжения от електропреносната
мрежа на България. Те са с ограничена зона на въздействие в границите на нормативно определените
сервитути.
В актуализирания през 2017 г. ОПРО Стамболово 2014-2020 г. се отчита необходимост от
подобряване състоянието на енергийната инфраструктура с цел повишаване на качеството на
електрозахранване и намаляване на технологичните загуби, посредством подмяна на кабелните линии
с изтичащ срок на експлоатация, подмяна на въздушните кабелни линии с подземни такива,
изграждане на автоматизирани възлови станции. Също така е отбелязано, че мрежите с ниско

Възложител: Община Стамболово

41

Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на
Община Стамболово”

напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация. Уличното осветление в населените места е лошо и
е под средното ниво за страната. Изградеността на трафопостовете може да се счита за задоволителна,
но същите се нуждаят от текущ ремонт на АС и ел. част.
В сферата на телекомуникациите е постигната цялостна телефонизация на населените места и
са осигурени добри комуникационни връзки - мобилно покритие, телефонни връзки, приемане на
радио- и телевизионни сигнали, интернет и др. Тук би се отразило благоприятно осъвременяването им
с цел осигуряване на далекосъобщителни услуги с европейски стандарт, като се предвиди разширяване
достъпа до цифрови наети линии, ADSL широколентов абонатен достъп за подаване на данни,
високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др.
Всички предвиждания в плана за ОУП на община Стамболово, касаещи електропреносната и
електроразпределителната мрежа и телекомуникациите, на етап конкретно проектиране следва да са в
съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел недопускане възникването на наднормени
електромагнитни излъчвания в околната среда.
V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА
Благоприятните екологични условия са важен фактор за социално икономическото развитие на
всяко населено място. В този смисъл разработването на Общ устройствен план на Община Стамболово
е съобразен с Националните цели по опазване на околната среда.
Връзката на настоящия план с целите на опазване на околната среда заложени в отделните
стратегии и планове е разгледана подробно в Доклада за екологична оценка.
VІ. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
ФАКТОРИТЕ, КОИТО Я УВРЕЖДАТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

СРЕДА

И

1. Атмосферен въздух
Оценката на този компонент на околната среда се извършва на база анализ на предвижданията
на плана по отношение устройството и локацията на производствените дейности, организацията на
транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните
за рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности
представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение определяне въздействието им
върху качеството на атмосферния въздух.
При анализ на заложените дейности може да се направи извода, че реализацията на ОУП няма
да утежни замърсяването на атмосферния въздух и не се очаква значително въздействие върху него.
Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух се оценяват както следва: по вид –
позитивни; слабо вероятни; по продължителност – променливи; с ограничен териториален обхват;
ниска честота; ниски рискове за човешкото здраве; без превишаване на екологични стандарти и без
кумулативен ефект.
2. Повърхностни и подземни води
Прякото отвеждане на непречистени отпадни води от предвиденото при реализиране на ОУП
строителство, би довело до рязко влошаване качеството на повърхностните и подземните води в района
и практика такъв вариант би довел до погубване на възможността от тяхното използване.
С реализирането на локални ЛПСОВ в населените места във вътрешността на общината се
отхвърля възможността от замърсяване на повърхностните и подземните води в района.
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Въздействието от реализирането на проекта за ОУП на Община Стамболово се оценява като
положително и допринася за устойчиво развитие на околната среда.
Мероприятия по отношение опазване на повърхностните и подземни води, които трябва да се
имат предвид при реализиране на плана са:
➢
Преди започване на строителство да се предвидят химически тоалетни за работещите на
обектите;
➢
Предлага се изпреварващо изграждане на новата и реконструкцията на съществуващата
водопроводна мрежа;
➢
Водопроводната мрежа трябва да бъде обезопасена от евентуални течове;
➢
Проектирането и изграждането на бъдещите канализационни клонове трябва да се
извършва едновременно с проектирането и изграждането на ПСОВ, като се осигури включване на
всички канализационни потоци към довеждащия колектор на ПСОВ;
➢
Всички водовземания и ползване на воден обект, с цел заустване на води, по време на
хидравлични изпитания, е задължително да се съгласуват с БДИБР, с цел преценка на необходимостта
от издаване на разрешително по реда на ЗВ и извършване на мониторинг на водите (съгласно
проведената консултация с БДИБР-Пловдив).
При изпълнение на посочените в проекта мероприятия, изпреварващото изграждане на ВиК
инфраструктурата, както и предложенията направени с настоящата Екологична оценка, ще се
спомогне за изпълнение на предвидените мерки залегнали в ПУРБ.
3. Геоложка основа
Въздействията върху геоложката основа възникват както в резултат на естествени (природни)
процеси като ерозията и денудацията, така и при изпълнение на строителни дейности на територията
на община Стамболово (изграждане на нови сгради и различни видове строителни съоръжения, както
и при реконструкции, основни обновявания и ремонти, преустройства, надстрояване или промяна на
предназначението на съществуващи строежи).
Тези въздействия ще възникнат при реализацията на ОУПО Стамболово и произтичащите
инвестиционни инициативи. В тази връзка, устройството и застрояването на терени, попадащи в
стръмни склонови участъци, както и подсичането на скатове, свързано със строителство на линейни
съоръжения (особено - на пътища), е необходимо да се извършва при реализиране на превантивни
мерки, възпрепятстващи възникването или активизирането на свлачищни или срутищни процеси т.нар. „Рискови разрушителни геоложки процеси с внезапно действие или с периодично активизиране
". Въздействието върху геоложката основа на естествени процеси като водната ерозия (т.нар.
„Процеси и явления с непрекъснато действие") е факт, който е в основата на негативни въздействия
върху околната среда.
4. Минерално разнообразие
ОУП но Община Стамболово не предвижда усвояване на нови територии за добив на полезни
изкопаеми (т.е. не се предвижда разширение на дейностите по експлоатация на минералните ресурси
на територията на общината). Като цяло добивът на полезни изкопаеми в общината оказва
неблагоприятни въздействия за околната среда и здравето на хората, като самите кариери и
баластриери нарушават и ландшафта около населените места, в които се намират.
5. Земи и почви
Според предложеният проект за баланс на територията има увеличение на площите за
жилищни функции - с 23,99 ха, производствени дейности - с 78,88 ха, рекреационни дейности, курорти
и вилни зони - с 40,30 ха, озеленяване паркове и градини с 1,52 ха, гробищен парк - с 9,64 ха и
земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди - с 13,73 ха.
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Въздействие върху земите и почвите ще има там където е предвидено строителство :
- По време на строителството - пряко
Първичният терен ще бъде нарушен. Нарушенията ще бъдат свързани с дейности, нарушаващи
почвената покривка - в участъците на строителните работи.
Необходимо е отделяне на хумуса (макар и минимален), депонирането му отделно от
останалата земна маса и последващото му използване по предназначение.
Част от изкопаните земни маси ще се използват при вертикалната планировка на терена, а
останалата част ще бъдат изнесени от терена и депонирани на подходящо място (съгласувано с
общината).
Строителните площадки са ограничени по площ (само с оглед на обслужване на
строителството).
След приключване на строителните работи е необходимо да се възстановят всички
нарушения на околния терен, да се предвидят противоерозионни мерки и ландшафтно оформяне с
подходяща за района растителност.
Необходимо е да се заличат временните строителни площадки и да се възстанови нарушената
почвена покривка върху тях.
По време на експлоатацията - Нарушения на нови терени няма да има.
Не се очаква замърсяване на граничещите терени. Поради своето местонахождение и
специфичност на обекта не се очаква промяна на почвеното плодородие на граничещите земи.
6. Природни обекти
Въздействия върху защитени територии по смисъла на ЗЗТ
Прилагането на проекта за ОУП на Община Стамболово, не засяга поради строителни или друг
вид свързани с прилагането му дейности разположените на територията на общината защитени
територии, тъй като всички предвидени в плана устройствени зони, в които се предвиждат строителни
дейности са на територии, които в миналото са били застроявани или прилежащи на тях. Планът
предвижда запазване на дела на защитените територии по смисъла на ЗЗТ.
Строителството в старите и новите регулационни граници на разположените на територията на
общината 26 населени места, от които 9 с население под 200 души, както и предвидената с ОУП
инфраструктура не е в противоречие с нито една от заповедите за обявяване на разположените на
територията на общината защитени територии.
Отрицателни въздействия върху защитените територии на територията на община Стамболово
поради антропогенно натоварване с прилагането на плана не се очакват, тъй като през последните 15
години демографските процеси в общината и страната са свързани с намаляване на броя на
населението в общински и национален мащаб. Прилагането на плана няма да доведе до увеличение на
жителите на населените места в общината, а само ще определи нови граници и зони с режим на
застрояване в тях, способстващи за бъдещето им развитие.
Защитените територии в Община Стамболово са част от различни туристически маршрути и в
заповедите за обявяването им забрани за посещения не са предвидени, тъй като това не предполага
значителни въздействия върху предмета на опазването им. За опазването на защитените територии по
смисъла на ЗЗТ планът предвижда прилагане на предвидените със заповедите за обявяването им
режими.
Всичко това опредяла въздействията от прилагането на ОУП върху защитените територии по
смисъла на ЗЗТ като благоприятни и гарантиращи опазването им.
Въздействия върху защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното
разнообразие
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На територията на Община Стамболово са обявени 3 защитени зони от общоевропейската
мрежа Натура 2000: BG0001032 „Родопи-източни“ за опазване на природните местообитания на
дивата флора и фауна и Защитени зони BG0002071 „Мост Арда“ и BG0002013 „Студен кладенец” за
опазване на дивите птици.
С прилагането на проекта за ОУП на община Стамболово се създават възможности за
реализиране на промишлено, жилищно и друг вид строителство в землищата на 26-те населени места в
общината, на терени, които са били застроени в близкото минало или увредени в резултат на
строителни и друг вид дейности, както и на прилежащи на населените места терени. Всички
предвидени за застрояване терени или такива с възможна промяна на предназначението на земята са
разположени извън границите на защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. По
тези причини реализирането на плана не води до засягане на типове природни обитания и
местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0001032 „Родопи-източни“ за опазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна и Защитени зони BG0002071 „Мост Арда“ и
BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. Тъй като всички нови предвидени
устройствени зони са разположени извън границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура
2000 не се очакват негативни въздействия върху видовете предмет на опазване в тях и фрагментация
на популациите им. Реализирането на плана не е в противоречие с предвидения режими за опазване на
ЗЗ BG0001032 „Родопи-източни“ и заповедите, с които са обявени защитените зони BG0002071 „Мост
Арда“ и BG0002013 „Студен кладенец”. В проекта за ОУП на община Стамболово защитените зони
запазват площта си в добро екологично състояние.
Съобразно критериите по чл.16 от Наредбата за ОС и предоставената информация в РИОСВ
Хасково относно ОУП на Община Стамболово, същият като компетентен орган с предоставените му
правомощия е преценил, че проектът ОУП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в по-горе
посочените защитени зони.
7. Биологично разнообразие
Растителен свят
С прилагането на плана се увеличават с 23,99 ха терените за зони с жилищни функции, с 78,88
ха за производствени дейности и с 40,3 ха за рекреационни и дейности, курорти и вилни зони. За
селищните територии, проектът предвижда минимално разширение на строителните граници поголемите села за нуждите на обитаване и обществени услуги. Незначително се променят
съществуващите площи на гробищните паркове, с оглед на сегашния им териториален капацитет и
предвижданията на демографската прогноза, което не изключва подробното устройствено планиране
да бъде по Наредба № 2/21.04.2011 г. на МЗ – транспонираща и прилагаща съответните директиви на
ЕС. Предвижда се създаване на площи за Озеленяване паркове и градини което е 1,52 ха.
В проекта за ОУП общото увеличаване на терените за нови устройствени зони е общо е 168,06
ха или 0,61% от територията на общината.
Увеличението на площта на новите терени е за сметка на обработваемите земеделски земи и
46,55 ха необработваеми, слабо продуктивни земи без да се засягат горски територии.
Предвиждат се преотреждането на селскостопански терени с ниска бонитетна оценка за при
спазване интереса на собствениците им по силата на действащото законодателство, в т.ч. запазване на
правото на отказа на същите за непромяна на съществуващото предназначение на земите – предвидено
в „специфичните правила” за прилагането на Плана.
По време на строителството с прилагането на плана ще бъде унищожена само растителност от
широко разпространени плевелни видове, която не е предмет на опазване от българското
законодателство.
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При застрояването и инфраструктурните проекти ще бъдат отстранени най-широко
разпространенени рудерални видове, като обикновен щир, (Amaranthus retroflexus), хибриден щир
(Amaranthus hybridus), обикновен лопен (Verbascum thapsus), полско птиче просо (Lithospermum
arvense), синя метличина (Centaurea cyanus), бодлива метличина (Centaurea calcitrapa), троскот
(Cynodon dactylon), полски синап (Sinapis arvensis), синя жлъчка (Cichorium intybus), бял равнец
(Achillea millefolium), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), обикновено безсмъртниче
(Xeranthemum annuum), теснолист жиловлек (Plantago laoceolata), широколист жиловлек (Plantago
major), бучиниш (Conium maculatum), тревист бъз (бъзак) (Sambucus ebulus), обикновена коприва
(Urtica dioica), и др.
Няма да бъде унищожавана растителност извън границите на устройствените зони на
територията за която се изготвя плана.
При създаването на нови зелени площи ще се използват характерни местни декоративни и
овощни видове. От площи заети с широкоразпространени рудерални видове ще се премине към
обогатяване на територията с многократно по-голям от характерния за крайселищните открити площи
растителни видове.
Няма да бъдат засегнати находища на растителни видове подлежащи на опазване съгласно
чл.40 от ЗБР. Поради характера на растителността която ще бъде отстранена и незначителния процент
на площите, които потенциално ще бъдат засегнати с прилагането на плана въздействията върху
растителността на територията на общината ще бъдат незначителни.
Животински свят
Въпреки, че с прилагането на плана, поради наличието на демографски процеси на трайно
обезлюдяване в разположените на територията на общината населени места, възможностите за
застрояване в предвидените в проекта за ОУП устройствени зони в голяма степен ще останат
неоползотворени, при оценката на въздействията е предвиден най-тежкия сценарий, използване на
всички предвидени възможности за строителство в границите на предвидените в проекта устройствени
зони. Очакванията са въздействията от строителството в населените места и прилежащите на тях
площи в които предвижданията по ОУП допускат смяна на статута на земята за производствени и друг
вид дейности, както и от експлоатацията на сградите и съоръженията в площите за производствена
дейност да бъдат незначителни, при което да бъдат засегнати широко разпространени животински
видове, с големи възпроизводствени възможности, без това да доведе до промени в численостите на
популациите им.
Проектът запазва ползването на жилищните територии (изцяло частна собственост) за
обитаване, но и със заменящи го функции - промишлено-преработвателни дейности (в микро и малки
обекти) и пазарно развитие по утвърдената практика (до сега) за селскостопанско и животновъдство „в
двора” при спазване на действащото законодателство и „екологично съобразни правила” – предмет на
местно законодателство;
Проектът за ОУПО Стамболово предоставя допълнителни възможности за развитие на нови
промишлени малки и много малки предприятия с настаняването им в строителните граници на селата,
Тъй като с прилагането на плана се засягат предимно урбанизирани територии и прилежащи
към тях площи същите са местообитания само на определен брой дребни бозайници и влечуги, а
присъствието на по-едри бозайници и птици в тях е по-скоро случайно. Съставът и числеността на
обитаващите територията на населените места в община Стамболово и прилежащите на тях площи
животински видове, ще останат непроменени, поради приспособимостта им за живот в урбанизирана
среда.
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8. Ландшафт
Като основа за изработването на проекта за ОУП на община Стамболово, са взети предвид
съставните части на отделните землища в населените места в пространствено структуриране и
функционално отношение, както прогнозата за тяхната динамика на база визията и стратегическите
цели за развитие на района и анализ на демографските и социално-икономически процеси през
времевия обхват на действие на плана.
Направените с проекта за ОУП на община Стамболово предвиждания съгласно времевия
хоризонт на ОУП (съгласно действащата нормативна уредба в устройственото планиране, срокът на
действие на ОУП е 15-20 години), като е съобразено развитието на всяка една от системите (и под
системите към тях) и обвързването им с пространственото и териториалното планиране на същите, в
тази връзка може да се посочи, че няма да се отрази с негативни последици, и ще намалят аграрните
компоненти в ландшафта на общината в съвсем малка степен.
В новопредвидените устройствени зони с проекта за ОУП на община Стамболово също е
застъпена концепцията за урбанистично развитие с ниски показатели на застрояване и сложен
композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното териториално планиране, на
традиционното устройствено планиране и на класическата концепция на стратегическото планиране и
управление на територията. Очаква се общо подобрение на средата в резултат от възстановяването на
природните и антропогенни компоненти на ландшафта.
Промените в характера на ландшафта след реализиране на предварителния проект на ОУП и
устройствено зониране на територията в разширен обхват се очаква да настъпят в присъединените към
населените места територии, разширяването на вилните и складово производствените зони, но като
цяло проектът е насочен към запазването на тяхното ландшафтно предназначение, като ги обединява в
една цялостна урбанизирана структура.
9. Културно-историческо наследство
Факторите, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху културните ценности са
мащабни строителни проекти в близост до тези обекти; природни бедствия, като земетресения,
наводнения или прогресиращи промени от геологически, климатични и други природни фактори.
Негативни въздействия върху културното наследство биха могли да се проявят и при
неподходящо интегриране на НКЦ в културни маршрути или осигурявяне на тяхната социализация,
изразяващи се в нарушаване на естествената околна или урбанизирана среда, в която се излага
обектът, неподходящ начин на реставриране или експониране, визуално неподходяща и непасваща на
средата и обекта инфраструктура, изградена за осигуряване на достъпа до него и др.
При изработването на проекта за ОУПО по отношение на културното наследство определената
основната цел е опазването му в цялото му многообразие и развитие на системата чрез устойчиво
използване на културно-историческия потенциал. Връзката между опазването на наследството и
благоустройството на териториите е определен като най-съществен принцип на настоящия ОУПО.
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в системите на
труд, обитаване, отдих и туризъм.
Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху НКЦ и отразява
съвременните политики в това отношение: новите устройствени територии не засягат единични или
групови обекти на КИН. В разработената „Схема на културно-познавателни маршрути“ към проекта
за ОУП е отразена интеграцията на НКЦ и природни забележителности със селищната и пътна
инфраструктура на община Стамболово на ниво на ОУПО.
Със спазването на предложените с проекта устройствени решения, Правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Община Стамболово, в които са поставени условия, насочени към превенция на
културното наследство, и рестрикции и предложената концепция, както и при спазване на
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приложимите нормативни изисквания, касаещи интеграцията, експозицията, съхранението и
опазването на обектите на културното наследство, не се очаква ОУПО да доведе до влошаване
състоянието на културните ценности на територията на общината.
10. Отпадъци
Община Стамболово ще продължи да се развива и променя независимо дали ще се реализира
проекта на Общия устройствен план. Както и към настоящия момент, така и при това бъдещо
развитие, ще се генерират отпадъци.
Реалистичният вариант на прогнозата показва, че числеността на населението на общината ще
намалее като се очаква да достигне към 2040 г. 5569 души /от 5905 души през 2016 г./. Предвид
демографската прогноза, за следващите години се очакват намаляване на населението в проучваната
територия което означава, че обемът генерирани битови отпадъци ще намалява или ще се запази. Не се
очакват и сериозни изменения в морфологичният им състав поради запазване бита на обитаване.
Проекта за ОУП осигурява възможности в с. Пчелари, с. Тънково, с. Стамболово, с. Жълти
бряг, с. Царева Поляна (в границите на „предимно производствените зони" (Пп1), за извършване на за
дейности с отпадъци.
При спазване на изискванията на законодателството по отношение управление на отпадъците,
не се очаква отрицателно въздействие на този фактор върху компонентите на околната среда.
11. Опасни вещества
Предвижданията на проекта на ОУП на Община Стамболово няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества и управление на риска. Описаните
характеристики на общата концепция на ОУП на община Стамболово – целеви ориентири и принципи,
го определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската
територия. Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от
урбанизация на територията и по-нататъшно протичане на урбанизационния процес към постигане на
баланс между природна и урбанизирана среда. Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за
устройство на територията (чл. 103, ал. 2) общите устройствени планове определят преобладаващото
предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от
плана, конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на
ОУП се определя от подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се
предвиди конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или
висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните вещества по
Приложение № 3 на ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението. Такива
предприятия и съоръжения могат да бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и
при условие, че се прояви такава инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по
реда на ЗООС. При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за
работа с опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите
на околната среда от фактор „опасни вещества”.
12. Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации
Всички предвиждания на ОУП на община Стамболово ще способстват за ограничаване и
намаляване на евентуални шумови емисии в урбанизираните зони на Общината, ще допринасят за
благоприятната акустична среда в конкретните селищни територии и ще осигурят здравословна и
комфортна акустична обстановка за населението.
В проекта за ОУПО Стамболово няма заложени предпоставки за възникването на наднормени
вибрации, отразяващи се неблагоприятно върху околната среда и здравето на жителите на общината.
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Източници на допълнителни йонизиращи лъчения могат да бъдат ядрени аварии, атомни
електроцентрали, дейности и инсталации за получаване и преработка на ядрено гориво, източници,
използвани за медицински нужди (рентгенови апарати за диагностични цели, радиоизотопи,
използвани за диагностика и терапия) и други.
Предложенията за устройствени решения на селищната среда, заложени в оценявания проект за
ОУП на община Стамболово, нямат пряко отношение към разгледаните източници на йонизиращи
лъчения; не се предвиждат терени за такива дейности. Поради това не се очаква реализацията на плана
да доведе до промяна на радиационния статус на територията на община Стамболово.
Основните източници на повишени електромагнитните излъчвания на територията на община
Стамболово с възможно неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда са
радио- и телевизионните предаватели, подстанциите за високо напрежение, електропроводите,
трафопостовете, захранващи жилищни квартали и сгради, аналоговите и цифровите базови станции за
мобилна комуникация и др.
Съгласно Прогнозата на оценявания ОУПО Стамболово се очаква да бъдат изградени 10 км
нови линии към електроразпределителната мрежа на общината (5 км от КЕЦ – Хасково и 5 км от КЕЦ
Харманли). При възникване на подобна нужда тяхното проектиране и изпълнение следва да се
съобрази с изискванията на съответните енергийни дружества.
В заключение може да се обобщи, че не се очакват значителни и трайни негативни въздействия
от шум, вибрации, йонизиращи и електромагнитни излъчвания в околната среда от реализацията на
ОУП на Община Стамболово.
13. Въздействия върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда
При оценката на риска са преценени факторите и тяхното влияние върху човешкото здраве в
резултат на урбанизацията предвидена с предварителния проект за ОУП на община Стамболово.
Основната цел на ОУП е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на община
Стамболово в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически дадености и да
създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на постоянното население на общината.
Представеният ОУП с разработените в него: комфорт на обитаване; екологосъобразно развитие на
стопанството и промишлеността; обезпеченост с техническа и инженерна инфраструктура;
обезпеченост със социална инфраструктура – отговарят на съвременните нормативи и стандарти на
ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ за правила и норми за устройство на различните видове територии.
Основните параметри на ОУП са дадени в Правила и нормативи за прилагане на ОУП.
Устройствените решения, подкрепящи развитието на стопанския сектор в общината ще
допринесат за създаване на условия за приемлива среда на труд и опазване на здравето на населението
в синхрон с опазване и използване на потенциала на природните дадености и ще създава благоприятни
условия за привличане на чужди инвестиции и разкриване на нови работни места. В част от
населените места – селата Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна, Гледка, Пчелари, Голям извор,
Долно Ботево и Тънково, в близост до удобни транспортни връзки, проектът предвижда предимно
производствени зони, с които се осигуряват устройствени условия за реализация на инвестиционни
инициативи, свързани с изграждането на малки и средни предприятия, за обекти на логистиката и на
епизодичното, периодичното и ежедневното обслужване.
С ОУП се създадат устройствени предпоставки за опазване и развитие на недвижимото
културно наследство в единство с нематериалното културно наследство и тяхното популяризиране
като основен ресурс за устойчиво развитие на общината, източник за стимулиране на всички
функционални системи. Синтезът на природни и културни ценности представя интегрална и
разнообразна картина – основа за образование, изследвания, опазване и туризъм.
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Анализираните нива на атмосферните замърсители за прогнозния период са основание да се
твърди, че в общината няма големи замърсители на атмосферния въздух. Реализацията на ОУП не е
свързана с появата на нови значителни източници на емисии в атмосферния въздух, които да окажат
отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в община Стамболово.
При реализиране на проекта ОУП на Община Стамболово не се очаква да настъпят съществени
промени в хидроложки и хидрогеоложки условия. Организираното пречистване на отпадните води
изключва промени в хидрографската мрежа, нарушения и промени в хидрогеоложкия режим на
повърхностните и подземни води. При условие, че се спазват предложенията за улавяне, отвеждане и
пречистване на формираните отпадъчни води и свързаните с тях нормативни документи, промените в
обхвата на система “Обитаване” няма да окажат негативно въздействие върху околната среда и в
частност повърхностните водни течения и подземните води.
Планът предвижда разширение на строителните граници на голяма част от населените места в
общината за нуждите на обитаване – селата Рабово, Маджари, Воденци, Светослав, Пчелари, Долно
Черковище, Зимовина, Поповец, Голям извор, Тънково, Жълти бряг, Малък извор и Стамболово, както
и за вилен и курортен отдих в селата Маджари Рабово и Долно Черковище. При тяхното проектиране
са взети в предвид разположението на съществуващите бивши селскостопански дворове и
разположението на новите предимно производствени. На този етап не се очаква тези предвиждания за
промишлените зони в проекта за ОУП да доведат до неблагоприятно въздействие по отношение на
здравето на населението в община Стамболово. При конкретното проектиране на бъдещи намерения в
тези зони е необходимо да се оценят евентуалните здравни въздействия и се предвидят съответните
мерки.
В проекта няма заложени предпоставки за възникването на наднормени вибрации, йонизиращи
и електромагнитни излъчвания, отразяващи се неблагоприятно върху околната среда и здравето на
жителите на общината.
С проекта за ОУП на община Стамболово, успешно от хигиенни позиции се определят рамките
за бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Поставени са изискванията към
последващите подробни устройствени планове (ПУП) със съответните план схеми, определено е
устройството на различните видове територии в съответствие със здравно-профилактичните
изисквания. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия
за живот, като всички дейности и обекти в плана не създават условия за повишаване на здравния риск
за населението.
От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че проекта на ОУП на община
Стамболово не съдържа предвиждания, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на
населението в общината. В проекта на ОУП се регламентира съвременна териториална планова основа
за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за общината природни,
културно-исторически, туристически и други дадености.
VІІ. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
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Мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух и микроклимат
№
1.

Предложена мярка

Етап на изпълнение
По време на
прилагането на плана

Използване на природен газ и алтернативни енергийни източници за отопление в битовия сектор и в производствените дейности

Мерки за опазване на повърхностните и подземни води
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1. Рекултивация на засегнатите от изземването на инертни материали участъци.

По време на
прилагането на плана

2. Предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, както и рекултивация на засегнатите участъци.

По време на
прилагането на плана

Намаляване на общото количество на непречистените отпадъчни води до европейските нормативни изисквания чрез прилагането на
3. краткосрочните, средносрочните и дългосрочни инвестиционни проекти, заложени в РГП на ВиК „Стамболово“ ЕООД и „ВиК“
ЕООД – Хасково.

По време на
прилагането на плана

4. Прилагане на съвременни екологични методи и контрол при управление на отпадъците.

По време на
прилагането на плана

5. Прилагане на добри земеделски и фермерски практики.

По време на
прилагането на плана

6. Възстановяване и поддържане на ХТС.

По време на
прилагането на плана

7. Контрол при отпадане на площи от категорията „поливни” поради хаотична смяна на предназначението на земята.

По време на
прилагането на плана

8. Забрани, ограничения и контрол за добив на инертни материали от речните корита.

По време на
прилагането на плана
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение
По време на
прилагането на плана

9. Укрепване и поддържане на речния бряг и речните корита от ерозия.

10.

Отразяване на СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението, както и около минералните
водоизточници.

Окончателен проект
на ОУП

Мерки за опазване на почвите и почвените ресурси
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Селективно отнемане на хумусния хоризонт на почвата (изключение при плитките и скелетните почви) в процеса на изкопните
работи на всички строителни обекти, правилно съхранение и оползотворяване на хумусната почва (Съгласно изискванията на
Наредба № 26)

По време на
прилагането на плана

2.

Рекултивация на нарушените терени след приключване на строителните дейности на всички инвестиционни обекти

По време на
прилагането на плана

3.

Спазване на изискванията за големините на наклоните на откосите и за височината на насипните слоеве съобразно механичния
състав на несвързаните субстрати при техническата рекултивация на нарушените терени

По време на
прилагането на плана

4.

Задължително използване на местни тревни и дървесни видове (от прилежащите територии), особено на защитени такива, при
биологичната рекултивация на нарушените терени.

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на геоложката основа и минералното разнообразие
№

Предложена мярка

Възложител: Община Стамболово

Етап на изпълнение
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Основният принцип, който следва задължително да се спазва при изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи
строителни обекти и съоръжения, е строителните дейности да се извършват след провеждането на конкретни и подробни
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба и на
всички норми за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.

По време на
прилагането на плана

В наклонени терени допустимостта, степента и характерът на строителното усвояване на съответната територия да се определят след
извършване на цялостни и детайлни инженерно-геоложки проучвания, доказващи общата и локална устойчивост на склона, както и
поведението му при бъдещо застрояване. Инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания (ИГХГП) да се извършват за
територия, а не за единични имоти, като се отчита взаимодействието между съседни имоти по наклона на склона. При доказана
необходимост, строителството се предхожда от изграждане на укрепителни мероприятия. Стриктно спазване на:
2.

3.

-

изискванията на Наредбата за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;

-

нормите за проектиране на плоско фундиране (включително - глава осма: „Особености при проектиране на сгради и
съоръжения в наклонени терени");

-

съществуващите забрани и ограничения за строителство в терени засегнати или потенциално опасни от възникване на
свлачищни или срутищни процеси.

Да се изграждат нови и да се поддържат съществуващите укрепителни съоръжения в подсечени при строителството наклонени
терени или в стръмни склонови (скатови) участъци. Да се промени досегашния подчертано технически подход при изграждането на
укрепителни съоръжения, като се прилагат по екологосъобразни методи и конкретни решения, които биха нарушили в по-малка
степен естествения ландшафт.

По време на
прилагането на плана

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на ландшафта
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и транспортната инфраструктура в ландшафтното оформяне на
прилежащите пространства;

Окончателен проект
на ОУП

2.

Изграждане на предвидените зелени зони и ландшафтно оформяне с растителност на територията, предвидени с проекта за ОУП на
община Стамболово за приобщаване към околния ландшафт.

Окончателен проект
на ОУП
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

3.

Да се спазва % плътност на озеленяване, предвидени в проекта за ОУП, заложени и отразени в „Специфичните правила и норми“ за
прилагане на ОУП на община Стамболово.

Окончателен проект
на ОУП

4.

Използване на съвременни методи на проектиране, съобразени с основния критерий за максимално вписване на новопредвидените
обекти, в устройствено определените зони съгласно проекта за ОУП спрямо съществуващата околност и ландшафт.

Окончателен вариант
на ОУП

Мерки за опазване на биоразнообразието (флора, фауна, защитени територии и зони)
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При изграждане на обектите, в новите устройствени зони да не се засягат терени извън границите на застрояване. Да се маркират с
трайни знаци външните границите на отделните строителни площадки.

По време на
прилагането на плана

2.

При реконструкция и ново строителство, свързано с разрушаване на стари сгради, разрушаването да се извършва след приключване
на периода на гнездене и след обследване на подпокривните пространства за наличие на прилепи.

По време на
прилагането на плана

3.

При прилагането на проекта за ОУП за инвестиционни предложения, включени в приложение 1 и 2 на ЗООС да започне след
проведена процедура по реда на глава 6-та от ЗООС и по оценка на съвместимостта на предвижданията в тях с предмета и целите на
опазване на защитените зони.

По време на
прилагането на плана

4.

Да не се допуска внасянето на растителни видове, включени в списъка на инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове
висши растения за България, индикатор SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа (източник ИАОС
http://eea.government.bg/bg/soer/2010/biodiversity-nem/biologichno-raznoobrazie-natsionalna-ekologichna-mrezha-1 ).

По време на
прилагането на плана

5.

Заустванията на канализационните води в населените места да се поставят под системен контрол, до изграждането на
ПСОВ, за недопускане на замърсяване на прилежащите природни местообитания, и местообитания на целеви животински
видове.

По време на
прилагането на плана

6.

За новите устройствени зони да се осигури приоритетно изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения
на отпадъчните води, с цел съхранение на подходящи местообитания на по-голяма част от целевите животински видове предмет н
опазване в защитените зони и всички естествени биотопи на видове, с които външните граници на населените места от ОУПО
граничат.

По време на
прилагането на плана

7.

По време на строителството на обектите в отделните УЗ, да се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативи за неговото прилагане, с цел предотвратяване на битово замърсяване и засягане на растителността и
растителна покривка.

По време на
прилагането на плана
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

8.

Конкретни дейности свързани с ремонт и поддръжка на техническата инфраструктура да бъдат оценявани още при
планиране/проектиране, за свеждане до минимум въздействията върху прилежащите природни местообитания или местообитания
на видове.

По време на
прилагането на плана

Зелена система
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Поддържане на актуален публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с
историческо значение в общината (съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗУТ). В регистъра се препоръчва периодично да се актуализира
информация за тяхното състояние и необходимите дейности по поддръжката и/или реконструкцията.

По време на
прилагането на плана

2.

Подбор и съобразяване на подходящи видове за озеленяване, така че да изпълняват санитарно-хигиенната си функция и да не
оказват негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

По време на
прилагането на плана
(при проектиране на
нови и поддръжка на
съществуващите
зелени системи)

3.

При извършване на благоустройствени дейности в жилищните квартали това да не става за сметка на намаляване на площи от
зелената система на населеното място.

По време на
прилагането на плана

4.

Своевременно отстраняване на изсъхнали или опасни дървета и клони, и цялостно поддържане на доброто състояние на зелената
система в територията на населените места.

По време на
прилагането на плана

Мерки за ограничаване вредното въздействие на отпадъците
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Действия по контрол и превенция за недопускане на нови замърсявания и периодично почистване при поява на нови
нерегламентирани сметища.

По време на
прилагането на плана

Възложител: Община Стамболово
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№
2.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Започване на строителните работи на обекти и съоръжения само при сключен договор с лицензирана фирма за обезвреждане на
опасните отпадъци, които ще се генерират.

По време на
прилагането на плана

Мерки за ограничаване вредното въздействие на опасните вещества
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При подробното устройствено планиране на обекти в производствени зони, чиято дейност е свързана с производството и/или
употребата и/или съхранението на опасни химични вещества и смеси, и при които има потенциален риск от възникване на авария,
поради наличието на опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение 3 на ЗООС, същите следва да се съгласуват с
компетентните органи и извършат съответните процедури съгласно приложимото законодателство.

По време на
прилагането на плана

Мерки за подобряване на акустичната обстановка
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При одобряване на проекти, включени в обхвата на ОУПО Стамболово за строежи в близост до съществуващи промишлени,
транспортни или локални източници на шум, местоположението на проектираните сгради да осигурява защита от шум по смисъла
на Наредба № 4 от 27.12.2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ (обн. ДВ бр.6/ 2007 г.):
- при спазване на условието нивото на шума за избраното местоположение, създадено от съществуващ или очакван шум от
автомобилен, релсов и въздушен транспорт, локални и промишлени източници, да е по-малко от граничните стойности на нивото
на шум съгласно табл. 2 на приложение № 2 от Наредба № 6 от 2006 г. към Закона за защита от шума в околната среда;
- жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, административни и производствени сгради да не се разполагат в територия
и устройствена зона с доказано съществуващо или очаквано ниво на шума над граничните стойности на нивата на шум за
съответната зона. Изключения се допускат само след осигурена защита от шум в съответствие със същата наредба

По време на
прилагането на
Плана/При одобрения
на инвестиционни
проекти в обхвата на
ОУПО Стамболово

За ограничаване на шума, излъчван на строителните площадки, за всички строежи на отделните инвестиционни проекти, които ще
се реализират с обхвата на ОУПО, да се изпълняват мерките, предвидени в глава трета от Наредба № 4 от 27.12.2006 г.

По време на
прилагането на
Плана/При одобрения
на инвестиционни
проекти в обхвата на
ОУПО

2.

Възложител: Община Стамболово
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

3.

Ремонт на уличната и пътна настилка на основните артерии на града, където това е възможно

По време на
прилагането на плана

4.

Въвеждане практиката „Акустично благоустройство” чрез изграждане на изкуствени неравности, шумоотразяващи и
шумопоглъщащи стени и специализирано озеленяване, където е възможно.

По време на
прилагането на плана

Мерки за ограничаване въздействието на електромагнитните полета
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

При възможност извършване на оценка на здравния риск за населението от община Стамболово в сътрудничество с РЗИ-Хасково
при продължителна експозиция на електромагнитни лъчения от различните източници, функциониращи на територията на
общината. Предоставяне обществен достъп до резултатите от направената оценка с цел осъществяване на комуникация с жителите
на Общината относно съществуващите рискове за здравето.

По време на
прилагането на плана

Мерки за подобряване на радиационна среда
№
1.

Предложена мярка

Етап на изпълнение

Не са необходими специални мерки

-

Мерки за опазване на културно-историческото наследство
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Съхраняване и поддържане на съществуващите исторически ценности на културата и други обекти на КИН на територията на
Община Стамболово и правилното им използване като ресурс за културен туризъм.

По време на
прилагането на плана

Възложител: Община Стамболово
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№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

2.

Да се спазват изискванията на чл. 161 от Закона за културното наследство, според който при осъществяването на инвестиционни
проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на такива обекти, да се извършват
предварителни археологически проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат засегнати или нарушени.

По време на
прилагането на плана

Мерки за опазване на здравно-хигиенните условия
№

Предложена мярка

Етап на изпълнение

1.

Разполагането на обслужващи и търговски обекти в жилищните територии да бъде съобразено с недопускане на наднормени
стойности на проникващ шум и други вредни фактори на околната среда.

По време на
прилагането на плана

2.

Отделните разработки следва да се съобразяват с изискванията на чл. 31 от Закона за здравето, относно осигуряване опазването на
жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични и социални фактори.

По време на
прилагането на плана

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или видоизменени от
Компетентния орган.

Възложител: Община Стамболово
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VІІІ. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА
МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТРУДНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ
В процеса на изготвяне на проекта за ОУП на Община Стамболово, от страна на проектантския
колектив са извършени работни обсъждания на алтернативи по всяко едно от устройствените решения
свързани с плана, с представители на специалисти и заинтересовани лица от различни обществени
групи (включително общинската администрация, общинския съвет, градоустройствени и технически
специалисти, експлоатационни дружества и др.).
Разработените в етап предварителен проект на ОУП устройствени варианти отразяват и
баланса на вижданията на консултираните към момента заинтересовани страни в степента в която
съчетаването на тези виждания е възможно. Мотивите за избор на алтернативите, залегнали в
окончателната версия на проекта на ОУП, се свеждат до следните групи критерии:
1) функционалност и постигане на поставената устройствена цел;
2) степен на очакваното въздействие върху околната среда и качеството на живот;
3) осигуряване на подходяща за реализацията на функциите му жизнена среда.
Проекта за ОУП на Община Стамболово, е Възложен за изготвяне от Община Стамболово, на
Обединение „Про Консулт Стамболово“ ДЗЗД. В представената ни проектна документация и
разработки към проекта за ОУП на Община Стамболово, не са разгледани и предвидени алтернативни
варианти на проекта.
Към настоящия момент съществуват следните два реално осъществими алтернативни варианта
за реализация на ОУП на Община Стамболово:
1) Реализиране на ОУП в представения вариант;
2) Нулевата алтернатива - алтернативата планът да не се изпълни.
Реализацията на „Нулевата алтернатива“ не е препоръчителна, тъй като:
- Голяма част от устройствените задачи, заложени в предварителния проект за ОУП на
Община Стамболово са насочени към подобряване на характеристиките на околната среда,
намаляване на възможните рискове за здравето и осигуряването на по-добро качество на
живот.
- Направени са конкретни предвиждания свързани с развитието на производството и
устойчивото потребление. За запазване на естествените характеристики на природната
среда в максимална степен, с проекта за ОУП са препоръчани градоустройствени
параметри, отговарящи на спецификата на територията и избраната за нея функция. Със
заложените решения на ОУП се търси създаване на балансирана, качествена и устойчива
среда за съхранение на съществуващото биоразнообразие на територията на община
Стамболово.
Предвид на изяснените въздействия считаме, че реализирането на ОУП на Община Стамболово
ще доведе до подобряване качеството на средата за живеене, труд и почивка, без да води след себе си
необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
Описание на методите за извършване на екологична оценка
При изготвянето на екологичната оценка са използвани най-актуалните налични данни към
момента за територията на селата, областта и общината.
За целите на определяне на състоянието на околната среда е искана информация по реда на
ЗДОИ от различни институции. Получената информация включва данни за основните компоненти
необходими за коректното провежданата анализите и регистриране на основните тенденции по всеки
от компонентите и факторите на средата.
Възложител: Община Стамболово
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Информация за всички останали информационни източници, методики, ръководства,
нормативни документи стратегически, планови и др. документи е посочена в Раздел Х от доклада за
ЕО.
Трудности по събиране на необходимата за това информация
Основните затруднения при набиране на данните за изготвяне на Екологичната оценка са
свързани с достъпа до актуална информация, по някой от частите от доклада.
ІХ. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО
ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА - СРОКОВЕ, ОТГОВОРНИЦИ, САНКЦИИ
След приемането и одобряването на проекта за ОУП на община Стамболово, прилагането му
следва да се извърши съгласно Специфичните правила и нормативите, които са неразделна част от
Плана.
Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и
човешкото здраве в резултат от прилагането на ОУП на община Стамболово, препоръчваме следните
конкретни мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контрола на въздействието
върху околната среда и човешкото здраве при неговата реализация:

Възложител: Община Стамболово
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Таблица 8. Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана
Мярка по наблюдение или контрол

Срок

Индикатори

Периодичност
на отчитане

Изпълнение

Контрол на замърсителите на атмосферния въздух

Периодичен

Измерени стойности на
замърсителите

Ежегодно

РИОСВ-Хасково

Спазване на нормите за концентрации на замърсители в
атмосферния въздух, като се намаляват емисиите от транспорта
и битовия сектор, чрез подобряване състоянието на пътната
мрежа и газифициране на района.

Постоянен

Брой регистрирани превишения
на нормите

Ежегодно

Община Стамболово
и РИОСВ-Хасково

Ежемесечно

Басейнова дирекция,
РИОСВ, община

Ежемесечно

Басейнова дирекция,
РИОСВ, община

Контрол на водопотреблението
Мониторинг на повърхностните, подземните и крайбрежните
води

Постоянен
Постоянен

Консумирана вода
По критериите на НСЕМ

Постоянен

Дебит и качества, по
показателите на ВиК и НАСЕМ

Ежемесечно

Постоянен

В зависимост от вида
замърсяване

Ежегодно

Оперативни дейности по почистване и рекултивиране на всички
нерегламентирани сметища и замърсени терени, в случай на
регистриране на такива

Постоянен

1) Брой и площ на регистрирани
замърсени терени

Ежегодно

Община Стамболово
със съдействието на
РИОСВ-Хасково

Оперативен контрол за спазване на изискванията за извършване
на инженерно-геоложки проучвания в етапа на инвестиционно
проектиране.

Постоянен / В
периода на фазата
на: Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Справка на одобрените
инвестиционни проекти и
наличието на инженерногеоложки проучвания

Ежегодно

Община Стамболово

Оперативен контрол над дейностите по рекултивация на
нарушени терени

Постоянен

1) Наличие на нови нарушени
терени (брой/ площ/ характер на
регистрираните нарушения)

Ежегодно

Община Стамболово
със съдействие на
РИОСВ-Хасково

Мониторинг на питейните водоизточници
Мониторинг на точковите източници на замърсяване

2) Брой и площ на изчистените
терени

Възложител: Община Стамболово
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Мярка по наблюдение или контрол

Срок

Индикатори

Периодичност
на отчитане

Изпълнение

2) Рекултивирани обекти (брой
на обектите и обхват на
рекултивационни дейности)
При озеленяването да се използват местни растителни видове, и
да се избягва употребата на инвазивни и чуждоземни растителни
видове и да се прилага Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Стамболово

Постоянен / В
периода на фазата
на: Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Предотвратяване вноса на
нетипични за геоботаническия
район видове и запазване
характера на местната
растителност.

Ежегодно

Община Стамболово,
Възложители

Спазване режимите и дейностите заложени в Плановете за
управление за териториите, които са със специфичен статут
(защитени територии съгласно ЗЗТ, ЗБР и Закон за културното
наследство) в границите на Общината, в съседство, на които ще
се извършват строителни дейности.

Постоянен / В
периода на фазата
на: Проектиране,
Строителство и
експлоатация

Превантивен и оперативен
контрол за спазване режимите и
дейностите заложени в
Плановете за управление за
териториите, които са със
специфичен статут (защитени
територии съгласно ЗЗТ, ЗКН) в
границите на Общината, в
съседство, на които ще се
извършват строителни дейности

Ежегодно

Община Стамболово
със съдействие на
РИОСВ-Хасково,
НИНКН

Опазване на културно-историческото наследство

Постоянен

Брой засегнати и нарушени
културни ценности спрямо
общия брой културни ценности
на територията на Община
Стамболово

Ежегодно

Община Стамболово,
НИНКН (регионални
структури

Да се прилагат мерките (действия) за подобряване на
акустичната обстановка в краткосрочна, средносрочна и
дългосрочна перспектива.

Постоянен

Доклад по контрол и
наблюдение, и изпълнение на
мерките

Ежегодно

Община Стамболово

Забележка: Изложените в този раздел мерки имат характер на предложения, които при необходимост да бъдат допълнени и/или видоизменени от
Компетентния орган.

Възложител: Община Стамболово
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Приложение 1:
Защитени територии по реда на ЗЗТ на територията на Община Стамболово

Възложител: Община Стамболово
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Приложение 2:
ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни“, обявеня по Директивата за опазване на природните местообитания 92/43/ЕИО, спрямо предвижданията на
ОУП

Възложител: Община Стамболово
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Приложение 3:
ЗЗ BG0002013 „Студен кладенец“ и BG0002071 „Мост Арда“, обявени по Директивата за птиците 2009/147/ЕИО, спрямо предвижданията

на ОУП

Възложител: Община Стамболово
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