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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Брезово.
Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Брезово е разработен от
колектив на „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД,
град София въз основа на спечелена обществена поръчка.
Общият устройствен план на Община Брезово отчита редица правни норми от
действащото законодателство и съответстващата му подзаконова уредба, имащи
отношение към социално-икономическото развитие и териториалното планиране:


законовите и подзаконови норми в сферата на устройственото планиране, касаещи
структурата, обема и организацията на проучвателните и проектантски дейности по
изработване на ОУП.



нормативни изисквания, съдържащи се в законовата и подзаконова уредба по
териториално устройство, уреждащи обществените отношение при развитието на
отделните функционални системи – обект и на бъдещия ОУП - законовата и
подзаконова уредба в сферата на собствеността, опазване на околната среда,
промените в предназначението на земеделските земи и др.

ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните
населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с
което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт
2020 г.
Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда – Пловдив планово
задание за изработване на ОУП /в съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 и
чл.125 ал.6 от Закона за устройство на територията/, от директора на инспекцията са
дадени указания с писмо с изх. № 32-00-50 от 29.08.2014 г., че ОУП подлежи на
задължителна екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.
Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта
на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана – Община Брезово ще проведе консултации
с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат
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засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ и се предоставя за
консултации заедно със заданието за определяне на обхвата на ЕО.
Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми, е изготвено задание за определяне на обхвата на ЕО.
Според изискванията на компетентния орган Възложителят съвместно с Изпълнителя е
разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с компетентните органи
по чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, съгласно
изискванията на чл. 20 от Наредбата по ЕО, което е внесено в РИОСВ-Пловдив с писмо с
изх. №ОВОС-1090/31.08.2016 г.
Резултатите са представени в приложение на Доклада. Обхватът и съдържанието на
Доклада за екологичната оценка за ОУП на Община Брезово е структуриран съобразно
изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и е утвърден с Писмо
Изх. № ОВОС-1090/11.11.2016 г. на компетентния орган РИОСВ-Пловдив.
Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО
становища са съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на Община Брезово.
По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие,
преценката на компетентният орган е, че ОУП на Община Брезово е предмет на
задължителна екологична оценка по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната
среда. Предвид разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2,
ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. Доп. Бр.
94/2012 г.), планът не подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на
опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, по реда на глава трета
от същата Наредба.
Мотивите за това са следните:


Общият устройствен план на Община Брезово не предвижда дейности в границата
на защитена зон BG0000443 “Река Омуровска” и защитена местност “Сечената
Кория”;
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Предвид характера на предвижданията на ОУП, които не включват дейности в
защитена зона BG0000443 “Река Омуровска”, няма вероятност реализирането му да
доведе до увреждане, унищожаване или фрагментация на природни местообитания
и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона;



ОУП цели да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за
дългосрочно, устойчиво, устройствено развитие на урбанизираните територии и
териториите извън тях, при щадящо ползване на природните ресурси и опазване
уникалността на териториите. Предвид това и поради факта, че не се зсяга частта от
защитената зона преминаваща през територия на общината, не се очаква
реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената
зона и нейните елементи;



ОУП на община Брезово се основава на принципа на устйчивото развитие и
опазване на компонентите на околната среда от замърсяване, в т.ч. елементите на
защитените зони, поради което няма вероятност реализирането й да доведе до
намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на
опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен
статус.

Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които отговарят на
изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС.
При разработването й е използван подход, при който се изясняват екологичните дадености
и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение с изявен стремеж този процес да е
напълно прозрачен посредством консултации и участие на обществеността. С
екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната
среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на
подробност на плана и използваните методи за оценка.
Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на
подробност на плана и използваните методи за оценка.
В настоящата екологична оценка, колективът експерти се е стремял да:


анализира възможните значителни въздействия върху компонентите (атмосферен
въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално
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разнообразие, биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни
вещества, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници, генетично
модифицирани организми, шум, вибрации и вредни лъчения) на околната среда в
обхвата на действие и влияние на плана;


проучи и посочи алтернативите на плана;



идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането,
проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване
или компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и
увеличаване на положителните въздействия;



предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на
плана.

Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за опазване на
околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.101 от 22
Декември 2015 г.) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г,,
посл.изм. бр.12 от 12 Февруари 2016 г.). Въздействията върху компонентите на околната
среда и начините за извършването на оценката са определени от „Ръководство за ЕО на
планове и програми в България”, София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за
стратегическа екологична оценка”.
Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени изисквания от
РИОСВ-Пловдив.
Предварителното проучване по компоненти на околната среда, служи като подготовка за
подробно комплексно екологично изследване на района, обект на ОУПО, като при
теренните работи, е проучена и описана конкретната обстановка.
При изготвяне на настоящия Доклад на екипа по разработване на ЕО са представени:


Планово задание за Общ устройствен план на Община Брезово



Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Брезово



Писмо с изх. № 32-00-74/ 07.11.2016 г. на РИОСВ Пловдив



Писмо с изх. № 04-00-162/02.09.2016 г. на Министерство на околната среда и
водите
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Писмо с изх. №РД-11-25/22.03.2017 г. на Министерство на околната среда и водите,
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



Писмо с изх. № 1753/ 01.03.2017 г. на Министерство на здравеопазването, РЗИ Брезово



Писмо с изх. № ПУ-02-62 (2017)/ 11.01.2018 г. на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“



Писмо с изх. №ОВОС-1090/ 16.01.2018 г. на Министерство на околната среда и
водите – РИОСВ – Пловдив



Писмо с изх. № Ю-ИЗ-309/ 01.02.2018 г. на НСИ, Териториално статистическо
бюро- Юг



Писмо с изх. № ПУ-02-62 (2017)/ 26.01.2018 г. на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“



Писмо с изх. № 823-1/ 21.02.2018 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД



Писмо с изх. № 20-06-13-13/ 19.02.2018 г. на Дирекция „Бюро по труда“ гр.
Раковски



Писмо с изх. № 08-00-414/01.02.2018 г. на Водоснабдяване и канализация ЕООД гр.
Пловдив



Писмо с изх. № ДАЕУ-724/ 02.02.2018 г. на Държавна агенция „Електронно
управление“



Писмо с изх. № Т-08-0057/ 04.02.2018 г. на Министерство на туризма



Писмо с изх. № АД-10-127-1 #3/ 21.02.2018 г. на Напоителни системи ЕАД



Писмо с изх. № 0800-2379/ 09.02.2018 г. на Министерство на културата, НИНКН



Писмо с изх. № АД-01-234/ 01.02.2018 г. на МОН, Регионално управление на
образованието - Пловдив

2.

ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И

ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и
подзаконовата нормативна уредба към него.
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Изработването на плана е основано на задание за изработване на ОУП, което е утвърдено
от кмета на Община Брезово въз основа на него е възложено изработването на плана.
Проектът за Общ устройствен план е изработен на основата на утвърдено планово задание,
което по същество е методическа и информационна основа със следното съдържание:
Първата част е „Анализ на съществуващото положение, като са включени следните
раздели:


Представена е регионална характеристика на общината и регионални проблеми, в
т.ч.

пространствени,

икономически,

социални,

културни,

екологични

и

комуникационни проблеми


Представена е характеристика на социално-икономическите условия и проблеми в
общината, т.ч. демографско развитие /брой и еволюция на развитие; структура на
населението – полова, възрастова, социална; тенденции на развитие/, структура на
заетостта /отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация и
тенденции в развитието/



Представена е характеристика на икономическата база в общината в т.ч. отрасли,
структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики, райони със
специфични проблеми



Представени са териториални проучвания на територията по отношение на
различните компоненти на околната среда /релеф, климат, геология и хидрология,
флора и фауна/ поземлен ресурс по територии, вкл. защитени територии и зони,
структура на собствеността



Представена е характеристика на обитаването, в т.ч. количествено и качествено
състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове пространствени
структури на обитаване, технико-икономически на различните видове обитаване и
процесите на градска динамика



Представена е характеристика на комплексното обществено обслужване – в
сферите здравеопазване, образование и култура по отношение на териториалното
разположение на мрежата от обекти, видове обекти и значимост, собственост,
проблеми



Представена е характеристика на техническата инфраструктура, вкл. трасета и
съоръжения, технически параметри на електроснабдителна, водоснабдителна,
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канализационна, газопроводна, далекосъобщителна, пътна и железопътна мрежа,
пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа
за отпадъци


Изведени са факторите, които стимулират и факторите, които задържат развитието
на общината



Представена е прогноза за социално-икономическото развитие на общината, в. т.ч.
за демографско и икономическо развитие, прогноза за развитие на социалната база
и приоритети за реализация



Представена е прогноза за пространственото развитие на общината, вкл. основно
предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на натоварване,
за отделните видове територии /урбанизирани, земеделски, горски, защитени,
нарушени територии за възстановяване и рекултивация, територии на транспорта/



Представена е прогноза за развитие на техническата инфраструктура



Представени са правила и нормативи за прилагане на ОУПО, вкл. условия, при
които може да се изменя планът и задължителни изисквания към подробните
устройствени планове

Целите и задачите на ОУП на Община Брезово произтичат от предназначението на
устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места и
техните землища при отчитане на спецификата на общината и изискванията, предявени с
Плановото задание.
Цели на Проекта за ОУП са:


да създаде оптимална пространствена и функционална планова основа за
дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии и на
териториите извън тях, при щадящо използване на природните ресурси и опазване
уникалността на териториите, обвързано с Националната стратегия за регионално
развитие, Националната концепция за пространствено развитие и с Областната
стратегия за развитие на Област Пловдив и Общинския план за развитие на Община
Брезово, в съответствие със специфичните за Община Брезово природни,
културно-исторически, туристически и други ресурси;
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да създаде условия за живот и реализация на дейности за приоритетно
социално-икономическо развитие;



да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране
на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при
гарантиране на правата им;



да определи границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното
им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и
изискванията при използването, опазването и застрояването им;



да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии
с оглед постигане на оптимална териториална структура;



да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на
последващото им предназначение;



да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването
на националните инфраструктурни коридори с европейските;



да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им
предназначение и да осигури опазване на културно-историческото наследство;



да определи правила и нормативи за прилагане на устройствените планове
съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на
устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях.

Целите на ОУП са определени с чл.3 от Наредба 8.
Целта на ОУП на Община Брезово е да се създадат условия за устойчиво използване на
природните дадености в икономически и социален аспект, което предполага изпълнението
на устройствени задачи в следните направления:


регламентиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с
оглед поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от
неблагоприятните антропогенни въздействия



Прилагане на съвременни критерии и подходи при валоризацията на елементите на
природното наследство като фактор за развитието на общината



Осигуряване на баланс между опазването на природното наследство на територията
на общината и реализацията на ресурсовия му потенциал
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Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни
ресурси

Основни задачи на ОУП на Община Брезово са:


на основата на провежданата гъвкава устройствена политика за преструктуриране
на икономиката, да се използват максимално ресурсите и потенциалите на
общината;



на основата на пространствени и технически параметри и при отчитане баланса
между частните и обществените интереси да определи функционалната структура и
строителните граници по структурни единици;



да

намери

оптимални

решения

на

транспортно-комуникационната

мрежа,

включително пешеходните връзки и велоалеи, да предложи мероприятия за
осигуряване на достъпност на средата за хора в неравностойно положение;


да намери възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по обходни
пътища;



да намери и реши проблема с локализацията на основните елементи на
общественото обслужване и техническата инфраструктура, както и с изследване
възможностите за пространственото им обединение в общи обекти;



да предложи решения за благоустрояване, озеленяване, създаване на места за
активен и пасивен отдих като част от зелената система на общината;



да създаде условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на
природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;



да създаде условия за интеграция на население от различни етнически, социални и
религиозни принадлежности;



в съответствие с новите социално – икономически условия да се изведат
предложения за устойчиво развитие и урбанистични политики, насочени към
поетапна реализация на плана и превръщането му в оперативен инструмент за
общинската администрация;



да гарантира запазването на границите и елементите на защитените територии и
обекти от местно, национално и световно значение;
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да създаде условия за развитие на туризма като доходоносна икономическа дейност
и като полезна за здравето и познанието общочовешка необходимост и потребност
чрез Обединяване на съществуващите природни, исторически и културни ценности
в един цялостен, комплексен туристически продукт.



да определи заливните територии на водните басейни и течения и даде конкретни
решения за функционалното отреждане на контактните територии;



Да се изготви анализ на характеристиките на недвижимото културно наследство по
отношение на неговата периодизация, основна видова принадлежност, на
съхраненост, използване и проблематика



Да

се

изяснят

предвижданията

на

ОУП

по

отношение

на

опазването,

социализацията и развитието на потенциал на недвижимото културно наследство
като основен ресурс за устойчиво развитие на територията.


Във фаза „предварителен проект“ да се предложат защитени територии за опазване
на недвижимото културно наследство по смисъла на чл. 79, ал. 5 и 6 от ЗКН и да се
изработят устройствени режими за тях при спазване на утвърдените режими за
опазване на единични и групови НКЦ и съгласно Наредба № 7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.



За археологическите обекти, за които липсват режими, да се предложат временни
режими за опазване съгласно чл. 35 на Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство

на

отделните видове

територии

и

устройствени

зони

преди

назначаването на междуведомствена комисия за изготвяне на режими за опазване
съгласно чл. 159, ал. 2.


Да

се

изследва

възможността

за

формиране

на

културни

маршрути

и

необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти, обвързани с
видовата характеристика, описана съгласно чл. 47 от ЗКН.


Да се представи схема на недвижимото културно наследство, в която да бъдат
отразени всички обекти на недвижимото културно наследство, като тя може да
съдържа и обектите и териториите на природното богатство, защитени по реда на
ЗЗТ, зони по НАТУРА 2000, обектите на историческата памет - паметни знаци и
местности, със съответните защитени територии за опазване.
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Информационното осигуряване на проекта за ОУП на Община Брезово обезпечава
следните направления:


агрегирана

информация

за

Община

Брезово

по

данни

на

Националния

статистически институт по отношение на населението, икономическото развитие,
територии по фондове:


допълнителна статистическа информация от НСИ по отношение на:
- данни за броя и структурата на населението (полова, възрастова) по населени
места в общината от 2001 до 2015 г. по години;
- население на 15 и повече навършени години по пол и икономическа
активност и социална категоризация към 2015 г.;
- данни за естественото и механично движение на населението по населени
места и по години от 2001 до 2015 г.;
- заети по класове икономически дейности в общината за периода 2001-2015 г.
по години;
- население на 15 и повече години по населени места и икономическа
активност към 2015 година по населени места;
- икономически оператори по отрасли (промишленост, селско и горско
стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.);
- структура на собствеността - общински, държавни и частни предприятия на
територията на общината;
- групи предприятия (микро, малки, големи и т.н.) – брой заети в различните
групи; брой заети; основни показатели на нефинансовите предприятия (по
икономически дейности);
- собственост на икономическите обекти (държавна, общинска и частна);
- местоположение на икономическите обекти в общината;
- брой жилища по населени места;
- жилищни сгради по вид на сградата и начин на ползване, по конструкция, по
материал на външните стени, по период на построяване, според собствеността
(държавна, общинска и частна собственост) в общината;
- обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране и
обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране;
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- брой жилища по населени места и основни характеристики /полезна и обща
площ/ към 2015 г.;
- реализирани нощувки и приходи от нощувки по видове средства на подслон
към 2015 г.;


данни за равнището на безработица в Община Брезово – от Дирекция „Бюро по
труда” – гр. Раковски



карти на възстановената собственост за всички землища, които нямат кадастрални
карти в ZEM формат; Извадка от регистъра на земеделските производители по
землища с посочване на идентификатора на недвижимия имот и начина на трайно
ползване – от Областна дирекция Земеделие – Пловдив



териториално разположение на мрежата от обекти на здравеопазването, видове
лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ,
центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и
др.); собственост на обектите - Регионална здравна инспекция Пловдив



обекти на образованието в Община Брезово; териториално разположение на
обектите, образователни равнища, собственост; брой учащи в образователните
обекти - Регионален инспекторат по образованието – Пловдив



обекти на недвижимото културно наследство в Община Брезово: териториално
разположение, собственост, режими на опазване; Музеи, читалища и библиотеки териториално разположение и собственост - Министерство на културата



информация за геоложки строеж, носимоспособност на почвите, сеизмичност,
водни течения, подпочвени води, заблатявания, свлачища, срутища, ерозия и
абразия – собствени проучвания



кадастрални карти и регистри за населените места и техните землища трасета и
съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи на
територията на общината - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър



републиканска и общинска пътна мрежа – класификация и състояние и предвидени
за реализация проекти - от Агенция „Пътна инфраструктура“



подземни водоизточници на територията на Община Брезово – местоположение и
санитарно-охранителни зони - от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
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трасета

и

съоръжения,

технически

параметри

на

водоснабдителната

и

канализационната мрежа в урбанизираната и извънурбанизираната територия на
общината; Подавани водни количества към населените места; интегрирани водни
проекти и ПСОВ – местоположение и капацитет – от „ВИК” ЕООД гр. Пловдив


информация за брой трансформаорни постове, подстанции и линии високо
напрежение,

захранващи

територията

на

Община

Брезово

–

от

„Електроразпределение Юг” ЕАД


трасета и съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи
на територията на общината; покритие с комуникационни системи от Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”



информация за нарушени територии – местоположение и рекултивация; територии
с минали бедствия и аварии, планове за защита при бедствия, експертизи;
територии с предвидими бедствия и аварии – от Министерство на околната среда и
водите



обекти за отдих и туризъм на територията на Община Брезово – видове (средства за
подслон, вилни зони и селища, места за провеждане на традиционни събирания,
събори и др.; местоположение и собственост на обектите – от Министерство на
туризма



топографски карти в М1:25000 - всички картни листове, обхващащи територията на
общината – от Военно-географска служба при МО


3.

радио- и телевизионно покритие на територията на общината - от “Виваком“
ВРЪЗКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗОВО С

ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
При разработването на Общия устройствен план на Община Брезово са взети предвид и
съществува връзка с други планове, програми и проекти, определящи развитието на
Европейския съюз, страната, района за планиране (Южен централен район за планиране),
обособен с основна цел статистическо отчитане на териториалните единици, съгласно
изискванията на Евростат (ниво 2), областта (ниво 3 - Пловдив) и общината. Цели се
прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат
прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните общности.
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ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегически и планови документи:
 Европейски и трансгранични стратегически документи:
 Стратегия „Европа 2020”;
 Териториален дневен ред на ЕС 2020;
 Лайпцигска харта за устойчиви градове;
 Дунавска стратегия на ЕС;
 Програми за транснационално и междурегионално сътрудничество, в които
България участва;
 Национални стратегически документи:
 Национална програма за развитие „България 2020“
Визията и целите на Националната програма за развитието на страната, респ. свързаните с
тях приоритети са с общо целенасочващо значение за ОУПО. От осемте й приоритета, за
устройственото планиране на община Брезово от съществено значение са следните:
Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния
потенциал със следните подприоритети:
3.4. „Подкрепата за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на
регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, който предвижда:
- развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм;
- маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически
продукти;
- създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в регионите.
3.5. „Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите,
адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно
използване на природните ресурси“, включващ:
- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и
населението в регионите;
- устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и
модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
- превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите;
- опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от
природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
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- повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната.
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси със следните подприоритети:
4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мерките:
- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по
собственост;
- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в
отрасъла, респ. мярката:
- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ
стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:
- Насърчаване развитието на биологичното земеделие;
Приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“ и в частност неговия 5-ти подприоритет
„Подкрепа на сектор Туризъм“, респективно мерките:
- Подобряване на качеството на туристическите услуги;
- Национален туристически маркетинг;
Приоритет 7 „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост“,
респ. следните негови подприоритети:
7.2. „Повишаване на енергийната ефективност“, респективно мерките:
- повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения сектор;
- повишаване на енергийната ефективност на сградите;
7.3. „Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия до 2020 г.“, респективно мерките:
- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и
охлаждане от ВИ;
- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от ВИ в
домакинствата;
22

Приоритет 8: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“ и
по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите
градски центрове в съседните страни, респ. мярката:
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
 Националната програма за реформи на Р България в изпълнение на
стратегията „Европа 2020“ /Актуализация 2016 г./
Националната програма за реформи е основен стратегически документ на национално
ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са
разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия
"Европа 2020":


Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г.
до 2020 г.



Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП



Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика – „Достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и
повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.



Национална цел 4: „Дял на преждевременно напусналите образователната система
от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование 36% до 2020г.



Национална цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души
 Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./

Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са по
линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на националното
пространство, с които той задължително се съобразява.
Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – връзката е по
линия на приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и
осигуряване на условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и
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предприятията, като една от най-важните предпоставки за развитие и широкото използване
на електронни услуги от администрацията, бизнеса и гражданите”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – връзката е по
линия на приоритет 4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство
чрез ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на
защитените природни и културни ценности”.
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени за
ОУПО са насоките за:
– подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване на
хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от
вредното въздействие на водите;
– стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението им на
биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им потенциал, добива на негорски
продукти и ловно-стопанската дейност;
– в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и еднообразие на
туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията на рекреационните
ландшафти в силно урбанизирани като за целта към плановете за развитие на туризма на
локално равнище се прилагат изисквания за диверсифициране на туристическото
предлагане с нови „алтернативни” форми според ресурсите в районите и общините.
Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане на
екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното наследство
и изключителното биологично разнообразие.
 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея:
- концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони;
- визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие.
Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално
развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в
икономически, социален и териториален аспект”.
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Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени
приоритети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално
значение за ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране.
Към първата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие
на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са:
- Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии;
- Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Към втората стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са
приоритетите, отнасящи се до:
- Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на
спортната инфраструктура;
- Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране
мобилността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях;
Към четвъртата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от
важно значение са специфичните цели, ориентирани към:
- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и
бизнес зоните в района;
 Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020
г.;
Трети национален план за действие по изменение на климата, с който ОУП на Община
Брезово е съобразен, предвижда мерки за намаляване на емисиите парникови газове във
всички сектори, съобразени с политиката на страната в областта на изменението на
климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите.
Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и
постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели.
 План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2006-2021 г. в
Източнобеломорски район
Планът за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Източнобеломорски район е утвърден
със заповед на министъра на околната среда и водите.
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Основните цели на ПУРБ са екологичните цели, определени в чл. 4 на ДИРЕКТИВА
2000/60/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000
година, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за
водите и целите за опазване на околната среда по чл.156 а от Закона за водите.
Целите за повърхностните води са:
-

Предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела

-

Опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за
постигане добро състояние на водите

-

Опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води

В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на повърхностните и подземните води от
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване
на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.
Програмата от мерки е основен инструмент за устойчиво управление на водите чрез
интегриране на тяхното опазване и ползване в различни области - енергетика,
промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, както и в областта на регионалната
политика. Постигането на добро качество на водите осигурява и необходимия
стратегически ресурс за питейно водоснабдяване на населението.
Аспектите, които се имат в предвид при изготвяне на ОУП са следните:
- насърчаване устойчивото използване на водите, основаващо се на
дългосрочна защита на водните ресурси;
- обединяване управлението на повърхностните и подземните води;
- насърчаване защитата и подобряването на водната среда чрез специални
мерки за продължително намаляване на заустванията, емисиите и загубите на
приоритетни вещества, както и спирането или постепенното прекратяване на
заустванията, емисиите и загубите на приоритетни опасни вещества;
- гарантиране продължително намаляване на замърсяването на подземните
води и предотвратява тяхното по-нататъшно замърсяване;
- преодоляване ефектите от наводнения и засушавания.
26

 План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
Планът се изготвя от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за
водите – Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ и представя
предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/ и определя райони със значителен
потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, както и програма от мерки за управление на
риска от наводнения. За териоторията на Община Брезово не са определени РЗПРН за
първия цикъл на ПУРН /2016-2020 г./, респективно на територията на общината не са
изготвяни карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от
наводнения. Ето защо за община Брезово са приложими тези мерки от програмата от
мерки на ПУРН отнасящи се за Източнобеломорски район.
 Стратегия

за

управление

и

развитие

на

водоснабдяването

и

канализацията на Република България, приета от Министерски съвет през
месец април 2014 г.
В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на отрасъл
ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и предложения за
изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от десет
години.
Формулираната Визия залага постигане на финансово, технически и екологично устойчив
отрасъл, който предоставя ВИК услуги с високо качество

на социално поносими на

потребителите цени. Националните стратегически цели в отрасъл ВИК са насочени към
съответствие
поносимост

с

националните

иевропейските

изисквания,

устойчивост,

социална

и качество на услугите в съответствие с добрите европейски практики.

Стратегията включва конкретни цели, свързани с изпълнение на изискванията към ВиК
отрасъла по отношение на:
-

Съответствие с Директива 98/83ЕО за качеството на водата предназначена за
консумация от човек

-

Съответствие с Директива 91/271/ЕО за пречистване на градски отпадъчни води,
както е изменена;

-

Съответствие с Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите;

27

-

Осигуряване на финансиране за разширяване на ВиК системата съгласно
изискванията за съответствие;

-

Избягване на забавяния в изпълнението на проекти
 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България /ДВ, бр. 96/2012 г./

Стратегията залага следните стратегически цели:
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени
на климата, водещи до засушаване
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като
стопански ресурс
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
Разработен е краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за действие по изпълнението
на стратегическите цели.
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
- Намаляване количеството отпадъци;
- Намаляване вредното въздействие на отпадъците;
- Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на
отпадъците са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Същност на мярката – съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи
дейности:
- разработване на планове и програми за управление на отпадъците от държавни и
общински органи и
- прилагане на икономически мерки, също с две подгрупи:
- въвеждане на допълнителни плащания за ползване на ресурси;
- условия за предоставяне на субсидии.
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Предвижданията на плана трябва да включват в себе си и заложените мерки и цели на
общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
Мярка 4.8. Използване на разяснителни кампании или оказване на подкрепа на бизнеса финансова, за вземане на решение или друг вид подкрепа.
Същност на мярката – поради това, че не всички предприятия имат потенциал да
идентифицират адекватни мерки за ПО се предвижда за тях да се предвидят разяснителни
кампании относно ползите от прилагане на мерки по ПО или внедряването на НДНТ.
Подходящи изпълнители на тези обучения могат да бъдат от една страна регионалните
органи, отговарящи за управление на отпадъците и/или организации на бизнеса като
браншови камери, търговско-промишлени палати и др.
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение
към т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на
отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания.
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на територията на Р България за периода
2011-2020 г.
Основната цел на плана е да се допринесе за устойчивото развитие на Р България чрез
интегрирана рамка за управление на строителните отпадъци, която да доведе до
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им,
подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на
замърсителите,

стимулиране

на

инвестициите

за

управление

на

отпадъците.

Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива
2008/98/ЕС за отпадъците и Тематичната стратегия за предотвратяване образуването на
отпадъци и рециклиране. Формулираните цели и приоритети за всички сфери следва да
осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на
всички нива.
 Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Национален план
за действие
Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Брезово е
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея,
разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие
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по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с
възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай
са твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни
и демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета –
„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската
комисия, насочени към развитие на нови производствени системи и модели и
възстановяване и опазване на ресурсите.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и
предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на
икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и
комплексни подходи за тяхното решаване.
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в
контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови
производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните
стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към
устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз,
Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и
тематичните стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за
развитие и др.
Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване на
природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на
политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики,
субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на
чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване
състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до
информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
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Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива околна
среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро
качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на
по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление,

промяна на

нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото
развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда.
За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели.
-

Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста
енергия

-

Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода

-

По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот

-

Насърчаване на устойчивото потребление и производство

-

Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие

-

Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и
съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена
информация и мониторинг за околната среда
 Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000;

Националната приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000 е инструмент за
планиране, насочен към засилване на хоризонталната интеграция на НАТУРА 2000 в
останалите секторни политики, чрез: признаване на неделимите връзки; стратегически
фокус върху най-важните приоритети; интегриран преглед на начина на изпълнение на
дейностите в рамките на специфичните финансиращи инструменти.
 Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.
Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2015 или 2020 г.
(„Целите от Аичи за биоразнообразието“), групирани в пет стратегически цели. Целите и
задачите предвиждат както стремеж за постигане в глобален мащаб, така и гъвкава рамка
за определяне на национални или регионални цели.
Планът зелага реализацията на 5 стратегически цели:
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-

Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на
биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на
правителството и обществото.

-

Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да
се насърчава устойчивото ползване.

-

Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез
опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.

-

Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и
екосистемните услуги за всички.

-

Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране,
управление на знанията и укрепване на капацитета.
 Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.
и Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.

Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху основните
причини на загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове
отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е
формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи
мерки. В стратегията са формулирани следните цели, с които ОУПО се съобразява:
Цел 1: Цялостно прилагане на директивата за птиците и директивата за местообитанията
Цел 2: Запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които
предоставят
Цел 3: Повишаване на приноса на селското и горското стопанство за съхраняване и
подобряване на биоразнообразието
Цел 4: Осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси
Цел 5: Борба с инвазивните чужди биологични видове
Цел 6: Съдействие за предотвратяване на загубата на биоразнообразие в световен мащаб
 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;
Съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., възобновяемите
източници на енергия като важни местни неизчерпаеми ресурси ще бъдат приоритет на
националната енергийна политика. За постигане на повече от 16%-ов дял на ЕВИ в
брутното крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. ще бъдат използвани
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максимално както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър,
слънце, геотермални води, биомаса). Развитието на сектора на възобновяемата енергия
придобива все по-важна роля за достигане политическите цели на ЕС. Използването на
ЕВИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към нисковъглеродни
икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар.
„зелен“ растеж и „зелени“ работни места.
 Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници
до 2020 г.
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми
източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на
ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на
електроенергия.
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична
оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до
използването на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии.
Същността на ограниченията е следната:
- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на нови
съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и
МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водо-зависимите видове и
местообитания: 3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна
мряна, маришка мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн,
балкански щипок, високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч,
ручеен рак и бисерна мида;
- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувателни
процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд, в
границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;
- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на
земеделския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000,
с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени.
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 „Иновационната

стратегия

за

интелигентна

специализация

на

Република България“ 2014-2020
Една от основните цели на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
Република България“ 2014-2020 е „Въвеждане на иновативни методи и идеи, базирани на
възобновяемите, а не на изчерпаеми природни ресурси, така че всеки регион да извлече
полза от своя природен капитал.“
 Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС
- Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
- Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
 Регионални стратегически документи:
 Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране
от ниво 2 /NUTS 2/
Регионалният план за развитие на Южния централен район за планиране е разработен в
съответствие с постановките на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022
г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”.
В по-широк контекст, регионалният план отчита приоритетите и целите на Стратегията
„Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския
съюз.
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на регионалния план –
стратегическите цели, приоритетите, подпиоритетите и мерките, независимо, че в повечето
случаи са формулирани твърде общо.
За ОУПО целеполагащи са следните приоритети, специфични цели и част от свързаните с
тях подприоритети и мерки към отделните стратегически цели:
От Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален
план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени ресурси ; Приоритет 1.1.
“Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на
регионалната икономика” :
- Специфична цел 3. „Изграждане на бизнес мрежи и клъстери“;
Приоритет 1.2. “Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите
индустрии в ЮЦР”:
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-Специфична цел 1: “Създаване на условия и стимулиране развитието на различни форми
на туризъм”
Приоритет 1.3: “Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране
към промените на климата”:
- Специфична цел 1: “Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги”
- Специфична цел 2: “: Изграждане и модернизиране на канализационна инфраструктура и
пречиствателна инфраструктура за отпадни води”
- Специфична цел 3: “Подобряване управлението на отпадъците”
- Специфична цел 4: “Укрепване на мрежата от защитени територии и места от
Европейската мрежа „Натура 2000”
- Специфична цел 5: “Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания
и ограничаването им”
От Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните
неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура ; Приоритет
2.1. „Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и
спорт“, специфична цел 1. „Подобряване на достъпа до образователни услуги“,
специфична цел 2. “Подобряване на достъпа до здравни услуги”, специфична цел 4:
“Подобряване на достъпа до културни услуги”, специфична цел 5: “Подобряване на
достъпа до спорт”.
От Стратегическа цел 3: “Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в
принос на икономическото и социалното развитие и сближаване” ; Приоритет 3.1.
„Развитие

на

трансграничното

сътрудничество

и

мобилизиране

потенциала

на

периферните гранични територии”; Приоритет 3.2. „Развитие на междурегионалното и
транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана “,
От Стратегическа цел 4: “Балансирано териториално развитие чрез укрепване на
градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в
населените места”; Приоритет 4.1. „Подкрепа за интегрирано и устойчиво градско
развитие и подобряване на вътрешнорегионалната свързаност”, специфична цел 2:
“Подобряване на вътрешнорегионалната свързаност”, Приоритет 4.2. “Подобряване на
свързаността на района в национален и международен план”, Приоритет 4.3. “:
Подобряване качеството на живот в селските райони”.
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 Областна стратегия за развитие на Област Пловдив /NUTS 3/ за периода
2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие на Област Пловдив залага 5 основни стратегически цели,
скоито ОУПО е съобразен:
-

Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на
областта чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на икономическата
структура.

-

Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа
атрактивност.

-

Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на
територията.

-

Стратегическа цел 4: Стимулиране на интегрираното градско развитие и
подобряване на свързаността на градовете с околните територии.

-

Стратегическа

цел

5:

Социално

сближаване

и

намаляване

на

междуобщинските диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и
социалната инфраструктура.
 Общински стратегически документи:
 Общински план за развитие на Община Брезово 2014-2020 г.
Oбщинският план за развитие на община Брезово е съобразен с националната политика за
регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз по линия на
Структурните и Кохезионния фондове във връзка с изпълнението на дългосрочната
стратегия „Европа 2020”. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и
важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно
развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да
съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури
мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.
Главната цел за развитие на общината за програмния период 2014- 2020 г. е: «Постигане на
икономически растеж, подобрено качество на живот на жителите на общината, запазено и
валоризирано природно и културно наследство».
В ОПР са дефинирани приоритетните области, където ще бъдат насочени усилията на
социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие:
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Приоритет 1: Повишаване инвестиционния потенциал на общината, чрез модернизация на
местната техническа и социална инфраструктура
Приоритет 2: Подкрепа на конкуретноспособна, устойчива, местна икономика, основана на
местните условия и ресурси
Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда
Приоритет 4: Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на
европейските стандарти
 Програма за управление на отпадъците на община Брезово за периода
2009-2013 г.
Програмата анализира природните и антропогенните фактори, които са от значение за
развитието на територията на Община Брезово, дава оценка на различните компоненти на
околната среда: въздух, води, отпадъци, почви и нарушени терени, защитени територии и
биоразнообразие, шум, зелени площи в населените места, радиационнаобстановка и
влияние на нейонизиращи лъчения. В програмата е представена социално-икономическата
характеристика и административния капацитет на общината.. При разработването на
Общия устройствен план на Община Брезово са взети в предвид очертаните Визия и цели в
развитието, сред които:


Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци



Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци



Подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и
транспортиране на отпадъци



Обезвреждане на отпадъци в съответствие с екологичните норми



Предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци



Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците



Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване на прилагането на
законодателството и политиката в областта



Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни, за
управление на отпадъците



Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципа “Замърсителят
плаща” при управлението на отпадъците



Участие на обществеността
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ОУП се изработва в съответствие и подчиненост на посочените стратегии, планове и
програми.
4. АНОТАЦИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
Предварителният проект за ОУПО определя планово-пространствената структура на
общината и насоките за пространственото и развитие.
Предварителният проект за ОУПО е представен на картен материал както следва:


Опорен план в мащаб - 1:25 000, изработен върху топографска карта с отразени
кадастрални и други данни, в който се отразяват всички приети до момента
частични разработки, действащата регулация и разработки в процедура.



Общ устройствен план на общината в мащаб 1:25 000, в който са отразени
бъдещото развитие и устройството на територията (съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за
обема и съдържанието на устройствените планове);



Схема Водоснабдяване и канализация;



Схема Електроснабдяване;



Схема Други проводи



Схема Вид на собствеността;



Схема Транспортно-комуникационна система;



Схема Недвижими културни ценности
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Таблица 7. Баланс на територията
Площна съществуващи
елементи
в ха
в%
Територии с общо предназначение
1. Жилищни функции
1327,5
2,85
2. Общественообслужващи функции
0,8
0,002
3. Производствени дейности
236,5
0,51
4. Складови дейности
10,1
0,02
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
4,3
0,01
6. Озеленяване, паркове и градини
13,1
0,03
7. Спорт и атракции
8. Комунално обслужване и стопанство
9. Земеделски територии, в т.ч.:
28460,5
61,15
9.1 обработваеми земи - ниви
19012,5
40,85
9.2 обработваеми земи - трайни насаждения
4107,1
8,82
9.3 необработваеми земи
5340,9
11,48
10 Горски територии, в т.ч.:
14898,1
32,01
10.1 гори
14326,6
30,78
10.2 защитни гори
10.3 рекреационни гори
10.4 горски земи
571,5
1,23
11. Водни площи
1346,7
2,89
12. Транспорт и комуникации
244,2
0,52
13. Техническа инфраструктура
0,8
0,002
14. Смесена производствено-обслужваща територия
ОБЩА ПЛОЩ
46542,7
100,00
Защитени и нарушени територии
А) За природозащита - защитени територии и защитени
43,22
0,09
зони
Б) За опазване на културното наследство
0,08
0,0002
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
1,38
0,003
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на препокриването)
44,68
0,10
Наименование на териториалния елемент

Площ на проектни
елементи
в ха
в%
1432,1
0,8
216,1
356,2
13,1
27992,9
19499,9
4159,8
4333,2
14898,1
14326,6
571,5
1346,7
244,2
0,8
41,6
46542,7

3,08
0,00
0,46
0,77
0,03
60,14
41,90
8,94
9,31
32,01
30,78
1,23
2,89
0,52
0,002
0,09
100,00

43,22

0,09

0,08
1,38
44,68

0,0001
0,003
0,10

Според основното им предназначение, определено общият устройствен план, териториите
в страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания),
земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за
възстановяване, територии, заети от води и водни обекти и територии на транспорта.
 Урбанизирани територии
Урбанизираните територии са структурирани като населени места, най голямото от които е
град Брезово с площ от 266,6 ха. Град Брезово е единствен град и административен център
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на община Брезово. Локализиран е в в югоизточната част на общината. През него
преминават Републикански пътища II-56, III-666 и III-664.
Останалите населени места в общината са:


Село Бабек - площ от 21,3 ха, разположено на север от общинският център и

на запад от Републикански път II-56. През селото преминава общински път PDV1040;


Село Борец - площ от 126,7 ха, разположено на югозапад от град Брезово.

През селото преминават общински пътища PDV2055 и PDV1232;


Село Върбен - площ от 67,1 ха, разположено на северозапад от

аминистративният център в общината. През селото преминават Републикански път
III-5604 и общински път PDV1231;


Село Дрангово - площ от 72,3 ха, разположено на запад от град Брезово.

През селото преминават Републикански път III-5604 и общински път PDV1230;


Село Зелениково - площ от 112,5 ха, разположено на север от общинския

център. През селото преминава Републикански път II-56;


Село Златосел - площ от 63,7 ха, разположено на северозапад от

административният център в общината. През селото преминава общински път
PDV1230;


Село Отец Кирилово - площ от 96,9 ха, разположено на югозапад от град

Брезово. През селото преминава общински път PDV1230;


Село Стрелци - площ от 101,3 ха, разположено на запад от общинският

център. През селото преминават Републикански път III-5604 и общински път
PDV1231;


Село Свежен - площ от 73,2, разположено в най-северозападната част от

общината. През селото преминава общински път PDV1240;


Село Сърнегор - площ от 81,2 ха, разположен в западната част на общината,

на юг от село Свежен и на северозапад от град Брезово. През селото преминава
общински път PDV1231;


Село Тюркмен - площ ит 125,2 ха, разположено в най-югоизточната част на

общината, на изток от Републикански път III-666;


Село Чехларе - площ от 61,5 ха, разположено в най-източната част на

общината, на североизток от град Брезово. През селото общински път PDV1241;
40



Село Чоба - площ от 209,6 ха, разположено на юг от административният

център на общината. През селото преминават Републикански път III-666 и общински
път PDV3235;


Село Розовец - площ от 72,3 ха, разположено в северната част на общината,

на запад от село Чехларе и на югоизток от село Свежен. През селото преминава
Републикански път II-56;


Село Пъдарско - площ от 113,5 ха, разположено в най-югозападната част от

общината. През селото преминават общински пътища PDV1231, PDV2055 и PDV1231.
 Защитени зони и територии
Защитените зони и територии на територията на община Брезово са: Защитена местност
„Сечената Кория“ , намираща се в землището на с. Чехларе, северно от селото, с площ от
11.35 хектара и

Защитена зона „Река Омуровска“ , в землището на село Чехларе, източно

от селото, с площ 532,31 ха.
 Земеделски територии
Земеделските територии заемат площ от 27 992,9 ха или около 60,14% от територията на
община Брезово и се намират преимуществено в южната част на общината. Най-голям е
делът на земеделските територии в землищата на град Брезово (3818,3 ха или около 25,6%
от всички земеделски територии на общината), село Върбен (2130,4 ха или около 14,1% от
всички земеделски територии на общината), село Зелениково (2572 ха или около 17,2% от
всички земеделски територии на общината), село Свежен (2221,2 ха или около 14,9% от
всички земеделски територии на общината), село Стрелци (2115,7 ха или около 14,2% от
всички земеделски територии на общината) и село Чоба (2937,5 ха или около 19,7% от
всички земеделски територии на общината).
 Горски територии
Горските територии заемат площ от 14 898,1 ха или около 32% от територията на община
Брезово и се намират преимуществено в северната част на общината. Най-голям е делът на
горските територии в землищата на село Свежен (3721,27 ха или около 25% от всички
горски територии на общината), село Розовец (2879 ха или около 19,4% от всички горски
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територии на общината) и село Зелениково (1750,84 ха или около 11,8% от всички горски
територии на общината).
 Нарушените територии
Нарушените територии за възстановяване в обхвата на община Брезово са локализирани в
землището на град Брезово, на запад от града и са с площ от 4,4 ха.
 Територии, заети от води и водни обекти
Териториите, заети от води и водни обекти в рамките на община Брезово са с площ от
1346,7 ха. В територията на общината попадат следните по-големи водни тела:
- “Брезовска” река - преминава последователно през землищата на

селата Розовец и

Зелениково, град Брезово и селата Чоба и Тюркмен;
- Река “Амзак” - води началото си южно от село Свежен. Тече в южна посока като
минава последователно през селата Златосел, Дрангово и Отец Кирилово;
- “Свеженска” река - на територията на община Брезово преминава само през
землището на село Свежен;
- Река “Карадере” - преминаваща през землищата на селата Отец Кирилово, Дрангово,
Златосел и Свежен;
- Река “Розовска” - преминаваща през землищата на селата Тюркмен и Чоба, град
Брезово, село Зелениково, село Бабек и село Розовец;
По-големи язовири на територията на община Брезово са:
- Язовир „Дондуково“ - разположен в северната част на общината, южно от село
Свежен и на север от село Златосел, с площ от 29,4 ха;
- „Отец Кирилово“ (на река Азмак) - разположен в най-южната част на общината, на
юг от село Отец Кирилово, с площ от 23,3 ха
- „Пъдарско“ - разположен в югозападната част на общината, на изток от село
Пъдарско, с площ от 5,3 ха;
- „Борец - Разположен в югозападната част на общината, на североизточк от село
Борец, с площ от 23,2 ха;
- „Дрангово“ - разположен в южната част на община, на северозапад от град Брезово
и на североизток от село Дрангово, с площ от 23,9 ха.
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 Тетритории на транспорта
Тетриториите на транспорта включват Републикански и Общински пътища.
Републиканските пътища на територията на общината са с обща дължина от 65,487 км и са
следните:
- Републикански път II-56 - с

дължина 33,120 км и преминава през землищата на

град Брезово, село Зелениково, село Бабек и село Розовец;
- Републикански път III-5604 - с дължина 17,386 км и преминава през землищата на
град Брезово, село Дрангово и село Стрелци;
- Републикански път III-664 - с дължина 5,150 км и преминава през землището на
град Брезово
- Републикански път III-666 - с дължина 9,831 км и преминава през землищата на
град Брезово, село Чоба и село Тюркмен
Общинските пътища, преминаващи през територията на община Брезово са:
- Общински път PDV1040 - преминава през землищата на село Свежен и село Бабек;
- Общински път PDV1230 - преминава през землищата на село Отец Кирилово, село
Дрангово и село Златосел;
- Общински път PDV1231 - преминава през землищата на село Стрелци, село
Пъдарско и село Сърнегор;
- Общински път PDV1232 - преминава през землищата на село Борец и село Върбен;
- Общински път PDV1241 - преминава през землищата на село Зелениково и село
Чехларе;
- Общински път PDV2055- преминава през землищата на село Борец и село
Пъдарско;
- Общински път PDV3235 - преминава през землището на село Чоба;
С ОУПО се определят границите на урбанизираните територии съгласно Наредба 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове.
 град Брезово:


Жилищните територии на града са 179,7 ха, като 137,8 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 41,9 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 14,6ха;
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- На юг териториите се разширяват с 6,9 ха;
- На запад териториите се разширяват с 11,7 ха;
- На север териториите се разширяват с 8,7 ха


Производствените територии на града са 45,4 ха, като 25,3 ха от тях са
съществуващи.

Предвиденото разширение на производствените територии е с 20,1 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 12,5 ха;
- На север териториите се разширяват с 7,6 ха.
- Предвижда се обособяване на смесена производствено-обслужваща територия с
площ от 41,6 ха;
- Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 36,2 ха, северозападно от град
Брезово.
Номер на
територия
Територия 69

Тип

Локализация

Рекреационни дейности

Землище на град Брезово с ЕКАTTE 06361, включва имоти от 1

и вилни зони

до 15, от 17 до 20, от 22 до 49,51, от 53 до 65,68 и 69 от масив 40
Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти
33,87,128,132,229,363, 372,373,374,376,379,384,400,

Територия 102

Смесена

430,442,483,485,489,960,961,

производствено-

982,983 и 992 от масив 0, имоти 9,33,34,35,36,58,59,60 и

обслужваща територия

63 от масив 1, масив 55, имоти от 1 до 4 от масив 56, имоти от 2
до 27 от масив 126, имоти 8 и от 12 до 19 от масив 322, имоти от
1 до 11,14,15,21 и 22 от масив 490
Землище на град Брезово с

Производствени
Територия 104

дейности/Жилищни
функции

ЕКАТТЕ 06361, включва имоти 570,571,576,667,715 и 828 от
масив 0, имоти 23 и 24 от масив 1 и масиви 314,318, с
изключение на имот 6, масиви 61, с изключение на имот 2,
масиви 66,67,68,69,320,326,
327 и 328

Производствени
Територия 106

дейности/Жилищни
функции

Землище на град Брезово с
ЕКАТТЕ 06361, включва имоти 724, от 971 до 975 и 977 от
масив 0, имоти от 31 до 41,43 и 58 от масив 71, имот 72.26,
масив 360, имоти от 1 до 3 от масив 361 и имоти от 1 до 45 и от
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47 до 51 от масив 362
Територия 113

Жилищни функции

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва масиви 350,
с изключение на имот 1 и масиви 351 и 353

 село Чоба:


Жилищните територии на селото са 159,5 ха, като не се предвижда увеличение.



Производствените територии на селото са 55,3 ха, като 38,6 ха от тях са
съществуващи.

Предвиденото разширение на производствените територии е с 16,7 ха и е както следва:
- На север териториите се разширяват с 5,9 ха;
- На юг териториите се разширяват с 10,8 ха.
Номер на територия

Тип

Локализация
Землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975,

Територия 116

Производствени дейности

включва имоти от 1 до 6,37 и 38 от
масив 32
Землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975,

Територия 119

Производствени дейности

включва имот 0.392 и имоти от 1 до 6 от
масив 72

 село Тюркмен:


Жилищните територии на селото са 122,5 ха, като 104,2 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е на североизток с 18,3 ха


Производствените територии на селото са 2,7 ха, като тяхното разширение е
предвидено на юг.



Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 15,7 ха, североизточно от село
Тюркмен.

Номер на територия

Тип

Локализация
Землище на село Тюркмен с ЕКАТТЕ 73794, включва

Територия 121

Жилищни функции

имоти от 3 до 11, от 14 до 19,26 и от 28 до 31 от масив
22 и имоти от 1 до 15,17 и 19 от масив 23

Територия 122

Рекреационни

Землище на село Тюркмен с ЕКАТТЕ 73794, включва
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Територия 124

дейности и вилни

имот 0.74, имоти 3,5,6,7,8,10 и от 13 до 23 от масив 24

зони

и имоти 2,3,5,6,7 и от 9 до 14 от масив 25

Производствени

Землище на село Тюркмен с ЕКАТТЕ 73794, включва

дейности

имоти 15,16 и 17 от масив 35

 село Зелениково:


Жилищните територии на селото са 95,4 ха, като 94,3 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е на запад с 1,1 ха


Производствените територии на селото са 17 ха, като 13,2 ха от тях са
съществуващи.

Предвиденото разширение на производствените територии е на юг с 3,8 ха


Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 85,6 ха, югозападно от село
Зелениково.

Номер на територия

Тип

Територия 63

Жилищни функции

Територия 65

Локализация
Землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва
имоти от 83 до 100 от масив 96

Производствени

Землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва

дейности

имоти от 18 до 35 от масив 650
Землище на село Зелениково с ЕКАTTE 30750, включва
имоти 2,3, от 5 до 24,26,27,28,29 и 30 от масив 197,

Рекреационни
Територия 66

дейности и вилни
зони

имоти от 1 до 8 от масив 198, имоти от 1 до 14 от масив
281, имоти от 1 до 8 от масив 638, имоти от 1 до 7 от
масив 639, имоти от 3 до 6 от масив 647, имоти от 1 до
22 от масив 67, имоти от 1 до 17,19,21,22 и
23 от масив 73 и имоти 21,41,
42,43,44 и 48 от масив 75

 село Златосел:


Жилищните територии на селото са 55,3 ха, като 49 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 5,7 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 0,2 ха;
- На запад териториите се разширяват с 5,5 ха.
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Производствените територии на селото са 8,3 ха, като тяхното разширение е
предвидено на юг.



Предвижда се обособяване на вилни зони с обща площ от 65,5 ха, разположение
както следва:
- Югоизточно от село Златосел с площ от 30,6 ха;
- Югозападно от село Златосел с площ от 34,9 ха.

Номер на
територия
Територия 52

Територия 54

Територия 56

Територия 58

Тип
Жилищни функции

Локализация
Землище на село Златосел с ЕАКТТЕ 31160, включва имоти от 1 до 4,
от 7 до 19, от 100 до 104, от 106 до 109,117,118 и 126 от масив 37

Рекреационни

Землище на село Златосел с ЕАКТТЕ 31160, включва имоти 38,53 и

дейности и вилни

386 от масив 0, имоти от 1 до 6 и 8 от масив 68 и имоти от 1 до 15,19 и

зони

20 от масив 69

Рекреационни

Землище на село Златосел с ЕКАТТЕ 31160, включва имоти

дейности и вилни

194,196,206,207,11,212, 213,214,216,221,254,255,256, 363 и 384 от

зони

масив 0, имоти от 1 до 20,25 и 26 от масив 44 и масиви 45 и 46

Производствени
дейности

Землище на село Златосел с ЕКАТТЕ 31160, включва имоти
218,354,625,629,641,642, 652,655,666,667,668 и 679 от масив 0 и имоти
1,2,6 и 14 от масив 20

 село Дрангово:


Жилищните територии на селото са 51,5 ха, като 45,1 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 6,4 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 1,2 ха;
- На запад териториите се разширяват с 5,2 ха.


Производствените територии на селото са 20,7 ха, като тяхното разширение е
предвидено на запад.

Номер на
територия
Територия 95

Тип

Локализация

Производствени

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва имоти 240 и

дейности

243 от масив 0 и имоти от 1 до 3,5, от 7 до 10,12, от 14 до 25, от 28 до
40,42 и 43 от масив 39
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Територия 96

Жилищни

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва имоти 238 и

функции

254 от масив 0, имот 236.1, имоти от 1 до 13,от 15 до 23 и от 26 до 28
от масив 18

Територия 98

Жилищни

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва имоти 84 и 89

функции

от масив 0 и имоти 1 и 2 от масив 13

 село Отец Кирилово:


Жилищните територии на селото са 84,2 ха, като 77,1 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 7,1 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 5,6 ха;
- На запад териториите се разширяват с 1,5 ха.


Производствените територии на селото са 12,6 ха, като тяхното разширение е
предвидено на север.

Номер на

Тип

Локализация

Производствен

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва имоти

и дейности

от 6 до 9 и от 11 до 58 от масив 18

Жилищни

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва имоти

функции

76 и 203 от масив 0 и имоти 1 и 2 от масив 10

територия
Територия 137
Територия 139

 село Борец:


Жилищните територии на селото са 110,9 ха, като 87 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 23,9 и е както следва:
- На юг териториите се разширяват с 14,3 ха;
- На изток териториите се разширяват с 9,6 ха.


Производствените територии на селото са 15,8 ха, като тяхното разширение е
предвидено на север.



Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 63,2 ха, северно от село Борец.

Номер на
територия
Територия 141

Тип

Локализация

Жилищни

Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва имот 0.421, имоти
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функции

1,2, от 4 до 16,18, от 21 до 23,27 и 28 от масив 51 и масиви 128,129 и
130

Територия 143

Производствени
дейности

Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва имоти
477,496,513,513,514,515 от 517 до 521, от 523 до 529, от 531 до 557 и
559 от масив 0 и имоти 1 и 2 от масив 77
Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва имот 0.153, имоти 1

Територия 145

Рекреационни

и от 4 до 17 от масив 29, имоти 2,3,5,6,7,8 и 9 от масив 30, имоти от 3

дейности и

до 15,17,18 и 19 от масив 31, имоти от 1 до 6,8,9,10,12 и 13 от масив 32,

вилни зони

имоти 1,3,6 и 7 от масив 33, имоти 2,3, от 7 до 13 от масив 34 и имоти
1, от 3 до 7, 9 и 10 от масив 35

 село Върбен:


Жилищните територии на селото са 67,1 ха, като 63,8 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 3,3 ха и е както следва:
- На север териториите се разширяват с 1,3 ха;
- На запад териториите се разширяват с 2 ха.


Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 10,3 ха, югозападно от село
Върбен.

Номер на

Тип

територия
Територия 46

Жилищни функции

Територия 47

Жилищни функции

Територия 48

Локализация
Землище на село Върбен с ЕАКТТЕ 12680, включва имоти
126,127,128,129 и 614 от масив 14
Землище на село Върбен с ЕАКТТЕ 12680, включва имоти от
95 до 98, от 100 до 104, от 106 до 109,117,118 и 126 от масив 37

Рекреационни

Землище на село Върбен с ЕАКТТЕ 12680, включва имоти 91и

дейности и вилни

92 от масив 20, имоти 1, от 5 до 9,13,15,17,26, 27,37,42,

зони

45,66,78,79,167, 172 и 173 от масив 22

 село Пъдарско:


Жилищните територии на селото са 112,8 ха, като 101,3 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е на запад с 11,5 ха


Производствените територии на селото са 0,7 ха, като не се предвижда увеличение.
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Номер на

Тип

територия
Територия 150

Жилищни функции

Локализация
Землище на село Пъдарско с ЕКАТТE 58983, включва имоти
от 20 до 22 и 71 от масив 0 и имоти от 1 до 9 от масив 49

 село Стрелци:


Жилищните територии на селото са 99,8 ха, като 85,7 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 14,1 ха и е както следва:
- На юг териториите се разширяват с 2,1 ха;
- На запад териториите се разширяват с 10,5 ха;
- На север териториите се разширяват с 1,5 ха


Производствените територии на селото са 1,3 ха, като не се предвижда увеличение.



Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 46,7 ха, югозападно от село
Стрелци.

Номер на

Тип

територия

Локализация
Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818,включва имот 0.382,

Територия 81

Жилищни

имоти от 22 до 25 от масив 75, имоти от 1 до 24 от масив 92 и

функции

имоти от 3 до 11 и от 14 до 46 от масив 93 и имоти от 1 до 3 и 7 от
масив 95

Територия 89

Жилищни
функции
Рекреационни

Територия 156

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818,включва имоти от

дейности и
вилни зони

1

до 5 от масив 98
Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва имоти
285,288,294,296,309,310, 312,313,314 и 321 от масив 0 и масив 24

 село Сърнегор:


Жилищните територии на селото са 75,5 ха, като 56,1 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 19,4 ха и е както следва:
- На изток териториите се разширяват с 0,3 ха;
- На запад териториите се разширяват с 3,5 ха;
- На югозапад териториите се разширяват с 7,5 ха;
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- На юг териториите се разширяват с 1,2 ха;
- На север териториите се разширяват с 6,9 ха;


Производствените територии на селото са 5,6 ха, като тяхното разширение е
предвидено на запад.



Предвижда се обособяване на вилна зона с площ от 11,9 ха, югозападно и
югоизточно от село Сърнегор.

Номер на

Тип

територия

Локализация
Землище на село Сърнегор с ЕАКТТЕ 70593, включва имоти

Територия 35

Жилищни функции

67,70,90 и 547 от масив 0, имоти 1.14,68.2, имоти от 1 до 3 и
от 5 до 9 от масив 74 и имоти 85.3 и 95.15

Територия 37

Жилищни функции

Землище на село Сърнегор с ЕАКТТЕ 70593, включва имоти
1, от 4 до 19, от 21 до 24, от 26 до 33 и 52 от масив 101
Землище на село Сърнегор с ЕКАТТЕ 70593, включва имоти

Територия 39

Рекреационни

171,173,174,175,192,198, 200,203,204,506,507,509,510, 511 и

дейности и вилни

553 от масив 0, имоти 1.5 и 186.8, имоти от 1 до 14,21,22, 23

зони

и 26 от масив 194, имоти от 1 до 7 от масив 207, имоти от 1
до 5 от масив 264 и имоти 2,3, 5,6, 7 и 8 от масив 267

Производствени

Територия 42

дейности

Землище на село Сърнегор с ЕАКТТЕ 70593, включва имоти
0.599,1,35, имоти от 2 до 6,8,9 и от 11 до 17 от масив 239 и
имоти 1,2, от 4 до 12,14,15 и от 17 до 20 от масив 645
Землище на село Сърнегор с ЕАКТТЕ 70593, включва имоти

Територия 43

Жилищни функции

247,251,256,410,411, 414 и 503 от масив 0, имоти от 1 до 10,
от 12 до 25,28 и 29 от масив 255, имоти 2,4,5,6,11 и 12 от
масив 366 и имоти 2,4,5,6 и 8 от масив 800

 село Розовец:


Жилищните територии на селото са 68,7 ха, като не се предвижда увеличение.



Производствените територии на селото са 3,6 ха, като 0,8 ха от тях са
съществуващи

Предвиденото разширение на производствените територии е с 2,8 ха, като тяхното
разширение е предвидено на юг.
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Номер на територия
Територия 16

Тип

Локализация

Производствени

Землище на село Розовец с ЕКАТТЕ 62966, включва имоти 15, от

дейности

26 до 29, от 31 до 34,38 и 39 от масив 140

 село Чехларе:


Жилищните територии на селото са 52,7 ха, като 51,7 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 1 ха, като е предвидено
разширение на изток.


Производствените територии на селото са 8,7 ха, като не се предвижда увеличение.

Номер на територия
Територия 19

Тип

Локализация

Жилищни

Землище на село Чехларе с ЕКАТТЕ 81308, включва имоти

функции

16,118,119 и 121 от масив 0

 село Свежен:


Жилищните територии на селото са 68,2 ха, като не се предвижда увеличение.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 7,1 и е както следва:


Производствените територии на селото са 4,9 ха, като тяхното разширение е
предвидено на изток.



Предвижда се обособяване на вилна зона “Дондуково” с площ от 52,6 ха, южно от
село Свежен.

Номер на територия

Тип

Локализация
Землище на село Свежен с ЕКАТТЕ 65526, включва имоти от 26

Територия 4

Производствени

до 60, от 63 до 73,75, от 77 до 109,от 111 до 114,от 116 до 141, от

дейности

143 до 166 от масив 26, имоти 225, 226,227 и от 229 до 245 от
масив 17
Землище на село Свежен с ЕКАТТЕ 65526, включва имот 0.3,

Територия 33

Рекреационни

имоти 53,от 55 до 59,61,62 и от 64 до 74 от масив 45, имоти от 63

дейности и вилни

до 68, 70,71 и от 88 до 91 от масив 46,имоти от 24 до 27,от 29 до

зони

35,от 38 до 43,46 от 48 до 51,53,70,71,73,74,от 80 до 84, 115,123,от
126 до 130, 140,141,от 144 до 147,149, 150, 154 и 155 от масив 48,
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имоти от 9 до 15 и от 17 до 20 от масив 49

 село Бабек:


Жилищните територии на селото са 21,2 ха, като 15,7 ха от тях са съществуващи.

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 5,5 и е както следва:
- На юг териториите се разширяват с 1,5 ха;
- На изток териториите се разширяват с 2,6 ха;
- На запад териториите се разширяват с 0,7 ха;
- На север териториите се разширяват с 0,6 ха.


Производствените територии на селото са 6 ха, като тяхното разширение е
предвидено на юг.
Номер на

Тип

Локализация

Производствени

Землище на село Бабек с EКАТТЕ 02035, включва имоти 0.174 и

дейности

0.175

територия
Територия 27

Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва имоти 2 и 3
Територия 30

Жилищни
функции

от масив 2, имоти от 1 до 11 и от 14 до 17 от масив 4, имоти 1 и
2 от масив 5, имоти от 1 до 9 и 11 от масив 6, имоти от 1 до
18,21 и 28 от масив 7, имоти от 2 до 8, 11 и 13 от масив 9 и имот
32.31

РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ ЗА НАТОВАРВАНЕ
 Режима на устройство на урбанизираните територии се определя от
устройствените показатели, както следва:
- за жилищните територии се прилага режим на устройство с преобладаващо
застрояване с малка височина (до 10м);
- в отделни структурни части - промишлени зони и бивши селскостопански дворове
се прилага режим на устройство предвиден за производствени територии.
 Допустимо натоварване се определя от интензивността на застрояването и
допустимите дейности, в зависимост от вида на обекта и неговото
предназначение:
- В жилищните територии се допускат следните нежилищни обслужващи обекти:
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1.сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и
религиозни дейности;
2.магазини и заведения за хранене;
3.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4.обществени озеленени площи;
5.надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили;
6.административни и делови сгради;
7.хотелски сгради;
8.Занаятчийски работилници;
9.сгради за безвредни производствени дейности;
10.бензиностанции, газостанции и автосервизи.
- В производствените територии се застрояват предимно с производствени, складови,
административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения;
- В териториите за рекреационни дейности и вилни зони, освен вилни сгради може да
се разполагат и:
1.магазини и заведения за хранене;
2.сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3.малки хотели с до 40 легла;
4.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5.бензиностанции и газостанции.
 Интензитета на застрояване се определя от съответния коефицент на
интензивност, в зависимост от вида на обекта и неговото предназначение:
- За жилищните територии - максимален коефицен на интензивност - 1,2
- За производствените територии - максимален коефицент на интензивност - 2,5
- За териториите за рекреационни дейности и вилни зони - максимален коефицент на
интензивност - 0,8
 Територии с жилищни функции
Населените места в Община Брезово попадат в няколко категории според броя на
населението: много малък град до 10 000 жители (гр, Брезово

- 1774 души); малки села

от 200 до 1000 души (Борец - 702 души; Дрангово - 373 души; Зелениково - 437 души;
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Пъдарско - 596 души; Розовец - 221 души; Стрелци - 517 души; Тюркмен - 297 души и
Чоба - 862 души) и много малки села до 200 души (Бабек - 70 души; Върбен - 162 души;
Златосел - 132 души; Отец Кирилово - 256 души; Свежен - 194 души;

Сърнегор - 115

души и Чехларе - 84 души).
Съгласно прогнозното демографско развитие на общината към 2035 г, в реалистичния
вариант, град Брезово запазва своята категория на много малък град, а селата Розовец и
Тюркмен преминават от малки села в много малки. Според предвижданията на ОУПО във
всички населени места в общината е спазен нормативът за бруто жилищни територии, Във
всички населени места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни
територии.
В прогнозно положение, в категория много малък град, бруто жилищни територии в
кв,м/жител е 1770 кв.м/жител, което надхвърля норматива за средни градове – 100-200
кв.м/жител.
Спазен нормативът за бруто жилищни територии по отношение на различните категрории
села,
В категорията малки села бруто жилищни територии в категория малки села бруто
жилищни територии са 2669,5 кв.м/ жител, което надхвърля многократно определения
норматив за малки села 300-370 кв.м/ жител.
В категория много малки села бруто жилищни територии са 6538,3 кв,м/жител, което
надхвърля многократно норматива над 350 кв. м/жител.
С проекта на ОУП прогнозното развитие на териториите за жилищни функции предвижда
пространствено развитие съобразено с прогнозния вариант на населението към 2035 г, в
реалистичния вариант:
Показатели за площи на жилищните територии в населените места в Община Брезово /кв,м,/
Прогнозно
население –(2
Населени места

035) –
реалистичен
вариант

с. Бабек

27

Категория
на
населените
места
много малко
село

Необходим

Площ на

Бруто

Норматив за

а площ

бруто

жилищни

Бруто

бруто

жилищни

територии в

жилищни

жилищни

територии

кв.м/ жител -

територии в

територии

- /кв.м./

проект

кв.м/ жител

7881

над 350

9 450

212795

55

с. Борец

641

гр. Брезово

1513

с. Върбен

115

с. Дрангово

331

малко село

122 470

с. Зелениково

308

малко село

113 960

с. Златосел

85

с. Отец
Кирилово

181

с. Пъдарско

493

с. Розовец

136

с. Свежен

157

с. Стрелци

352

с. Сърнегор

84

с. Тюркмен

191

с. Чехларе

49

с. Чоба

712

малко село
много малък
град
много малко
село

много малко
село
много малко
село
малко село
много малко
село
много малко
село
малко село
много малко
село
много малко
село
много малко
село
малко село

237 170
302 600
40 250

29 750
63 350
182 410
47 600
54 950
130 240
29 400
66 850
17 150
263 440

1267327

1977

300-370

1770

100-200

5886

над 350

723100

2185

300-370

1125059

3653

300-370

7497

над 350

5355

над 350

2302

300-370

5320

над 350

4662

над 350

2878

300-370

9665

над 350

6568

над 350

12549

над 350

3022

300-370

2678095
676860

637217
969166
1134804
723581
731906
1012977
811824
1254551
614896
2151901

 Територии за озеленяване
Към териториите за озеленяване спадат паркове, градини, улично озеленяване и
гробищни паркове. По голямата част от тези територии са в границите на урбанизираните
територии с изключение на някои гробищни паркове.
Нормативите за необходима площ на територии за озеленяване и гробища са:
- Норматив за площ на територии за озеленяване в много малки градове - 8 кв,м,/жител
- Норматив за площ на територии за озеленяване във всички села - 4 кв,м,/жител
- Норматив за площ на територии за гробища - много малки градове - 1,30 кв,м,/жител
- Норматив за площ на територии за гробища - големи села - 1,40 кв,м,/жител
- Норматив за площ на територии за гробища - средни села - 2,90 кв,м,/жител
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- Норматив за площ на територии за гробища - малки и много малки села - 4,00 кв,м,/жител
В таблицата е представена площта на териториите за гробища по проект, като е направена
съпоставка с необходимите територии за покриване на нормативите в отделните населени
места на база на демографската прогноза към края на прогнозния период – 2035 г.
Показатели за площ на територии за озеленяване и площ на територии за гробища в населените места
в Община Брезово /кв,м,/
Необходима площ на

Прогнозно

Площ на територии

население –(2035) –

за гробища

реалистичен вариант

/проектна/

с. Бабек

27

9197

2564

4

с. Борец

641

-

6052

4

гр. Брезово

1513

34520

150

1,30

с. Върбен

115

4253

1324

4

с. Дрангово

331

7094

1232

4

с. Зелениково

308

20177

340

4

с. Златосел

85

6667

724

4

с. Отец Кирилово

181

-

1972

4

с. Пъдарско

493

3836

544

4

с. Розовец

136

16516

628

4

с. Свежен

157

6600

1408

4

с. Стрелци

352

9764

336

4

с. Сърнегор

84

1554

196

4

с. Тюркмен

191

-

2848

4

с. Чехларе

49

8230

764

4

с. Чоба

712

2153

2848

4

Населени места

територии за гробища

Нормати

по норматив към 2035

в

г,

ОУПО предвижда териториите за озеленяване да запазят своята площ от 13,05 ха, като
всички населени места покриват необходимия норматив за гробищна площ на жител с
изключение на селата Борец, Отец Кирилово и Тюркмен, за които площта на териториите
за озеленяване попада в строителните граници на населените места и съответно няма как
да бъде изчислена.
Гробищни паркове, които са извън строителните граници на населените места са:
 Северно от град Брезово - 0,68 ха
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 Югозападно от град Брезово - 2,19 ха
 Югозападно от град Брезово - 0,57 ха
 Северно от село Бабек, в местност “31 Лопалката” - 0,93 ха
 Източно от село Пъдарско, в местност “Кърджу” - 0,38 ха
 Западно от село Сърнегор - 0,15 ха
 Западно от село Зелениково - 2,03 ха
 Източно от село Златосел - 0,66 ха
 Северно от село Стрелци - 0,97 ха
 Североизточно от село Чоба - 0,20 ха
 Северно от село Чоба, в местност “Божура” - 0,02 ха
 Източно от село Дрангово, в местност “Гробищата” - 0,73 ха
 Източно от село Върбен, в местност “Костова мера” - 0,42 ха
 Северозападно от село Свежен, в местност “35 гробищата” - 0,34 ха
 Източно от село Свежен, в местност “45 циганското” - 0,31 ха
 Южно от село Розовец, в местност “Гробищата-Аджиолов” - 1,65 ха
 Южно от село Чехларе, в местност “44 Кориите Балабанка” - 0,82 ха
 Резервни територии
ОУПО предвижда резервни територии за далекоперспективно развитие, Във всички
населени места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни територии,
За резервни територии се използват Земеделски земи с допустима промяна на
предназначението, които са в близост до строителните граници на населените места.
 ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Земеделските територии заемат площ от 27992,9 ха или около 60,14% от територията на
община Брезово, като около 20% от тях са плодородни земи с висока бонитетна катрегория
- от I до IV, Поради това и с оглед на запазване на условията за развитие на
селскостопанските дейности като един от фундаментите на общинската икономика,
проекта за ОУПО предвижда 24630,6 или 88% от земедеслките територии да бъдат с
режим със забрана промяна на предназначението, Земеделските територии с режим за
допустима промяна на предназначението са 3362,6 ха или 12 % от общата земеделска площ,
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Също така в ОУПО се предвижда намаляване на земеделските територии с 467,6 ха, които
променят своето предназначение за жилищни функции (104,6 ха), за рекреационни
дейности и вилни зони (281,9 ха), производствени дейности (57,8 ха)

и територии със

смесено предназначение (23,3 ха).
ОУПО предвижда увеличение площта на обработваемите земи – ниви от 19012,5 ха на
19499,9 ха на обработванмите земи – трайни насаждения от 4107,1 на 4159,8 ха и
намаляване на необработваемите земи – от 5340,9 ха на 4333,2 ха,
Земеделските земи с допустима промяна на предназначението са локализирани в
териториите:
Номер на
територия

Територия 5

Тип

Локализация

Необработваеми

Землище на село Свежен с ЕКАТТЕ 65526, включва имоти

земи/

от 116 до 119, от 121 до 136, от 138 до 155, от 157 до 161, от

Обработваеми

166 до 180, от 182 до 189,191,192,193, от 194 до 209, от 211

земи (ниви)

до 218 и 222 от масив 17

Площ/ха

17,79

Землище на село Свежен с ЕКАТТЕ 65526, включва имоти

Територия 6

Необработваеми

от от 2 до 24, от 27 до 101, от 106 до 114, от 116 до 126, от

земи/

128 до 130, от 132 до 162,165 и 166 от масив 26, имот от 1

Обработваеми

до 27, от 29 до 42, от 44 до 51, от 53 до 72, от 74 до 85, от 91

земи (ниви)

до 94 от масив 27 и имоти 2, от 4 до 8, 11,12, от 16 до 23,25,

72,34

от 27 до 42,46 и 46 от масив 28
Необработваеми
земи/
Територия 10

Обработваеми
земи (ниви и
трайни насаждеия)
Необработваеми

Територия 11

земи/
Обработваеми
земи (ниви)

Територия 12

Землище на село Розовец с ЕКАТТЕ 62966, включва имоти
от 1 до 12,38,39 и 40 от масив 190, имоти от 1 до10, от 12 до
17, от 19 до 46,48,49,50,56 и 57 от масив 191, имоти от 1 до
8, от 10 до 48,50,51, от 53 до 61, от 63 до 68 от масив 192,

42,32

имоти от 1 до 19,от 24 до 53, от 56 до 62,64,65,66,70,72, от
75 до 78 от масив 194 и имоти от 2 до 9 от масив 195
Землище на село Розовец с ЕКАТТЕ 62966, включва имоти
от 5 до 29,31,32,34,36,37 и 38 от масив 28,имоти от 1 до
22,24 и 25 от масив 29, имоти 1,2, от 4 до 9, от 24 до 29 и 39

19,92

отмасив 30, имоти от 43 до 51 от масив 31, имоти от 1 до
6,10,11 и 22 от масив 91 и имоти 1,4 и 5 от масив 159

Необработваеми

Землище на село Розовец с ЕКАТТЕ 62966, включва имоти

земи/

от 1 до 6,10,11,13 и 22 от масив 93

0,80

59

Обработваеми
земи (ниви)
Територия 17
Територия 18

Обработваеми

Землище на село Розовец с ЕКАТТЕ 62966, включва имоти

земи (ниви)

от 1 до 14,20,21 и 23 от масив 140

Обработваеми

Землище на село Чехларе с ЕКАТТЕ 81308, включва имоти

земи (ниви)

0.537, имоти 14,15,34,35,36 и 38 от масив 26

3,34
5,08

Необработваеми
Територия 20

земи/

Землище на село Чехларе с ЕКАТТЕ 81308, включва имоти

Обработваеми

586 и 588 от масив 0 и имоти от 1 до 17,103 и 104 от масив

земи (ниви и

25

43,31

трайни насаждеия)
Територия 25

Обработваеми

Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва масиви

земи (ниви)

18 и 22

24,33

Обработваеми
Територия 26

земи (ниви и

Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва масиви

трайни

17 и 23

17,37

насаждения)
Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва имоти 1

Територия 29

Необработваеми

и 2 от масив 10, имоти 2, от 4 до 14 и 19 от масив 32, имоти

земи/

16,17, от 19 до 32, от 34 до 38, от 40 до 46, от 49

Обработваеми

до55,59,114,125,127,129,151 и 155 от масив 33, имоти от 11

земи (ниви и

до 16, от 18 до 25, от 27 до 29, от 31 до 33, от 35 до 39, от 41

трайни насаждеия)

до 51, от 53 до 58,60, от 62 до 67,76,77,94,95,96,100, 101,102

31,20

и 103 от масив 34 и имоти от 3 до 7, 11 и 12 от масив 8

Територия 31

Територия 36

Територия 41

Необработваеми

Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва имоти

земи/

1,7,8 и 9 от масив 1, имоти 2.10, 5.3, имоти от 1 до 40, от 42

Обработваеми

до 46 и от 56 до 58 от масив 24 и имоти 15,26, от 30 до 33,

земи (ниви и

от 37 до 44,46, от 57 до 60, от 62 до 64,69,92,93,96,99 и 100

трайни насаждеия)

от масив 25

Необработваеми

Землище на село Сърнегор с ЕКАТТЕ 70593, включва

земи/

имоти 0.69,имоти 1,2,3,5,6, от 8 до 30,32 и от 34 до 41 от

Обработваеми

масив 66 и от 1 до 4, от 6 до 11, от 13 до 17,19,21,22,23, от

земи (трайни

25 до 37, от 39 до 48, от 50 до 56, от 58 до 72 и от 74 до 77

насаждения)

от масив104

Необработваеми

Землище на село Сърнегор с ЕКАТТЕ 70593, включва

земи/

имоти 209,360,382,412,424,430,470,492 и 495 от масив 0,

Обработваеми

имоти имоти от 1 до 3,5, от 8 до 13 и от 15 до 25 от масив

19,35

10,78

80,53

60

земи (ниви и

379, имоти от 1 до 14, от 26 до 43 и от 56 до 59 от масив

трайни насаждеия)

380, масиви 381 и 400, имоти 1,2 от 4 до 12 и от 14 до 19 от
масив 409, имоти от 1 до 21,23, от 25 до 40, от 42 до 44, от
46 до 56, от 58 до 62, от 64 до 70 и от 73 до 78 от масив 411
и имоти 1,3,5,6, от 10 до 22,24,25,27, от 29 до 36, от 38 до
54, от 56 до 59 и от 61 до 68 от масив 418

Територия 44

Обработваеми
земи (ниви)

Землище на село Сърнегор с ЕАКТТЕ 70593, включва
имоти 0.246, имоти от 36 до 39,41,42,44,45,47,48,5051,54,55

11,51

и 56 от масив 101 и масив 244, с изключение на имот 71
Землище на село Върбен с ЕАКТТЕ 12680, включва имоти
15 и 25 от масив 0, имот 17.232, имоти от 27 до 31,33, от 35
до 40, от 42 до 44,47,49,53,61,63,68,8097,98,100,101, от 103

Необработваеми
Територия 49

земи/
Обработваеми
земи (ниви)

до 110,152,153,331,
333,334,335 и 563 от
масив 20, имоти 16,18,19, от 21 до 24,29,30,32,43,47, от 54

53,52

до 65,73,75,76, от 80 до 87, от 89 до 97, от 99 до 102,105, от
107 до 109, от 111 до 135, от 164 до 166,168,170,
171,177,178,190, от 199 до 202,222,591 и 678 от масив 22 и
имоти от 79 до 84,86,87,89,91,92,93,114,115 и 116 от масив
37
Землище на село Върбен с ЕАКТТЕ 12680, включва имот
0.860, имоти от 1 до 4, от 6 до 9, от 11 до 13,55,139, от 142
до 150,152, от 248 до 262, от 264 до 285,287 от 289 до

Територия 51

Обработваеми
земи (ниви)

295,298,330,352,354, от 357 до 360, от 387 до 389, от 393 до
398,404,405, от 411 до 414,421,452,466,500,

521, от 555 до

45,96

559,562,572,586 и 676 от масив 19, имоти от 137 до 144, от
146 до 157,159,176,179,183, от 186 до 189, от 191 до 198,223
и 290 от масив 22 и имоти 28,29, от 36 до 46, от 48 до 77,99
и от 119 до 122 от масив 37

Обработваеми
Територия 53

земи (ниви и
трайни
насаждения)

Землище на село Златосел с ЕАКТТЕ 31160, включва имот
0.381, имоти от 11 до 16,18,19,от 21 до 23,26,27 и от 29 до

18,02

31 и масиви 67 и 103
Землище на село Златосел с ЕАКТТЕ 31160, включва имоти

Територия 55

Обработваеми

290,293,353 и 529 от масив 0, имоти от 1 до 9 от масив 84,

земи (ниви)

имоти от 1 до 4 от масив 92 и имоти от 1 до 18, от 20 до

15,10

38,41 и 42 и от 44 до 51 от масив 294

61

Землище на село Златосел с ЕКАТТЕ 31160, включва имоти
Територия 57

Обработваеми

311, от 316 до 319,352 и 356 от масив 0 и масиви 1, 26, с

земи (ниви)

изключение на имот 9, масив 27, с изключение на имоти 7 и
8и

Територия 59

59,51

масиви 41,42,43,75,247 и 308

Обработваеми

Землище на село Златосел с ЕКАТТЕ 31160, включва имот

земи (ниви)

0.558 и масив 18

8,86

Землище на село Бабек с ЕКАТТЕ 02035, включва имоти от
1 до 12 и 15 от масив 11 и землище на село Зелениково с
ЕКАТТЕ 30750, включва имоти 88,89,366,369,372,723,
727,732,733,734,744 и 932 от масив 0, имот 146.3, масиви
Територия 62

Обработваеми
земи (ниви)

250,251,252, с изключение на имот 1,

имоти от 1 до 11, от

13 до 24 и от 29 до 33 от масив 246, имоти 2, от 4 до 8,10,11,

77,08

от 14 до 30 от масив 247, имоти от 1 до 12, от 15 до
18,20,21,23 и 24 от масив 248, имоти от 1 до 13 и от 15 до 19
от масив 249 и имоти от 1 до 6 от масив 702, масиви
253,292 и 293
Землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва
Територия 64

Обработваеми

имоти от 8 до 73, от 76 до 82, т 106 до 130,135 и 146 от

земи (ниви)

масив 96, имоти от 1 до 12 от масив 650 и имоти 282.1 и

29,28

283.1
Необработваеми
Територия 67

земи/

Землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва

Обработваеми

имот 0.613, имоти от 1 до 8,16,26 и 27 от масив 512 и

земи (ниви и

масиви 60,61 и 66

39,46

трайни насаждеия)
Обработваеми
Територия 72

земи ( трайни
насаждения)

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти
2,5, от 10 до 23,25 и 26 от масив 42 и имоти 1,2,4,5, от 7 до
10, от 12 до 14, от 16 до 24, от 26 до 28, от 39 до 44 и от 49

18,09

до 55 от масив 44

Необработваеми
Територия 73

земи/

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва

Обработваеми

имоти 84,122,123 и 124 от масив 0 и масиви от 11 до 15

36,98

земи (ниви)
Територия 74
Територия 75

Обработваеми

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва

земи (ниви)

имоти 1,2 и от 5 до 16 от масив 10

Необработваеми

Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва

земи/

имоти 50,54 и 56 от масив 0, масив 6, с изключение на

4,21
188,73

62

Обработваеми

имоти 15,17,18, 20,24,28,47,69,70 и 71, масив 7, масив 8, с

земи (ниви и

изключение на имоти 3,7,11 и 76 и имоти 1,3,4 и 5 от масив

трайни насаждеия)

40, землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва
масиви от 5 до 9 и имоти от 2 до 5 от масив 10 и землище на
село Златосел с ЕКАТТЕ 31160, включва масиви 32 и от 35
до 37
Землище на село Върбен с ЕКАТТЕ 12680, включва имот
17.564, имоти от 1 до 20,28,29, от 31 до 48, от 51 до
53,55,56,668 и 669 от масив 32, имоти от 2 до 17, от 19 до

Територия 76

Обработваеми

31, от 35 до 39, от 41 до 49,51,52,54,55,56, от 58 до 84,86, от

земи (ниви и

88 до 96,99,100, от 102 до 108, от 110 до 131, от 133 до

трайни

135,138,139,141,142, 143,145,148,149,151, 152,153,155, от

насаждения)

160 до 164,314,322,325,327, 335,565,566,574,578,

109,96

597,608,673,778 и 779 от масив 32 и землище на село
Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва имоти от 1 до 6,8, от
12 до 15, от 17 до 21,23,24 и от 26 до 41 от масив 4
Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818,включва имоти
Територия 80

Обработваеми
земи (ниви)

1, от 3 до 19, от 21 до 27,29, 30, от 32 до 37 и от 43 до 46 от
масив 61,имоти от 1 до 21

и от 29 до 34 от масив 75,

30,34

имоти от 4,5,6, от 8 до 36 и от 38 до 40 от масив 95 и имоти
от 1 до 13, от 15 до 23,27,29 и 30 от масив 96

Обработваеми
Територия 82

земи (ниви и
трайни
насаждения)

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818,включва масив
6, имоти от 1 до 3,5,6, от 8 до 24, от 26 до 32,34, от 36 до
38,40, от 42 до 45, от 47 до 49, от 61 до 72, от 74 до 82 от

39,21

масив 7, имоти 72 и от 74 до 82 от масив 61 и имоти
1,2,12,53,54 и 55 от масив 93
Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818,включва имоти
265,267,272,276,300, 302,318,320,322,328,

Територия 87

Обработваеми
земи (ниви)

372,373,392,443,459, 465,471,494,495,511,
594,595,641,705,708, от 710 до 716,718,719, от 721 до 730, от

57,24

732 до 749,755 и от 757 до 771 от масив 0 имоти 37, от 39 до
45, от 47 до 50,от 52 до 55,от 59 до 68,71,73,74,от 77 до
82,от 85 до 92 от масив 14 и

Територия 88

масиви 15 и 16

Обработваеми

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва имот

земи (ниви и

0.589, масив 31, с изключение на имоти

трайни

19,36,44,50,58,59,67,6869 и 70, масиви 38 и 91, с

насаждения)

изключение на имот 25 и имоти от 6 до 14 от масив 98

25,28

63

Обработваеми
Територия 91

земи (трайни
насаждения)
Обработваеми

Територия 94

земи (ниви и
трайни
насаждения)

Територия 97

Територия
103

Обработваеми
земи (ниви)

Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356,включва имоти от
1 до 5 от масив 98
Землище на село Дрангово, с ЕКАТТЕ 23580

20,24

включва

имоти
0.233 и имоти 1,3, от 5 до 9, от 11 до 33, от 35 до 44, от 74

42,27

до 77, от
80 до 83 и от 88 до 97 от масив 27
Землище на село Дрангово с ЕКАТТЕ 23580, включва
имоти 1,2,3,5,6,7, от 9 до 15 и от 17 до 20 от масив 29,

15,72

имоти 1 и 57 от масив 30

Необработваеми

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти

земи/

419,422,423,424,426, 437 и 438 от масив 0, имоти 46,61 и 62

Обработваеми

от масив 1, масив 26, с изключение на имот 55, масиви

земи (ниви и

53,54,57 и имот 318.6,имоти 98,283,451,604,668,765787,796

трайни насаждеия)

и 801 от масив 0, имот 123.2, масиви 59 и 113

214,92

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва имоти
Територия

Обработваеми

от 1 до 16, от 18 до 21,23 и 24 от масив 70 и имоти от 1 до 4,

105

земи (ниви)

от 6 до 15, от 18 до 28,30,42, от 44 до 54,56,57 и от 59 до 65

15,90

от масив 71
Необработваеми

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва имоти

Територия

земи/

617 и 723 от масив 0,масив 72, с изключение на имот 26,

112

Обработваеми

масив 76, с изключение на имоти от 91 до 98, имоти от 1 до

земи (ниви)

8, от 10 до 18, от 21 до 23, от 29 до 36 от масив 79

Необработваеми

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва имоти

Територия

земи/

106,231,330,364 и 365 от масив 0 и имоти от 1 до 26, от 28

114

Обработваеми

до 55,60 и от 62 до 65 от масив 27, имоти от 1 до 15,19,20 от

земи (ниви)

масив 60

Територия

Обработваеми

115

земи (ниви)
Необработваеми

Територия
117

земи/
Обработваеми
земи (ниви и
трайни насаждеия)

105,40

29,21

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва масиви
63 и 77 и землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975, включва

31,52

имот 0.670
Землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975, включва имоти
42,43,130, от 182 до 186,200, от 202 до 204,
363,385,389,668 и 675 от масив 0, имоти 7, от 9 до
11,14,18,21,27, от 40 до 42, от 45 до 48 и от 50 до 84 от

380,68

масив 32, имоти 1,2,4 от 6 до 9,14,16,17,19,24,26 и от 28 до
62 от масив 38, имоти 4,5, от 7 до 15 и от 20 до 23 от масив

64

39, имоти 1,4,
6,8,11,12,13, от 15 до 22, от 24 до 28, от 30 до 33 и 101 от
масив 41, имоти от 1 до 4, от 6 до 30,32,36, от 38 до
42,44,45, от 50 до 53 и от 55 до 77 от масив 52, имоти 1, от 3
до 10, от 12 до 22,26,116,117,124 и 125 от масив 68, имоти
от 1 до 10 от масив 70, имоти от 2 до 5 от масив 71, имоти
от 1 до 4,7,9,10, от 12 до 17, от 19 до 24, от 26 до 35,37,28,
от 40 до 42, от 45 до 53, от 55 до 59, от 61 до 63, от 65 до 72,
от 74 до 79,82,83,85,86, от 88 до 91,93, от 96 до 100, от 102
до 108, от 111 до 116, от 118 до 122, от 125 до 140, от 145 до
186, от 188 до 193, от 195 до 199, от 208 до 214 от масив 73,
имоти 1,2, от 100 до 103,240,241,317, от 583 до 589,597,599,
от 605 до 611,619,620,622 и 623 от масив 359, имоти от 3 до
12,399 и
от 459 до 468 от масив 362, имоти 701,702 и от 979 до 984
от масив 365 и имоти от 465 до 478, от 567 до 583 и 700 от
масив 389
Землище на село Тюркмен с ЕКАТТЕ 73794, включва
имоти 1, от 4 до 7, от 9 до 11, от 14 до 21,24, от 26 до 28 и
от 30 до 32 от масив 12, имоти от 2 до 9,11, от 13 до 20, от
24 до 27 от масив 13, имоти 1,4,5 от масив 14, имоти 1, от 3
Необработваеми
Територия

земи/

125

Обработваеми
земи (ниви)

до 13, от 15 до 21 от масив 15, имоти от 1 до 5, от 7 до
14,16, от 18 до 21, от 27 до 30, от 34 до 42 от масив 16,
имоти от 1 до 3, от 5 до 18, от 20 до 32, от 35 до 38 от масив

167,86

17, имоти от 1 до 3, от 5 до 21, от 23 до 27,31,32 от маси 18,
имоти от 2 до 5,7, от 9 до 27, от 30 до 37 от масив 19, имоти
от 2 до 13, от 15 до 18 и от 26 до 33 от масив 20, имоти от 1
до 8, от 10 до 12, от 14 до 17 и от 23 до 28 от масив 21 и
имоти от 1 до 7 от
масив 46

Територия

Необработваеми

127

земи

Землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975, включва имоти
324,398,589,593,595 и 599 от масив 0, имот 7.92, имоти от

56,62

29 до 31,40 и 50 от масив 20 и имот 21.19
Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва масив

Територия

Обработваеми

12, имот от 3 до 5,7,8, от 11 до 17, от 19 до 31, от 33 до 39,

129

земи (ниви)

от 41 до 49 и от 50 до 61 от масив 51 и имоти 1,3, от 5 до 10,

151,84

от 12 до 20, от 22 до 28, от 30 до 33 и от 35 до 42 от масив
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52
Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва имоти
1,3,5,6,7,11,12,14,17,2426,29,31, от 37 до 48, от 53 до
61,63,64, от 70 до 81 от масив 30 и имоти 1,4,6,7,10, от 12
до14,16,17,18,20,22,23,24, от 27 до 45 от масив 47 и
Територия

Обработваеми

130

земи (ниви)

землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва
имоти от 1 до 5, от 9 до 16, от 18 до 21, от 23 до 27, от 29 до

262,09

38, от 40 до 47, от 49 до 54, от 56 до 59 от масив 28 и имоти
1 и 2 от масив 29, масив 32 и имоти 1,3, от 5 до 14, от 20 до
22,24,26,27,33,
38, от 40 до 43, от 45 до 47, от 49 до 52, от 60 до 69, от 72 до
78 и от 81 до 86 от масив 48

Територия

Обработваеми

131

земи (ниви)

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва
имоти 68,116,135 и 160 от масив 0 и масиви 35,36,38, с
изключение на имот 100, масиви 42,43 и 45

Необработваеми

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва

Територия

земи/

имоти 72,168 и 169 от масив 0, имоти от 1 до 13 и от 30 до

135

Обработваеми

36 от масив 16, имоти от 1 до 11,23 и 24 от масив 19 и

земи (ниви)

масив 46

Необработваеми
Територия

земи/

138

Обработваеми
земи (ниви)

66,18

16,78

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва
имоти 26 и 195 от масив 0, имоти 3,6,7,12,13, от 18 до
21,25,26,28,29,32,37,4041 и 43 от масив 11 и имоти от 12 до

40,54

18, от 20 до 36, от 38 до 48,51,52, от 55 до 66, от 76 до 80,82,
от 84 до 92, от 94 до 99 и от 109 до 117 от масив 13
Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва имот

Територия

Обработваеми

142

земи (ниви)

0,498, масиви 75,76, с изключение на имот 10, масиви 85, с
изключение на имот 5, масиви 86,87,88,89, с изключение на

113,63

имоти 6 и 7, масиви 131,132,133, с изключение на имоти 27
и 28, масиви 134,140,141,142 и 143
Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва имоти

Територия

Обработваеми

162,371 и от 381 до 383 от масив 0, масиви 49,50,52, с

144

земи (ниви)

изключение на имот 20, масиви 53,55, от 95 до 100, 101, с

117,25

изключение на имот 15 и масив 102
Землище на село Пъдарско с ЕКАТТE 58983, включва
Територия

Обработваеми

имоти 23,25,113 и 114 от масив 0, масив 43, с изключение

149

земи (ниви)

на имот 43, масиви 51,52 и 53, имоти 1,2, от 4 до 10, от 12

152,39

до 19, от 49 до 53,57 и 58 от масив 54 и имот 59.1
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Землище на село Пъдарско с ЕКАТТE 58983, включва имот
Територия

Обработваеми

152

земи (ниви)

0.6, имоти от 2 до 15 от масив 35, имоти от 23 до 34 и от 39
до 45 от масив 39, имот 44.6, имоти от 10 до 19, от 21 до 26,

47,59

от 28 до 35, от 37 до 51,63,117,118,126,127,129 и 130 от
масив 58

Територия

Обработваеми

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва масив

157

земи (ниви)

37

15,14

По отношение на земеделските земи ОУПО предвижда:
 опазване на земеделски земи I - IV категория
 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои
оброботваеми и необработваеми земи и ценни ландшафти
 режим на устройство без право на промяна на предназначението за
най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал
РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ
Предвидените режими на устройство на земеделските територии са:
 Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението
В тези територии Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се
разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими
с предназначението на земята, както следва:
1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за
съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за
обитаване в тях;
2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и
съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на
животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за
благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на
собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция
от съответните земеделски земи.
Интензивността на застрояването в земеделските територии със забрана за промяна на
предназначението се определя от коефицент на интензивност на застрояването не по-голям
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от 0,4.
 Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
В землищата извън границите на населените места е възможно да се изграждат:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти.
В земеделски територии с допустима промяна на предназначението за изграждането на
обектите

е необходима промяна на предназначението на земеделската земя за

неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Интензивността на застрояването се определя със съответния коефицент на интензивност,
съответстващ на предназначението на обектите.
 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Горските територии заемат площ от 14898,1 ха или около 32.01% от територията на
общината.
Площта на горите в землищата на община Брезово е разпределена по следния начин:


Землището на град Брезово - 553,19 ха ( 3,73% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Бабек - 956,09 ха ( 6,44% от горските територии в община Брезово)



Землището на село Борец - 100,59 ха ( 0,67% от горските територии в община Брезово)



Землището на село Върбен

- 1229,85 ха ( 8,27% от горските територии в община

Брезово)
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Землището на село Дрангово - 161,76 ха ( 1,09% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Зелениково - 1750,84 ха ( 11,77% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Златосел - 822,47 ха ( 5,53% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Отец Кирилово- 117,67 ха ( 0,79% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Пъдарско - 129,06 ха ( 0,87% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Розовец - 2879,39 ха ( 19,36% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Свежен - 3721,28 ха ( 25,03% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Стрелци - 581,46 ха ( 3,92% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Сърнегор - 1017,80 ха ( 6,84% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Тюркмен - 43,38 ха ( 0,29% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Чехларе - 518,53 ха ( 3,48% от горските територии в община
Брезово)



Землището на село Чоба - 285,14 ха ( 1,92% от горските територии в община Брезово)
Номер на
територия
Територия 1
Територия 8
Територия 13

Локализация
Граници, на север, изток и запад граница на община Брезово и на юг
територия общински път PDV1240
Граници, на север територия 3, на изток граница на община Брезово, на юг
територия 9 и 27 и на запад общински път PDV1040
Граници, на север Републикански път II-56, на запад територия 15,
на юг територия 14 и на изток граница на община Брезово

Площ/ха
1254,80
2844,70
668,41
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Землище на село Чехларе с ЕКАТТЕ 81308, включва имоти 39 и 41 от масив
Територия 22

0, имоти 101 и 111 от масив 19, имоти 107 и 114 от масив 20 и имоти

133,31

104,109,137 и 139 от масив 34 и имот 35.110
Територия 23

Граници, на изток граница на община Брезово и общински път PDV1241, на
запад територии 24,62 и 68, на юг територия 68 и на север територии 14 и 15

1377,89

Граници, на изток общински път PDV1040, на север общински път PDV1240,
Територия 32

на запад граница на община Брезово и на юг територии

5315,81

28,34,49,53,54,55,56,59 и 60
Територия 70

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти 236,270,390 и 988
от масив 0, имоти 1.57 и имоти от 1 до 3 от масив 509

131,33

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва имоти 104,105,107,108,
109, 110,111,124,162,163,167,168, 170,177,179,186,381,390,401,
407,413,440,452,454,463,464, 485,522,706,902,904 и 905 от масив 0, имот 88.53,
масив 224, с изключение на имот 9, масив 225, с изключение на имоти 2 и 3,
Територия 78

масиви от 226 до 232, масив 233, с изключение на имот 2, масив 234, с

401,95

изключение на имот 7, масив 235, с изключение на имот 3, масив 236, масив
237, с изключение на имот 3, масиви 239,240,244,245,246,248 250 и землище
на село Върбен с ЕКАТТЕ 12680 включва имоти 0.614, имоти 264 и 276 от
масив 1, имот 20.81 и имоти 4,5,6 и 7 от масив 47
Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва
имоти101,102,103,116,119,120,122,127,131,142,145,147,149,
155,157,173,181,191,192,201, 202,205,218,226,228,229,230,
Територия 84

231,232,235,237,242,245,249, 259,261,270,707 и 709 от масив 0, имот 103.5 и

103,02

масиви от 200 до 208, масиви 209 и 210, с изключение на имот 2, масиви от
211 до 217, масив 218, с изключение на имот 1, масиви от 219 до 223 и масиви
238,241,243,247 и 249
Територия 93

Землище на село Борец с ЕКАТТЕ 05356, включва масиви от 197 до 206, 208
и 209

39,94

Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти 15,16,17,23,37 и 38
от масив 0,масиви 510,511,512, 523,524 и 700,землище на село Дрангово с
ЕКАТТЕ 23580, включва имоти 102,108,127,131,138,140,151,
Територия 100

158,160,234,249,252,263,266, 268,287,288,289,292,293,299,
301,305,307,315,324,327,336, 337,401,402,407,408,409,411 и 412 от масив

177,35

0,масиви от 41 до 53,57,58,от 64 до 76,78 и 79 и землище на село Отец
Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва имоти 22,57,59,60, 61,
86,173,216,218,226,227 от масив 0,масиви от 56 до 61, 71,72,74
Територия 107

Землище на село Зелениково с ЕКАТТЕ 30750, включва имоти 485,

206,29
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526,557,563,567, 570,585,589,608,615 и 640 от масив 0, имоти 17 и 20 от масив
512 и масиви 868,869, 870 и 871, землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,
включва имоти 3,4,7 и 9 от масив 123, масиви от 513 до 519,522,527,528 и 529
Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361,включва имоти
Територия 109

669,678,682,690,691,692,712, 721,948 и 951 от масив 0, имоти 41 и 42 от масив
1, имот 97.101, масив 520, с изключение на имоти 31,65 и 80, имоти 521.1,

103,59

525.1 и имоти 1 и 2 от масив 526
Землище на град Брезово с ЕКАТТЕ 06361, включва имоти 629,631 и 952 от
Територия 110

масив 0 и имоти 115 и 117 от масив 93, землище на село Чоба с ЕКАТТЕ
81975, включва имоти 3,4,22 и 692 от масив 0, масив 512, с изключение на

62,07

имот 62, масив 520, с изключение на имот 2 и имот 523.1
Землище на село Тюркмен с ЕКАТТЕ 73794, включва имоти 6.137,7.50, масив
481, 482, с изключение на имот 7, масив 483, с изключение на имот 21, масив
484 и 485, землище на село Чоба с ЕКАТТЕ 81975, включва имоти
5,18,19,53,340,343,345, 346,348,349,350,351,356,357,
Територия 120

359,360,361,362,365,366,367, 368,371,376,377,379,380,381, 382,390,391,от 403
до 413,415, 416,417,528,536,538,540,544 и 693 от масив

164,53

0, имот 73,206, масив

513, с изключение на имот 69, масиви 514,515, имоти от 1 до 21, от 26 до
40,42 и 43 от масив 516, масив 517, с изключение на имот 7, масиви 518,519 и
522
Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва имоти 30,
Територия 132

78,88,102, 155,156,159,166,179,228,229, 230 и 231 от масив 0, масиви

64 и 65,

масив 66, с изключение на имот 1, масиви от 67 до 70 и масив 78, с

41,36

изключение на имот 1 и 10
Територия 136

Землище на село Отец Кирилово с ЕКАТТЕ 54451, включва имоти
47,49,66,85,110 и 153 от масив 0, масиви от 47 до 51,53,54,55 и 73

32,91

Землище на село Борец с ЕКАТТE 05356, включва имоти 135 и 139 от масив
Територия 146

0, масив 63, с изключение

на имоти 2,9,21,25,36 и 37 и масиви 93 и 94,

землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва имоти 115,347,664,

26,78

665,678,682 и 686 от масив 0 и имоти 93 и 95 от масив 57
Територия 151

Землище на село Пъдарско с ЕКАТТЕ 58983, включва масив 70, с изключение
на имоти 48 и 57

24,22

Землище на село Стрелци с ЕКАТТЕ 69818, включва имот 0.598 и землище на
Територия 153

село Пъдарско с ЕКАТТЕ 58983, включва имоти 92,99,395,396, 407 и от 410

51,58

до 418 от масив 0 и масиви от 74 до 80
Територия 155

Землище на село Пъдарско с ЕКАТТЕ 58983, включва имоти
86,105,106 и 393 от масив 0 и масиви 71,72 и 73

от 82 до

59,26
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По отношение на горските територии ОУПО предвижда:


опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските
горски територии

РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ
За всички горски територии е предвиден устройствен режим за забрана на промяна на
предназначението.
Без промяна на предназначението на горските територии са допустимо изграждане на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение,
съобщителни

линии,

безжичен интернет

и други

съоръжения

на техническата

инфраструктура;
3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и
опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно
или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно
обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно
обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари;
ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;
4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и
подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа
енергия;
5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм;
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6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи
по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт,
реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;
7. съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически
културни ценности.
 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ
В териториалния обхват на Община Брезово попадат следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии:


Защитена местност „Сечената Кория“
- в землището на с. Чехларе, Община Брезово, обявена със Заповед №903/
07.10.2005 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда /ДВ,
бр. 89, 2005 г./.

Площ: 11.35 хектара
Цели на обявяване: Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора.
Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се увреждане и унищожаване на дървесна и храстова растителност;
4. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се залесяване с неместни дървесни и храстови видове;
7. Забранява се замърсяване с отпадъци;


Защитени дървесни видове, обявени със заповед № 923/24.10.2005г. на
МОСВ
- благун, намиращ се в имот № 000561 от КВС на с.Чехларе
- цер, намиращ се в имот №000172 от КВС на с.Чехларе
- цер, намиращ се в имот № 025104 от КВС на с.Чехларе;

 Защитени зони
В териториалния обхват на Община Брезово, част от землището на село Чехларе попада
следната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:
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Защитена зона „Река Омуровска“ с код BG0000443 – за опазване на
природни местообитания. Зоната е с площ 532,31 ха.

Предложението за обявяване е одобрено от Националния съвет по биологично
разнообразие на

и с Решение No.122 на Министерски съвет от 02.03.2007 г., бр. 21/2007

на Държавен вестник 2-2-443-122-2007.
Зоната попада на територията на Южен централен и Югоизточен район за планиране от
ниво NUTS 2 и засяга териториите на областите Пловдив и Стара Загора.
Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство
Защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство се устройват
съгласно:
 Имоти, в които попадат културни ценности се предвиждат с устройствен режим
„Б“ – не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане
на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка
на почвата (оран) до 0,25 м;
 Имоти попадащи в охранителната зона на културната ценност (съседни имоти) се
предвиждат с устройствен режим „Г“, при който се допускат всички дейности, като
такива свързани с изкопни работи се съгласуват с Националния институт за
недвижимо културно наследство и, ако при извършване на строителни и
благоустройствени или селскостопански работи се открият находки, които имат
признаци на културни ценности, работата временно се спира. Собствениците и
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ръководителите на строежа са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата
находка и да уведомят незабавно общината или най-близкия музей.
По отношение на защитените територии ОУП на Община Брезово предвижда:


запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни
ресурси и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти



въвеждане режим без право на промяна на предназначението за ценни ландшафти

 НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ
В нарушени територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и
рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и
технико-устройствени проекти.
След приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на
земята е възможно изграждане на обекти както следва:
 селскостопански обекти;
 горскостопански обекти;
 промишлени и складови обекти;
 транспортни обекти и съоръжения;
 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
 рекреационни и туристически обекти;
 спортни обекти и съоръжения;
 търговски и обслужващи обекти;
 здравни обекти;
 обекти със специално предназначение;
 историко-мемориални обекти.
 oбекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности
 ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА
Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински, полски и
горски пътища,
Общата площ на териториите за транспорт е 1236,5 ха.
Проекта за Общ устройствен план предвижда изграждане на нов общински път, свързващ
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село Свежен и язовир Дондуково.
 ВОДНИ ПЛОЩИ
В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за биологичното
разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в
т.ч. суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите характеристики на
непосредствените им крайбрежия като:


запазване на посочените обекти като елемент на физическата структура на
общинската територия



отразяване защитните режими за онези от тях, които са обхванати в
екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в
прилежащата им територия.

ОУПО предвижда запазване площта на водните площи - 1346,8 ха.
 РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Прогнозното развитие на техническата инфраструктура включва:
 Развитие на водоснабдителната и канализационната система


Ремонт, рехабилитация и реконструкция на водопроводни мрежи в общината



Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените
места



Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на общината



Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел



Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци



Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения в населените
места



Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на гр. Брезово и съоръжения
към нея /дъждопреливници и ПСт/



Изграждане на външен канализационен колектор от гр. Брезово до с. Чоба



Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с. Чоба и съоръжения към
нея /дъждопреливници и ПСт/



Изграждане на ПСОВ
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 Развитие на електроснабдителната система


Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане
на фотоволтаична инсталация”



Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради на
територията на Общината.

В следствие на очакваното намаляване на населението през прогнозния период 2015-2035 г.
се очаква да намалее и работната мощност на общинските електрически подстанции.
 Развитие на системата за сметосъбиране и управление на отпадъците


Рекултивация на депото за битови отпадъци в Брезово



Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с
мерки

за

разширяване

на

системите

за

организирано

събиране

и

транспортиране на отпадъците


Изграждане на депа за биологични отпадъци



Подобряване параметрите на околната среда

 Развитие на телекомуникационната система
-

Въвеждане на високоскоростна ИНТЕРНЕТ връзка в селата на Общината

 Развитие на инфраструктура за защита от бедствия и аварии
Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения, пожари и
други природни бедствия
5.

ТЕКУЩО

СЪСТОЯНИЕ

НА

КОМПОНЕНТИТЕ

И

ФАКТОРИТЕ

НА

ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска
област и заема площ от 446 кв. км. Тя граничи с общините Раковски, Карлово, Калояново,
Павел Баня и Братя Даскалови. Център на общината е гр. Брезово, който е важен
транспортен център. През него преминават пътищата от Пловдив за Павел Баня и Казанлък;
от Карлово за Чирпан и Южна България. Автомагистрала „Тракия” преминава на няколко
километра от Брезово, което дава възможност за бърза и удобна връзка с цялата страна и
Европа.
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Върху територията на общината са разположени землищата на един град – Брезово и 15
села: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско,
Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе и Чоба.
Община Брезово е разположена на площ от 465 427 дка. В структурата на поземления фонд
на общината преобладават земеделските земи. Обработваемата земя е около 50% от
територията на общината при средна за страната 57%.
5.1. Атмосферен въздух и климат
5.1.1. Климатична характеристика
Община Брезово се намира в преходно-континенталната климатична зона, подобласт на
европейската континентална област.Най-характерните белези на този тип климат са ярко
изразен преходен характер, като в едни случаи превес има субтропичното влияние на
Средиземноморието, а в други - средно европейския континентален климат.Обичайни тук
са топлото лято и меката зима (средните януарските температури са над 0°С), сравнително
малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и
липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.
Територията се характеризира с положителен радиационен баланс (разликата между
погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е положителна) през цялата
година - над 2250 MJ/mI/годишно.Тази стойност е сред високите за страната.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха варира в границите между
12,6°С и 13,6°С. Средните юлски температури са между 22-24°С, а средните януарски
температури за общината се колебаят от 0 до 1-2°С над нулата.Сумата на температурите
през активния вегетационен период достигат 4000°С и е една от големите за страната.
Преобладаващите ветрове са западни, със средно годишна скорост 1,1 м/сек. През летните
месеци често се наблюдават ветрове с фьонов ефект.
Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна влажност
над 80%) дни е важен индикатор за атмосферната влажност.Община Брезово попада в
групата на райони с много сухи дни през годината и съответно малко влажни дни.Това
определя една средна годишна стойност на влажността на въздуха около 69%.
Поради дъждовната сянка на Стара планина и Средна гора, годишната сума на валежите на
територията на общината е около 500 мм.Максимумът на валежите е зимен
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(ноември-януари), а минимумът - лятно-есенен (юли-септември).Наблюдава се вторичен
майско-юнски максимум на валежите.Много чести са интензивните и поройни валежи през
месеците май и юни, като случаите на валежи от град през периода от месец май до месец
август са 1 -2 пъти.
Зимните валежи са най-често от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната сума), е
по-малко в сравнение с останалите райони на страната.Обикновено първата снежна
покривка, на територията на общината, се формира през средата на месец декември.Тя е
непостоянна и се топи неколкократно.Средният годишен брой на дни със снежна
покривкана територията е около 5.
Средната годишна температура отчетена от станция Садово е 12,1°С, средната януарската
температура - -0,5°С, а средната юлска температура - 23,6°С.
Отчетената средна годишна температура от станция Хисаря е 12,1°С, средната януарската
температура - 0,1°С, а средната юлска температура - 22,9°С.
От станция Чирпан е отчетена средна годишна температура 12,0°С, средна януарска
температура - -0,8°С и средна юлска температура - 23,4°С.

Таблица 8. Средна месечна и годишна температура на въздуха, отчетена в община Брезово
Средна денонощна температура
Средна месечна и годишна температура на въздуха
станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

годишна

Садово

-0,5

1,9

5,8

12,2

17,1

20,9

23,6

23,2

18,7

12,7

7,4

1,9

12,1

Хисаря

0,1

2,4

5,8

12,0

16,7

20,3

22,9

23,0

18,9

12,8

7,9

2,8

12,1

Чирпан

-0,8

1,8

5,7

11,9

16,8

20,5

23,4

23,2

19,0

13,0

7,5

2,0

12,0

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата,
слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г.

Екстремни температури в общината се наблюдават през месеците януари и юли.
Средната месечна максимална температура на въздуха, отчетена от станция Садово, е
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най-висока през месец юли /30,4°/ и е най-ниска през януари /3,6°/. Средната годишна
максимална температура на въздуха е 17,9°. Средната месечна минимална температура на
въздуха е най-ниска през януари /-4,5°/ и е най-висока през юли /16,0°/. Средната годишна
минимална температура на въздуха е 6,2°.
Средната месечна максимална температура на въздуха, отчетена от станция Хисаря, е
най-висока през месец август /28,7°/, а най-ниска е през януари /4,0°/. Средната годишна
максимална температура на въздуха е 17,0°. Средната месечна минимална температура на
въздуха е най-ниска през януари /-3,4°/ и е най-висока през юли /16,1°/. Средната годишна
минимална температура на въздуха е 6,8°.
Средната месечна максимална температура на въздуха, отчетена от станция Чирпан е
най-висока през месеците юли и август /30,4°/, а най-ниска е през януари /3,4°/. Средната
годишна максимална температура на въздуха е 18,1°. Средната месечна минимална
температура на въздуха е най-ниска през януари /-5,2°/ и е най-висока през юли /15,2°/.
Средната годишна минимална температура на въздуха е 5,7°.

Таблица 9. Екстремни температури, отчетени от трите метеостанции, които представят данни за
територията на Община Брезово
Екстремни температури
Средна месечна максимална температура на въздуха
станция месец

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

годишна

Садово

t°

3,6

6,8

11,6

18,5 23,3 27,5 30,4 30,3 25,9 19,2

12,0

6,0

17,9

Хисаря

t°

4,0

6,7

10,5

17,2 21,7 25,7 28,7 28,4 24,7 18,3

11,7

6,4

17,0

Чирпан

t°

3,4

6,7

11,8

18,5 23,1 27,3 30,4 30,4 26,4 19,8

12,4

6,5

18,1

X

XI

XII

годишна

10,2 13,9 16,0 15,4 11,5

7,0

3,4

-1,8

6,2

10,4 14,0 16,1 15,9 12,8

7,7

3,8

-0,6

6,8

9,7

6,7

3,1

-2,0

5,7

Средна месечна минимална температура на въздуха
станция месец

I

II

III

IV
5,2

Садово

t°

-4,5

-2,6

0,3

Хисаря

t°

-3,4

-1,6

1,0

Чирпан

t°

-5,2

-3,1

0,2

5,8
5,0

V

VI

VII VIII

IX

13,1 15,2 15,0 11,3
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Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата,
слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г.

Честотата на силите на ветровете и средната месечна и годишна скорост на вятъра в
различните посоки са представени в таблица 11.
Най-силните ветрове, отчетени от станция Садово, са северозападните /16,0/, а най-слабите
– североизточните /0,0/.
Най-силните ветрове, отчетени от станция Пловдив, са западните /86,3/, а най-слаби югоизточните /0,0/.
Най-силните ветрове, отчетени от станция Чирпан, са североизточните ветрове /30,7/, а
най-слаби – южните /2,0/.
Средногодишната скорост на вятъра, отчетена от станция Садово, е 1,2 м/сек. Най-висока
скорост вятъра достига през месеците февруари и април (1,6 м/сек), а най-ниска - през
октомври (0,8 м/сек).

Таблица 10: Ветрови режим, отчетен от трите метеостанции, които представят данни за територията
на Община Брезово
Честота на силите на ветрове по посока
станция

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Садово

2,5

0,0

3,1

2,5

2,5

4,3

69,1

16,0

Пловдив (1)

1,3

0,3

1,0

0,0

0,3

6,4

86,3

4,5

Чирпан

4,3

30,7

13,3

9,4

2,0

4,7

28,1

7,6

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и
хидрология към БАН, София, 1982 г.

От станция Хисаря е отчетена средногодишна скорост на вятъра 0,9 м/сек. Най-висока
скорост вятъра има през месец април (1,3 м/сек), а най-слаба скорост - месец ноември (0,6
м/сек).
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2,1 м/сек е средногодишната скорост на вятъра, отчетена от станция Чирпан. Най-силна
скорост има през месеците март и април (2,8 м/сек), а най-слаба през месец декември (1,7
м/сек).
Таблица 11: Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек, отчетена от трите метеостанции,
които представят данни за територията на Община Брезово
Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек
станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

годишна

Садово

1,3

1,6

1,4

1,6

1,3

1,1

1,1

1,1

1,0

0,8

1,0

1,1

1,2

Хисаря

0,7

1,1

1,2

1,3

1,1

1,2

1,1

1,1

0,9

0,7

0,6

0,7

0,9

Чирпан

1,8

2,4

2,8

2,8

2,3

2,1

2,1

2,1

1,9

1,8

1,8

1,7

2,1

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и
хидрология към БАН, София, 1982 г.

Фиг. 1 Рози на ветровете, отчетени от метеорологичните станции

Целогодишно преобладаващите ветрове, отчетени от станция Садово, са западните като
най-силните се наблюдават през февруари и март, а най-слаби през юли, август и
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септември.
Таблица 12. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, отчетена от станция Садово
Средна скорост на вятъра по посока м/сек
Садово
посока

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

N

2,0

2,0

1,8

2,2

2,0

1,8

2,0

1,6

1,7

1,4

1,5

1,9

NE

1,5

1,8

3,0

2,4

2,1

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

1,7

1,7

E

2,3

2,2

3,2

2,6

2,4

2,1

2,0

2,1

2,1

2,0

2,3

2,1

SE

2,2

2,1

2,5

2,3

2,4

1,9

1,7

1,8

1,8

2,0

2,2

2,2

S

1,7

1,7

2,0

2,1

2,1

1,7

1,8

1,6

1,5

1,6

1,8

1,6

SW

2,8

2,3

2,0

2,5

2,0

2,1

2,1

1,7

1,9

2,0

1,5

1,7

W

4,2

4,5

4,3

4,2

3,3

3,4

3,1

3,1

3,3

3,2

3,5

3,7

NW

3,6

4,2

4,2

3,7

2,8

2,8

2,6

2,5

2,2

2,8

3,0

3,3

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и
хидрология към БАН, София, 1982 г.

Отчетените от станция Чирпан целогодишно преобладаващи ветрове са западните като
най-силните се наблюдават през февруари и март, а най-слаби през май и септември.

Таблица 13. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, отчетена от станция Чирпан
Средна скорост на вятъра по посока м/сек
Чирпан
посока

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

N

3,9

3,4

3,7

3,2

3,1

3,3

3,3

3,2

3,1

3,3

3,5

3,5

NE

4,4

4,9

4,7

4,6

4,1

3,7

3,6

3,7

3,6

3,9

4,4

4,7

E

3,7

4,4

4,1

4,3

3,7

3,2

3,0

3,3

3,3

3,3

4,0

4,2

SE

3,9

4,2

4,1

4,4

3,8

3,3

3,4

2,7

3,0

4,0

3,9

4,6

S

1,6

3,3

3,3

3,9

3,3

2,1

2,8

2,7

3,1

2,4

6,2

2,5

SW

2,4

3,8

3,7

4,4

2,6

2,8

2,7

3,1

2,4

3,0

2,4

2,3

W

3,7

4,9

4,4

4,3

3,4

3,3

3,4

3,0

3,3

3,5

3,3

2,9

NW

2,9

3,5

3,9

3,1

2,8

3,0

2,9

2,9

2,6

3,0

3,2

2,9

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и
хидрология към БАН, София, 1982 г.
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Случаите на тихо време са около 27 -30 % от общия брой на наблюдаваните дни.
Снежната покривка, отчетена от станция Брезово, е най-висока през месец февруари
/максимална – 92 см./ и е най-ниска през октомври, и април – 4 см.
От станция Кубрат, отчетената снежна покривка е най-висока през месец януари
/максимална-112 см./, а най-ниска е през месец октомври /2 см./ и ноември /3 см./.
Отчетената снежна покривка от станция Хърсово е най-висока през месец февруари
/максимална – 144 см./ и най-ниска през месец май – 15 см.
Таблица 14. Месечна височина на снежната покривка /см/ Брезово, отчетена от трите метеостанции,
които представят данни за територията на Община Брезово
Месец

Стойност-

Садово

Хисаря

Пловдив(1)

.

.

.

max

30

7

25

min

-

-

-

средна

12

9

11

max

33

49

30

min

-

-

-

средна

14

15

16

max

53

71

52

min

-

-

-

средна

11

12

13

max

53

60

48

min

-

-

-

5

6

височина /см/
sредна

X

XI

XII

I

средна
II

III

IV
V

max

6

26

32

min

40

-

-

средна

-

.

.

max

-

7

13

min

-

-

-

средна

.

.

.

max

30

7

25

min

-

-

-

средна

.

.

.
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max

30

7

25

min

-

-

-

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална
видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

Средният брой на дните със снежна покривка, отчетени от станция Чирпан, е 21, като 12 от
тях се падат на месец януари, 3 на месец декември и 6 през месец февруари.
От станция Хисаря, отчетеният среден брой на дните със снежна покривка е 16, като от тях
10 се падат на месец януари, 3 на месец февруари и 3 през месец декември.
От станция Пловдив отчетените дни със снежна покривка са 27, от които 11 са през месец
януари, 10 през месец февруари и 6 през месец декември.
Таблица 15. Отчетени дни със снежна покривка
Станция Чирпан
Месец
Брой дни със снежна покривка

XII
-

-

I
3

3

4

II
5

3

3

-

Станция Хисаря
Месец
Брой дни със снежна покривка

XII
-

-

I
3

3

4

II
3

3

-

-

Станция Пловдив
Месец
Брой дни със снежна покривка

XII
-

2

I
4

3

4

II
4

8

2

-

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална
видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

Най-голям брой на дни с мъгла, отчетени от станция Брезово има през месец декември
/2,6/, а най-малък през месеците юни, юли, август и септемвр /0,0/. В полугодието между
месец октомври и месец март /9,9/ има значително по-голям брой на дни с мъгла, в
сравнение с полугодието април-септември/0,4/. Средногодишния брой на дни с мъгла е
10,3 дни.
През месец януари са отчетени най-голям брой дни с мъгла - 6,2 от станция Ръжево Конаре.
Най-малък брой дни с мъгла са отчетени през месеците юни, юли и август - 0,1. В
полугодието октомври-март отчетения брой на дни с мъгла е 20,3, а април-септември -1,1.
Средногодишният брой на дни с мъгла е 21,4.
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От станция Белозем, най-голям брой дни с мъгла са отчетени през месец декември/6,1/.
Най-малък е броят на дните с мъгла през месеците юни, юли и август - 0,0. В периода
април-септември са отчетени 1,0 броя дни с мъгла, докато в полугодието от октомври до
март значително повече - 24,7. Средногодишният брой на дни с мъгла е 25,7.
Таблица 16. Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно
Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

IV-IX X-III

годишно

Брезово

2,5

1,8

0,8

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

2,1

2,6

0,4

9,9

10,3

Ръжево

6,2

3,3

1,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

1,2

3,6

4,9

1,1

20,3

21,4

4,6

4,8

1,9

0,6

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

1,9

5,4

6,1

1,0

24,7

25,7

Конаре
Белозем

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална
видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

Средно годишно относителната влажност на въздуха, отчетена от станция Садово, е 72%,
като тя е най-висока през зимните месеци и най-ниска през летните месеци - юли - август.
Отчетената средна годишна относителна влажност на въздуха от станция Хисаря е 71%,
като нейните най-високи стойности са през месец ноември, декември, януари и февруари, а
през летните месеци - юли, август и септември е най-ниска.
От станция Чирпан, отчетената годишна относителна влажност на въздуха е 71%, като
нейните стойности са най-високи през тримесечието ноември-декември-януари, а
най-ниските отчетени стойности са през юли, август и септември.
Таблица 17. Средномесечна и годишна относителна влажност, %
Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

Садово

83

78

74

68

69

65

58

58

65

74

83

85

72

Хисаря

85

78

72

66

67

64

59

58

62

71

81

83

71

Чирпан

85

80

74

67

69

66

58

56

62

72

80

86

71

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална
видимост, облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г.

5.1.2. Атмосферен въздух
 Съществуващи данни
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Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния
слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са концентрациите
на: суспендирани частици, азотен диоксид и/или азотни оксиди, олово (аерозол),
полициклични ароматни въглеводороди, фини прахови частици, въглероден оксид, серен
диоксид, бензен, тежки метали - кадмий, никел и живак, озон, арсен.
Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните замърсяващи
вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и максимално
еднократни.
Дейността на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух
се регламентира със Заповед на Министъра на околната среда и водите №694/ 09.10.2008
год.,в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, методи и
средства за измерване. Ежегодно МОСВ, ИАОС и РИОСВ определят предприятията –
големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух,
подлежащи на контрол чрез попълване на регистрационни карти. В изпълнение на
изискванията на Наредба №6/99 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, ИАОС,
съгласувано с Регионалните лаборатории, РИОСВ и МОСВ ежегодно изготвят график на
предприятията с източници, подлежащи на контролни измервания от РИОСВ. Графикът се
утвърждава от Министъра на ОСВ и се изпраща в РЛ и РИОСВ за изпълнение. Всички 16
лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори и пробовземна
апаратура за контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха, монтирани на моторни
превозни средства. С апаратурата могат да се контролират емисиите на следните
атмосферни замърсители: общ прах, съдържание на тежки метали, SO2, NO2/NO, СО, СО2,
общи въглеводороди, летливи органични съединения, амоняк и кислород.
Съгласно класификацията по чл.30, ал.1 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и
управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от
1.01.2000 г.) Община Брезово не попада в район за оценка и управление на КАВ, респ. не е
включена в националната система за мониторинг, поради което няма и представителни
данни за качеството на атмосферния въздух. Провеждани са епизодични измервания по
различни поводи.
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На територията на Община Брезово няма постоянно действащи пунктове за контрол на
атмосферния въздух.
Няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух
върху здравното състояние на населението в гр. Брезово.
Официалният сайт на Община Брезово (http://www.brezovo.bg/news.php) също не представя
каквато и да е информация за КАВ в района. В такива случаи алтернативен метод за
оценка на КАВ е използване на методите на математическото моделиране с прилагане на
дисперсионен модел за комплексна оценка на разсейването от всички основни източници
на емисии.
 Оценка на КАВ на Община Брезово чрез моделиране
Както в повечето общини, основните източници на вредни емисии са битовото отопление с
твърди горива, автотранспорта и местната промишленост.
 Битово отопление
Община Брезово включва 16 населени места - град Брезово (общински център) и селата
Борец, Пъдарско, Стрелци, Чоба, Дрангово и Зелениково, Розовец, Върбен, Златосел, Отец
Кирилово, Свежен, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе и Бабек.
Очакваният годишен разход на дърва за отопление (за целия отоплителен сезон) в
съответствие с данните на Националния статистически институт (НСИ) за разход на
горива и енергия от населението за 2015 г., е представен в таблица 18.
Емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на дърва в домашни печки е
заимстван от US ЕРА (U.S. ЕРА. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed.
(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. 1.10 Residential Wood Stoves. Research
Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality
Planning and Standards, October 1998.). Той e разработен специално за тази цел (изгаряне
на дърва в въглища) и му е присвоен висок рейтинг (EMISSION FACTOR RATING В),
поради което е предпочетен пред подобни емисионни фактори от други източници. В
конкретния случай емисионният фактор за дърва е 15.3 кг/тон.
Таблица 18. Средностатистически разход на дърва за отопление на населените места в Община
Брезово
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Населени места

Разстояние

Надм. вие.

Жители

Домакинства

Дърва

Въглища

км

м

брои

брои

т/год

т/год

гр.Брезово

0

245 м

1774

657,0

890,7

156,1

с.Тюркмен

8,9

180 м

297

135,0

183,0

32,1

с.Чоба

3,8

210 м

862

359,2

486,9

85,3

с.Зелениково

6,7

320 м

437

230,0

311,8

54,6

с.Чехларе

10,7

425 м

84

60,0

81,3

14,3

с.Бабек

10,6

405 м

70

46,7

63,3

11,1

с. Розовец

12,8

470 м

221

130,0

176,2

30,9

с.Свежен

17,7

745 м

194

129,3

175,3

30,7

с.Отец Кирилово

6.7

225 м

256

111,3

150,9

26,4

с.Дрангово

6,3

250 м

373

149,2

202,3

35,4

с.Златосел

8,8

305 м

132

82,5

111,8

19,6

с.Борец

11,7

210 м

702

260,0

352,5

61,8

с.Върбен

12,1

320 м

162

90,0

122,0

21,4

с.Пъдарско

15

205 м

596

238,4

323,2

56,6

с.Стрелци

14,5

255 м

517

235,0

318,6

55,8

с.Сърнегор

16,9

400 м

115

67,6

91,7

16,1

4041,4

708,3

Емисионният фактор за ФПЧ-10 при условията на изгаряне на въглища в домашни печки е
заимстван от ЕАОС (European Environmental Agency. The third edition of the
EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook. SOURCE ACTIVITY TITLE:
SMALL COMBUSTION INSTALLATIONS; RESIDENTIAL SNAP CODE: 020202; 020205. Update
December 2007.). Неговата неопределеност е свързана с факта, че отразява средните
емисии за въглища с различни качества и различна топлотворна способност. Но от друга
страна, той отразява процеса на горене в домашни печки (US ЕРА не предлага подобен
емисионен фактор).
Очакваните годишни и моментни емисии на вредни вещества от битовото отопление по
населени места са представени в таблица 19.
Моментните емисии в г/сек са изчислени на базата на шестмесечен отоплителен сезон с
интензивност 12 часа в денонощието
Таблица 19: Очаквани годишни и моменти нива на емисиите от битовото отопление по населени местa
Емисии

Брезово
тон/год
г/сек

Тюркмен
тон/год
г/сек

с.Чоба
тон/год
г/сек

с.Зелениково
тон/год
г/сек
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Серни оксиди (SОx)
Азотни оксиди (NОx)
Въгл. оксид (СО)
ФПЧ-10(РМ-10)
ЛОС (VOC)
Бензен
Емисии
Серни оксиди (SОx)
Азотни оксиди (NОx)
Въгл. оксид (СО)
ФПЧ-10(РМ-10)
ЛОС (VOC)
Бензен

Емисии
Серни оксиди (SОx)
Азотни оксиди (NОx)
Въгл. оксид (СО)
ФПЧ-10(РМ-10)
ЛОС (VOC)
Бензен

Емисии
Серни оксиди (SОx)
Азотни оксиди (NОx)
Въгл. оксид (СО)
ФПЧ-10(РМ-10)
ЛОС (VOC)
Бензен

0,474
1,137
92,655
12,577
21,269
0,777

0,031
0,073
5,957
0,810
1,369
0,050

0,079
0,190
15,51
2,106
3,561
0,130

0,005
0,012
0,997
0,136
0,229
0,008

0,23
0,55
45,02
6,11
10,33
0,38

0,01
0,04
2,89
0,39
0,67
0,02

0,12
0,28
22,82
3,10
5,24
0,19

0,01
0,02
1,47
0,20
0,34
0,01

с.Бабек
с. Розовец
с.Свежен
с.Отец Кирилово
тон/год
г/сек
тон/год
г/сек тон/год
г/сек
тон/год
г/сек
0,019
0,001
0,059
0,004
0,05
0,00
0,068
0,004
0,045
0,003
0,142
0,009
0,12
0,01
0,164
0,011
3,656
0,235
11,54
0,742
10,13
0,65
13,37
0,860
0,496
0,032
1,567
0,101
1,38
0,09
1,815
0,117
0,839
0,054
2,650
0,171
2,33
0,15
3,069
0,198
0,031
0,002
0,097
0,006
0,08
0,01
0,112
0,007
с.Златосел
с.Борец
с.Върбен
с.Пъдарско
тон/год
г/сек
тон/год
г/сек тон/год г/сек
тон/год
г/сек
0,035
0,002
0,187
0,012
0,04
0,00
0,159
0,010
0,085
0,005
0,450
0,029
0,10
0,01
0,382
0,025
6,894
0,443
36,66
2,357
8,46
0,54
31,12
2,001
0,936
1,583
0,058

0,060
0,102
0,004

4,977
8,417
0,307

0,321
0,542
0,020

1,15
1,94
0,07

0,07
0,13
0,00

4,225
7,146
0,261

0,272
0,460
0,017

с.Стрелци
с.Сърнегор
с.Дрангово
с.Чехларе
тон/год
г/сек
тон/год
г/сек
тон/год
г/сек
тон/год
г/сек
0,14
0,01
0,031
0,002
0,10
0,01
0,02
0,00
0,33
0,02
0,074
0,005
0,24
0,02
0,05
0,00
27,00
1,74
6,006
0,386
19,48
1,25
4,39
0,28
3,67
0,24
0,815
0,053
2,64
0,17
0,60
0,04
6,20
0,40
1,379
0,089
4,47
0,29
1,01
0,06
0,23
0,01
0,050
0,003
0,16
0,01
0,04
0,00

Годишните нива на емисии от битовото отопление са пропорционални на броя на
жителите по населени местa като най-големият източник на емисии от битовото отопление
е град Брезово, който формира 26% от всички емисии. В случая от най-голямо значение са
емисиите от ФПЧ-10, чието ниво достига около 12,5 т/год.
При проведените измервания на показателите за качеството на атмосферния въздух в гр.
Брезово има няколко превишения единствено на СДН за ФПЧ10, през студения период, но
те са под допустимия брой превишения за тази норма.
90

Очевидно е, че емисиите на останалите вредни вещества са на нива, които не могат да
доведат до превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве.
 Промишленост
По-голямата част от икономическите субекти на територията на Община Брезово са
локализирани в Брезово, Чоба и Зелениково.
Отрасъл Селско стопанство е представен предимно в селата Зелениково, Стрелци и Чоба.
Община Брезово е традиционна селскостопанска община. Характерна особеност на
селското стопанство са техническите култури, представени традиционно от маслодайната
роза и трайните насаждения (лозя и овощни насаждения). Площите, които се използват за
земеделските дейности по КВС са 27818.83 ха, съставляващи 59.77 % от общата площ на
общината. Включват обработваеми земи /ниви/ - 17724.46, трайни насаждения 3451 ха и не
обработваеми земи 6643.37 ха. Обработваемите земи /ниви/ са в землищата и такива в
самите населените места. Териториите на трайните насаждения включват и ливадите, тъй
като те също се обработват. Не обработваемите земи включват пасища, мери, пасища с
храсти, изоставени (не обработвани), ерозирали, наводнени обработваеми земи/ниви/,
изоставени трайни насаждения, полски пътища и прокари, гори в земеделски земи и др.
Базите на селскостопанските предприятия (стопански дворове) са с обща площ от 161.24
ха, разположени както в землищата, така и в населените места.
В селата Зелениково, Стрелци и Чоба са обособени терени на селскостопански летища с
обща площ 41.08 ха. Летищата в Зелениково и Стрелци са асфалтирани, но не се ползват
към настоящия момент. Използва се летището в Чоба – за растителна защита и
провеждането на ежегодния любителски авиофест. В миналото е имало и летище в
Дрангово, което в момента се използва като мера и пасище.
За развитие на животновъдството благоприятства наличието на пасища, мери, пасища с
храсти, храсти и ливадите – около 4000 ха. Развито е: говедовъдството (около 2000 крави
основно за мляко), отглеждането на дребен рогат добитък (овце и кози – около 6500 бр.) и
птицевъдство (отглеждане на над 60000 птици – основно за производство на гъши черен
дроб и гъши продукти). Пчелните семейства на територията на общината са над 750 броя.
Свиневъдството и зайцевъдството е развито за задоволяване на домакинствата.
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Горите на горскостопански участък на община Брезово представляват по-големи и
по-малки комплекси, обособени по склоновете на Сърнена Средна гора и по-малка част
разпръснати сред обработваемите земи в равнинно-хълмистата част на общината. Горският
фонд (иглолистни и широколистни гори, горски поляни и горски пътища и просеки) заема
14687.38 ха., което представлява 31.56 % от общата площ. Основни видове са дъб, бук,
габър, акация. Не достатъчно използван потенциал е пашата на добитък в земите в горския
фонд, както и добив на билки, горски плодове и гъби. Базите на горскостопанските
предприятия заемат площ от 2.21 ха.
Положителна тенденция в развитието на вторичния сектор е сравнително равномерното
разпределение на производствените единици по територията на общината. Общата площ
на предприятията от вторичния сектор е 48.77 ха.
В промишлеността затъпени са следните отрасли:
- Хранително вкусова промишленост: Сладкарски цех в Стрелци („Медовина” ООД),
Кланица в Брезово, Фуражен цех в Брезово, Цех за люпене на слънчоглед в Брезово,
Винпром (в момента не работещ) в Брезово, Цехове за преработка на билки в Зелениково и
Чоба, фабрика за производство на спиртни напитки в Чоба. Общо заетите в този отрасъл са
369 души.
- Химическа промишленост – производство на розово масло и други етерични масла: общо
5 розоварни в селата Зелениково (3), Златосел (1) и Сърнегор (2). Старата розоварна в
Зелениково не работи към настоящия момент, но е ценен паметник на розопроизводството
в България. Заетите в този отрасъл са 45 д.
- Машиностроенето е представено от единственото предприятие „Сонико” в Розовец.
Произвеждат се секретни брави, катинари и строителен обков. Работната ръка е 40 д.
- Добив на ел.енергия – нов икономически отрасъл за общината, състоящ се от добиване на
зелена енергия в Дрангово на площ от 16.28 ха.
- Дървопреработване – представен е от дърводелски цех в Брезово.
Търговско-складови фирми функционират на територията на Върбен, Отец Кирилово,
Пъдарско и Чоба.
С особено внимание следва да се следят следните складови обекти: 2 склада за съхранение
на излезли от употреба препарати за растителна защита и с изтекъл срок пестициди в
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землището на с. Борец и склад за съхранение на негодни за употреба и с изтекъл срок
пестициди в Брезово.
По данни от Доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ-Пловдив, през
2015 г. са контролирани сервизи за хладилна и климатична техника и оператори,
притежаващи и ползващи инсталации и системи съдържащи ОРВ и/или ФПГ, като на
територията на Община Брезово обектите са 5 бр. Използваните топлоенергийни
съоръжения в обектите работят на нафта и мазут. От страна на „Булфитоойлс” АД са
предприети мерки по използване на нискосернист мазут и на този етап е преустановено
замърсяването на атмосферния въздух от работещата в обекта котелна централа.
Останалите обекти използват като гориво нафта и всички проведени контролни
измервания показват спазване на емисионните норми.
Основните фирми в производствената сфера са представени в таблица 20. Тяхната дейност
не е свързана с генериране значими вредни емисии в атмосферния въздух, поради което не
подлежат както на непрекъснат, така и на периодичен контрол.

Таблица 20. Основни производствени фирми на територията на Община Брезово
Предприятие
„Брезово”АД
„Булгарплюм” АД

Сектор
Преработваща
промишленост
Преработваща
промишленост

Раздел
Производство на хранителни продукти
Производство на хранителни продукти

гр.Брезово

Производство на хранителни продукти

гр.Брезово

„Садина Плант”

Преработваща

ООД

промишленост

„Булфитоойлс”

Преработваща

Производство на лекарствени вещества и

АД

промишленост

продукти

„Сонико” ЕООД

Преработваща
промишленост

„Медовина”

Преработваща

ЕООД

промишленост

„Асел-М” ООД

Преработваща

Местоположение

с.Зелениково

Производство на метални изделия

с.Розовец

Производство на хранителни продукти

с.Стрелци

Производство на хранителни продукти

с.Отец
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промишленост

Кирилово

"Геомах - Гено

Преработваща

Производство на дървен материал и изделия

Добревски”

промишленост

от дървен материал и корк без мебели

Винарската изба

Преработваща

„Брезово”

промишленост

Производство на напитки

гр. Брезово
гр. Брезово

Представените данни за производствената дейност показват, че генерираните от
промишлеността на Община Брезово вредни емисии не могат да доведат самостоятелно до
превишаване на установените с Наредба № 12/2010 г. норми за опазване на човешкото
здраве (НОЧЗ) и следователно КАВ.
 Транспорт
През община Брезово преминават следните по-важни пътища:


Път II-56:,,Πлoвдив - Бpeзово - Павел баня“, от км 35+780 дo км 68+900, c дължина
33,120 км – преминава през населените места гр. Брезово, с. Розовец и с.
Зелениково



Път III-664: “Карлово – Брезово – Чирпан“, от 24+850 до км 30+000, с дължина
5,150 км – единственото населено място, през което преминава е град Брезово



Път III-666: „Плодовитово – Оризово – Гранит – Чоба – Брезово“, от км 12+800 до
км 22+631, с дължина 9,831 км - преминава през населените места гр. Брезово, Чоба,
Тюркмен



Път III-5604: „Брезово – Дрангово - Стрелци – Сухозем – Долна махала“, от км
0+000 до км 17+386, с дължина 17,386 км - преминава през населените места гр.
Брезово, с. Дрангово, Стрелци

Таблица 21: Състояние на пътната настилка и габарити на РПМ в границите на Община Брезово
№ на

Добро

път

Кил. положение

II-56

Кил. положение

Кил. положение

км

6.900

28+650-30+000

1.350

III-666

12+800-22+631

9.831

III-5604

0+000-17+386

24+850-28+450

12.300

Лошо

62+000-68+900
0.200

48+000+60+300

км

12.220

28+450-28+650

1.700

Средно

35+780-48+000

III-664

60+300+62+000

км

3.600
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Източник: АПИ, 2016 г.

Справка от АПИ за средноденонощната годишна интензивност е представена в таблица 22
и таблица 23, като съдържа данни единстввено информация за Републикански път II-56,
който е и единственият от посочените републикански пътища, който преминава през
територията на общинския център – гр. Брезово. За останалите три републикански пътя
липсват данни от преброителни пунктове.
По пътищата от общинската пътна мрежа няма преброителни пунктове и няма данни за
реалния трафик.
Таблица 22. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по Републикански
път II-56 км 48.280 – 35.700 за 2010 г. и прогноза до 2035 г., ДПП-2605
Леки
Година

Леки
автомобили

Автобуси

Средни

товарни товарни
автомо- автомобили

били

Товарни
Тежки

автомобили с

товарни

ремарке и

автомобили

влекачи с

Общ
брой
превозни

полуприцепи

средства

Оразмерителни
автомобили на
денонощие

2010

365

12

102

21

11

3

514

22

2015

411

13

115

22

12

3

576

23

2016

423

13

118

22

12

3

591

23

2020

473

14

132

24

13

3

659

25

2021

490

14

137

24

13

3

681

25

2025

556

15

155

26

14

3

769

26

2026

575

15

160

27

14

3

794

26

2030

653

17

182

29

16

3

900

29

2031

676

18

188

30

16

3

931

30

2035

794

21

221

35

18

3

1092

33

Източник: АПИ, Институт по пътища и мостове, 2016 г.
Таблица 23. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение по Републикански
път II-56 км 54.592 – 61.831 за 2010 г. и прогноза до 2035 г., ДПП-2604
Леки
Година

Леки
автомобили

Автобуси

Средни

товарни товарни
автомо- автомобили

били

Тежки
товарни
автомобили

Товарни

Общ

автомобили с

брой

ремарке и

превозни

влекачи с

средства

Оразмерителни
автомобили на
денонощие

95

полуприцепи
2010

421

15

89

16

3

2

546

15

2015

474

16

100

17

3

2

612

16

2016

488

16

103

17

3

2

629

16

2020

545

17

115

18

3

2

629

17

2021

564

17

115

18

3

2

700

17

2025

640

19

135

20

3

2

819

18

2026

662

19

140

21

3

2

847

18

2030

752

21

159

23

3

2

960

19

2031

778

22

165

24

3

2

994

20

2035

914

25

194

28

3

2

1166

22

Източник: АПИ, Институт по пътища и мостове, 2016 г.

Основният трафик е съсредоточен по Републикански път II-56, но този трафик се
причислява към категория „слаб” (за „силен” трафик се приема средноденонощна
интензивност над 5000 МПС/24 часа). Средната натовареност на третокласните пътища у
нас е около 2200 МПС/24 часа. Тези данни за трафика дават основание да се очаква, че
емисиите от азотни оксиди, генерирани от автомобилните двигатели, не могат да създадат
опасни приземни концентрации. Това не се отнася обаче за емисиите от прах и ФПЧ10,
суспендирани от пътните платна, като резултат от движението на автомобилите. Тези
емисии зависят основно от интензивността на трафика и количеството пътен нанос върху
пътните платна. Доколкото състоянието на пътната мрежа в Община Брезово е добро,
вероятността от емитиране на значителни количества ФПЧ10 не е голяма.
 Заключение
Направеният анализ на основните източници на емисии в атмосферния въздух на
територията на Община Брезово, в това число битово отопление, транспорт и
промишленост показва, че вероятността от наднормено замърсяване със серни оксиди,
азотни оксиди, въглероден оксид и други газообразни замърсители е незначителна.
Единственият замърсител, който би могъл да предизвика временно влошаване на КАВ са
ФПЧ10. Причина за това допускане е, че при определени метеорологични условия
битовото отопление (през отоплителния сезон) и транспорта (през цялата година) биха
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могли да доведат до превишаване на 24-часовата НОЧЗ. По тази причина проверка за КАВ
чрез моделиране ще бъде направена само за замърсителя ФПЧ10.
 Използван модел за оценка на КАВ
За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на
територията на Община Брезово е използван модела на Американската агенция за опазване
на околната среда (ЕРА) ISC-AERMOD (Industrial Source Complex) c интерфейс на
канадската софтуерна фирма Lakes Environmental за работа в операционна система
Windows. Това е Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни източници за
краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. Крайните
резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в мрежа от
предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или
общо сухи и мокри). За изчислителните процедури са използвани множество модификации
на гаусовото уравнение, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и
пресечен) и обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на
резултатите (концентрациите) може да се осъществява за различни периоди от време, в
това число за 1, 2, 3, 6, 8, 12 и 24 часа. Дълговременните осреднявания могат да се
изчисляват месечно, годишно и за целия изследван период (включително няколко години).
Всеки източник може да се дефинира като точков, открита площ с неправилен периметър,
площ с форма на кръг, площ с форма на квадрат, правоъгълник или многоъгълник, обемен,
открит пламък, факел, линеен източник. Броят на едновременно изследваните източници
от всички типове е практически неограничен и зависи от възможностите на използваната
компюгьрна система. Те могат да се групират по определени признаци и по този начин да
се проследява влиянието на отделни групи източници. За всеки източник е необходимо да
се въведе надморска височина, височина на източника над земята, масова емисия на
замърсителя, температура на газа на изход от източника и други, в зависимост от типа на
източника (в зависимост от типа на източника част от входните данни се модифицират).
Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща
максималното натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането на
неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от коефициенти,
характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното (по дни от
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седмицата), месечното (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято, есен, зима) и
годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от една година).
За целта е необходимо да се разполага е детайлна информация за интензивността на работа
на източниците (при линейни източници - интензивността на движението на МПС за всеки
източник). За да се отчете влиянието на прилежащите сгради върху разсейването е
необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, дължина и височина) и
ориентацията им спрямо използваната система координати. Ако се изследва разсейването
и утаяването на частици към основните данни трябва да се добави средния диаметър за
всяка фракция, относителния й дял в масови части и плътността. За оценка на разсейването
на ФПЧ-10 има разработени отделни процедури.
Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се въведе електронна карта
на изследваната територия в определен мащаб. За целта се използва картографската
система на програмния комплекс, позволяваща въвеждането на картов материал в
подходящ мащаб в неограничен брой слоеве. В конкретния случай като базова карта е
използвана сателитна снимка на района на град Брезово във формат .bmp. Тя обхваща
територия с размер 5000 метра в направление X (запад-изток) и 5000 метра в направление
Y (юг-север). Илюстрация на базовата карта с нанесена топография е показана на фигура 2.

Фиг. 2. Сателитна топографска карта на района на гр. Брезово
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Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е въвеждането на
мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват концентрациите). В
случая е използвана правоъгьлна координатна система с ориентация изток (ос X), север (ос
У), запад (ос -X) и юг (ос-У). Броят на рецепторите е практически неограничен и се избира
от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни координатни системи, в
това число равномерни и неравномерни картезиански координати, равномерни и
неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни координати,
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координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се разполагат няколко мрежи от
рецептори, всяка в отделен вид координати. В конкретния случай е използвана декартова
координатна система със 72 рецептора, разположени на разстояние 500 метра един от друг.
В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният файл. Той е с честота
на данните един час и обхваща пълна календарна година. Той съдържа данни за годината,
месеца, деня и часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина
на слоя на смесване (за извънградски и градски район), категория на устойчивост на
атмосферата и др. Той е разработен чрез сервизните програми на модела на базата на
първични данни от метеорологичната станция Пловдив за 2015 г.
Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от
коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези
коефициенти за всички източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране на
максималната интензивност на източниците за период от една година.
Видът и обемът на крайните резултати може да се задава със специални опции. За всеки от
зададените периоди на осредняване (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 часа, месец, година, зададен
период) могат да се съставят таблици (файлове) с първи, втори, трети, четвърти, пети и
шести по стойност концентрации за всеки рецептор. Мах-файловете съдържат всички
концентрации, чиято стойност превишава зададена граница с информация за координатите
на рецептора, час, дата, месец и година. При изследване на разсейването на токсични
вещества се създават т.н. ТОХ-файлове, съдържащи информация за точките, в които се
надвишава токсикологичната граница. TresHold-файловете съдържат информация за
превишаване на друга предварително зададена концентрационна граница (определя броя
на превишаванията на дадена норма в продължение на една година). Дневните файлове
съдържат информация за разпределението на концентрациите поотделно за всички дни от
изследвания период.
Контурните графики представляват серия от неправилни линии, свързващи рецептори с
еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху информационната карта на
изследвания район. Доколкото в случай се изследва разсейването на ФПЧ-10, от многото
възможности, които предоставя симулиращата система бяха подбрани:


24

часови

осреднения - представляват

контурни карти на най-високите

средноденонощни концентрации за всички рецептори;
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средни концентрации за изследвания период

Контурните карти се получават както за едновременната работа на всички източници, така
и за всяка дефинирана отделно група източници. За настоящата оценка са използвани две
групи източници:


Група 1 - „Битово отопление” - включва всички източници на емисии от домашни
печки на територията на град Брезово в рамките на отоплителния сезон;



Група 2 - “Транспорт”, включваща всички източници на емисии от транспорта по
републикански път II-56 в границите на изследваната територия за период от една
година;

Официални изследвания на точността на модела при подобни условия показват (Coupling
of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant dispersion
modeling. A case study for PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkara, Mohit Dal via,
Akshara Kaginalkara and Ajay Ojhab, Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March
2007, Pages 1976-1988), че оценката на 24-часовите концентрации е със средна грешка
19.7%, а на средногодишните 2.9%.
Въведените в модела изходни данни за източниците са както следва:


Площни източници на емисии от ФПЧ-10

В модела е въведен един площен източник. Той включва цялата територия на град Брезово,
който се отоплява основно чрез изгаряне на твърдо гориво. Емисиите са на базата на
данните за разхода на горива от населението. Допълнително са преизчислени в г/м2 сек. За
целите на моделирането е прието, че битовото отопление работи средно 12 часа в
денонощието през отоплителния сезон. Както и в предходния случай, за тези 12 часа
коефициента на интензивност на емисиите е приет за единица. За останалите часове от
денонощието е приет коефициент нула (източника не излъчва емисии).
Параметрите на площния източник са представени в таблица 24.

Таблица 24. Моделни данни за битовото отопление на град Брезово
Код

Източник

Емисия

Дължина

Широчина

Площ

Емисия

на емисии

г/сек

kм

kм

м2

г/м2, сек
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AREA1

Брезово



0,810024

2,880

1,423

4098240

1,97652E-07

Линейни източници на емисии от ФПЧ-10

За линеен източник е въведен републикански път II-56, който е единственият
републикански път, който преминава през територията на град Брезово.
Таблица 25. Моделни данни за линейни източници на емисии от ФПЧ-10
Код
SLINE1

Източник
II-56

Дължина

Трафик

ЕФ база

ЕФ изч

км

МПС/час

g/km

g/s

33,120

37

1,164

0,046

Оценката на емисиите на общ суспендиран прах и ФПЧ-10 в резултата на движението на
транспортните средства по пътните настилки е значително по-сложно и зависи основно от
вида и качеството на пътните настилки. Към момента МОСВ не предоставя методика за
изчисляване на суспендирания от автомобилите прах. По тази причина, за оценка на
емисиите на общ суспендиран прах ( в това число и ФПЧ) от автотрафика е използвана
методика на US ЕРА (Compilаtion of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed, (AP-42), Vol I:
Stationary Point and Area Sources. 13,2.1 Paved Roads. Research Triangle Park, North
Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards,
October 1998, Update 2006), основаващ се на математическото моделиране.
Ако се приеме, че частиците, които се задържат по-дълго време в атмосферата, са с размер
до 30 микрона и тяхното количество се оцени на 100%, то фракциите с по-малки размери
ще бъдат значително по-малко. По данни на US ЕРА, относителният дял на ФПЧ-10 се
очаква да бъде около 20% от общото количество прах. Най-малък е относителният дял на
ФПЧ-2,5, чийто относителен дял е под 5% (фиг. 3).
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Фиг.3: Разпределение на суспендирания от автомобилите прах по фракции %

Доколкото условията по пътищата не могат да бъдат еднозначно определени,
Американската агенция по опазване на околната среда (ЕРА) е стигнала до извода, че
моделите за оценка на емисиите от прах следва да се правят при т.н. равновесни условия.
Това са условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка
отлагания са равни на суспендираните в атмосферния въздух. Това автоматически
означава че се елиминират условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг,
дъжд, ветрова ерозия и др. Равновесната стойност на отлаганията върху пътното платно се
нарича „пътен нанос” и зависи от много фактори. Най-важните от тях са средна скорост на
движение на МПС, средно дневен трафик, брой пътни платна, средно дневен трафик на
платно, дял на тежкотоварните превозни средства, наличие или отсъствие на бордюри,
канавки и платна за паркиране.
Повърхностният нанос по пътната настилка (sL) се определя опитно чрез измерване
съотношението на разпръснатия прах, който преминава през 200 - мрежов филтър. По
време на експеримента всички МПС следва да са в движение с постоянна скорост. Такива
измервания в България за сега не са правени.
Когато специфичните стойности на sL не могат да бъдат определени експериментално, US
ЕРА предлага критерии за избор на таблични стойности. За целта улиците (пътищата) се
разделят на две групи: силен трафик (над 5000 МПС на 24 часа) и слаб трафик (под 5000
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МПС на 24 часа,) За първият случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.4 до 3
г/м2, а за втория случай от 0.1 до 0.5 г/м2. Ниските стойности предполагат отлично
състояние на асфалтовото покритие, докато високите стойности отговарят на лошо
състояние. При неасфалтирани пътища пътният нанос може да има много по-високи
стойности и се подбира от помощни таблици. За изчисляване на конкретните емисионни
фактори на включените в модела линейни източници са използвани следните данни:


SLINE1 - второкласен път II-56 с обща дължина (в границите на моделната карта)
33,120 км. Пътен нанос - 2 г/м2; средно тегло на автомобилите 1.5 тона; средна
скорост 50 км/час; По данни на АПИ средният трафик по този път е 37 МПС за
денонощие трафик. Изменението на интензивността на движение по часове в
денонощието е на базата на осреднени измервания на извънградски трафик.

Фиг. 4 Относителни коефициенти на часово натоварване на типичен извънградски трафик по
основната републиканска пътна мрежа

Очаквани максимални 24-часови концентрации на ФПЧ-10
Представените по-долу концентрационни карти отразяват влиянието на битовото
отопление и транспорта за пълна календарна година (2015 г.) с отчитане на сезонността на
отоплението и променливия трафик по пътната мрежа, в това число с отчитане на дневната
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интензивност (фиг. 4) и сезонната изменчивост чрез следните коефициенти: Зима - 0,695;
Пролет - 0,808; Лято - 1.00; Есен - 0.820. В транспортните източници не е включен
градския трафик по вътрешните улици на Брезово поради липса на конкретни данни.
Разпределението на максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ-10 е показано
на фиг. 5. На нея със син цвят са нанесени линиите с постоянни концентрации
(изоконцентрационните линии) на ФПЧ-10 в μg/m3. Моделът позволява, зоните в които
концентрацията на ФПЧ-10 превишава СД НОЧЗ по Наредба № 12/2010 г. от 50 μg/m3 да
се маркират в червена щриховка (в случая такива няма). Графиката е генерирана чрез
“филтруване” на масива от средноденонощни концентрации за всеки рецептор за всеки час
от календарния период и извеждане на максималните стойности. Следователно, тя не
отразява замърсяването на атмосферата в конкретен момент от време, а обединява
най-неблагоприятните за разсейване условия за всички рецептори, които най-често не
съвпадат по време.
Графикaта позволяват да се направят следните изводи:


Липсата на щрихована в червено зона показва, че даже при особено неблагоприятни
условия през отоплителния сезон, СД НОЧЗ по Наредба № 12/2010 г. от 50 μg/m3
не се очаква да бъде превишена. Абсолютният максимум е в централната част на
града и достига 36 μg/m3.



Специфичен фактор за изследваната територия е липсата на денивилация на
терена – градът е разположен в равнинна част, което не позволява натрупване към
по-високи части;



Върху цялата територия на град Брезово максималните 24-часови концентрации не
се очаква да превишават СД НОЧЗ от 50 μg/m3, те са в границите 20-36 μg/m3.

В района на град Брезово средногодишните концентрации на ФПЧ-10 се очаква да бъдат в
границите от 4 до 8 μg/m3. Извън населеното място СГ концентрации спадат до около 2
g/m3. Основната причина за ниските стойности на очакваните СГ концентрации е
сезонността на битовото отопление и ниския трафик през тъмната част на деня.
В конкретния случай не са отчетени някои специфични селскотопански работи, които
могат да бъдат източник на емисии от прах и ФПЧ-10.
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Фиг. 5 Максимални средноденонощни /24-часови концентрации/ на ФПЧ-10 с отитане на битовото
отопление и транспорта

Резултатите от математическото моделиране по отношение на ФПЧ10 позволяват да се
направи извода, че КАВ в град Брезово и Община Брезово е добро. Превишаване на СД
НОЧЗ от 50 μg/m3 не се очаква.
В реални условия приземните концентрации на ФПЧ10 могат да бъдат и по-високи, тъй
като моделирането не включва абсолютно всички източници на емисии. Въпреки това,
няма основание да се очакват значителни разлики.
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Основните източници на шум са свързани с вътрешно селищния и транзитно преминаващ
автомобилен транспорт, както и различните дейности на населението – работилници,
търговски обекти и др.
Шум над ПДН се отчита в града – основно от автомобилния транспорт – за кварталите
през които преминава път ІІ–56, в посоки Павел баня и Пловдив. Над ПДН е шума от
Републиканската пътна мрежа, който макар и с импулсивен характер, акустично натоварва
кварталите около него. За останалата част от територията на общината Шумът е в рамките
на нормите по БДС.
ОУПО не предвижда нови производствени зони, а единствено две производственообслужващи територии в землището на град Брезово, които няма да окажат въздействие
върху качеството на атмосферния въздух, тъй като в тях не се допускат производства с
вредни отделяния.
Мерки предвидени в ОУПО, които ще окажат положително въздействие върху опазване
чистотата на атмосферния въздух, са:
-

Ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура на територията на
общината

-

Ремонт и реконструкция на републиканската пътна инфраструктура на територията
на общината

Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за
подобряване на състоянието на качеството на атмосферния въздух и за намаляване на
вредното въдействие върху населението и компонентите на околната среда.
5.2. Повърхностни и подземни води
Текущото състояние и характеристиките на повърхностните и подземните води е
извършено съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Източнобеломорски район.
5.2.1. Повърхностни води
Територията на Община Брезово попада в границите на следните водни тела:
 Повърхностни водни тела:
-

Повърхностно водно тяло, категория река, име Керска, във водосбора на питейното
водохващане на с. Чехларе, с код на водното тяло BG3MA300R064. Екологичното и
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химичното състояние на тялото е неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е
опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването; опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
-

Повърхностно водно тяло, категория река, име Сребра - горно течение и приток,
част от НС Дондуково, с код на водното тяло BG3MA300R067. Екологичното
състояние на тялото е оценено като добро, а химичното състояние на тялото е
неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е опазване на доброто състояние и
предотвратяване влошаването; опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването.

-

Повърхностно водно тяло, категория река, име Бабешка, в във водосбора на
питейно-битово водоснабдяване на с. Бабек, с код на водното тяло BG3MA300R070.
Екологичното състояние на тялото е оценено като добро, а химичното състояние на
тялото е неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е опазване на доброто
състояние и предотвратяване влошаването; опазване на доброто химично състояние
и предотвратяване влошаването.

-

Повърхностно водно тяло, категория река, име Радина, част от НС Домлян и
Стряма-Чирпан, във водосбора на питейното водохващане на с. Розовец, с код на
водното тяло BG3MA300R071. Екологичното състояние на тялото е оценено като
добро, а химичното състояние на тялото е неизвестно. Екологичната цел за водното
тяло е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването;опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

-

Повърхностно водно тяло Река Мраченишка до язовир Домлян, категория река, с
код на водното тяло BG3MA400R089. Екологичното състояние на тялото е добро, а
химичното състояние - неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е постигане
на БПС.

-

Повърхностно водно тяло Река Омуровска горно течение, Новоселска река,
Кашладере и Съединение, категория река, с код на водното тяло BG3MA300R063.
Екологичното състояние на тялото е умерено, а химичното състояние - неизвестно.
Екологичната цел за водното тяло е постигане на добро състояние по
Макрозообентос; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване
влошаването.
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-

Повърхностно водно тяло Река Рахманлийска и десен приток Карадере, категория
река, с код на водното тяло BG3MA300R069. Екологичното състояние на тялото е
умерено, а химичното състояние - неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е
постигане на добро състояние по Макрозообентос; опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване влошаването.

-

Повърхностно водно тяло Река Свеженска от яз.Свежен до язовир Домлян,
категория река, с код на водното тяло BG3MA400R090. Екологичното състояние на
тялото е отлично, а химичното състояние - неизвестно. Екологичната цел за
водното

тяло

е

влошаването;опазване

опазване
на

на

доброто

доброто
химично

състояние
състояние

и

предотвратяване

и

предотвратяване

влошаването
-

Повърхностно водно тяло р. Лясково дере, категория река, с код на водното тяло
BG3MA400R091. Екологичното състояние на тялото е оценено като добро, а
химичното състояние на тялото е неизвестно. Екологичната цел за водното тяло е
опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването; опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

-

Повърхностно водно тяло Река Марица от р.Чепеларска до р.Омуровска, категория
река, с код на водното тяло BG3MA350R211. Екологичното състояние на тялото е
оценено като умерено, а химичното състояние на тялото е добро. Екологичната цел
за водното тяло е постигане на БПС.

В план за управление на речните басейни в Източно Беломорски район 2016-2021 г. са
предвидени следните конкретни мерки по отношение на повърхностни водни тела:
-

За повърхностно водно тяло, река Керска с код BG3MA300R064 – Мярка: Опазване
на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване –
допълваща мярка. Тип на мярката: Опазване на водовземането. Действия за
изпълнение на мярката са: забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни
сечи, във водосбора на водохващаниия от повърхностни води, предназначени за
питейно битово водоснабдяване

-

За повърхностно водно тяло, река Сребра - горно течение и приток с код
BG3MA300R067 - Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите
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страни в селското стопанство относно изискванията за постигане на добро
състояние на водите – допълваща мярка. Тип на мярката: Ефективно използване на
водите. Действия за изпълнение на мярката са: Провеждане на кампании за
насърчаване използването на методи в напояването, намаляващи разхода на вода.
-

За повърхностно водно тяло, река Бабешка за ПБВ на с. Бабек с код
BG3MA300R070 - Мярка: Опазване на повърхностните води предназначени за
питейно-битово водоснабдяване – допълваща мярка. Тип на мярката: Опазване на
водовземането. Действия за изпълнение на мярката са: Забрана за сечи, с
изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващаниия от
повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване.

-

За повърхностно водно тяло, река Радина за ПБВ на с. Розовец с код
BG3MA300R071 - Мярка: Опазване на повърхностните води предназначени за
питейно-битово водоснабдяване – допълваща мярка. Тип на мярката: Опазване на
водовземането. Действия за изпълнение на мярката са: Забрана за сечи, с
изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващаниия от
повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване.

-

За повърхностно водно тяло Река Мраченишка до язовир Домлян с код
BG3MA400R089 - Мярка: Възстановяване и защита на речните брегове и речното
корито от ерозия. Тип на мярката: Хидроморфология. Действия за изпълнение на
мярката са: Проучване на речното дъно и прилагане на мерки за възстановяване на
естественото му състояние.

-

За повърхностно водно тяло Река Омуровска горно течение, Новоселска река,
Кашладере и Съединение с код BG3MA300R063 - Мярка: Намаляване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на мярката: Нитрати.
Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на приетите правила за добра
земеделска практика в нитратно уязвими зони; Мярка:Изменение или прекратяване
на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в резултат от

преразглеждането

им. Тип на мярката: Точково заустване на отпадъчни води. Действия за изпълнение
на мярката са: Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на
производствени отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им.
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-

За Повърхностно водно тяло Река Рахманлийска и десен приток Карадере с код
BG3MA300R069 - Мярка: Изменение или прекратяване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води, в резултат от

преразглеждането им. Тип на мярката:

Точково заустване на отпадъчни води. Действия за изпълнение на мярката са:
Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на производствени
отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им.
-

За Повърхностно водно тяло Река Свеженска от яз.Свежен до язовир Домлян с код
BG3MA400R090 - Мярка: Предотвратяване на влошаването на състоянието на
водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения. Тип на
мярката: Други превантивни мерки. Действия за изпълнение на мярката са:
Недопускане реализацията на инвестиционни намерения в части от повърхностните
водни тела, които са определени референтни места.

-

За Повърхностно водно тяло Река Марица от р.Чепеларска до р.Омуровска,

категория река с код BG3MA350R211 - Мярка: Възстановяване и защита на речните
брегове и речното корито от ерозия. Тип на мярката: Хидроморфология. Действия
за изпълнение на мярката са: Проучване на речното дъно и прилагане на мерки за
възстановяване на естественото му състояние.
Не се наблюдават превишени стойности на физикохимични показатели за добро
екологично състояние.
5.2.2. Подземни води
Подземните водни тела на територията на Община Брезово са:
-

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина с код BG3G000000Q013

Подземното водно тяло е оценено в добро количествено състояние и лошо химично
състояние. Екологичната цел за това тяло е: По-малко строга цел по показател фосфати,
нитрати, калций; запазване на доброто количествено състояние.
-

Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона с код BG3G00000K2030

Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и химично състояние.
Екологичната цел за това тяло е: Опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването;запазване на доброто количествено състояние.
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-

Порови води в Неоген - Кватернер -

Пазарджик - Пловдивския район с код

BG3G00000NQ018
Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние.
Екологичната цел за това тяло е: Постигане на добро състояние по показател нитрати,
фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, обща алфа-активност,
естествен уран ;постигане на по-малко строга цел от добро количествено състояние.
-

Карстови води - Чирпан - Димитровград с код BG3G0000PgN026

Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние.
Екологичната цел за това тяло е: по-малко строга цел по показател калций,
нитрати;запазване на доброто количествено състояние.
-

Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен с код BG3G0PzK2Pg027

Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние.
Екологичната цел за това тяло е: Постигане на добро състояние по показател нитрати;
запазване на доброто количествено състояние.
-

Пукнатинни

води

-

Западно-

и

централнобалкански

масив

с

код

BG3G00000Pt044
Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние.
Екологичната цел за това тяло е: Постигане на добро състояние по показател нитрати;
запазване на доброто количествено състояние.
В ПУРБ 2016-2021 са предвидени следните конкретни мерки за опазване на подземни
водни тела:
-

За подземно тяло „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ с код
BG3G000000Q013 – Мярка: Подобряване на информацията за натиска и
въздействието върху водите от селското стопанство – допълваща мярка. Тип на
мярката: Дифузно замърсяване. Действия за изпълнение на мярката са: Събиране на
актуална информация за местоположението и текущото състоянието на складове за
пестициди.

-

За

подземно

тяло

„Пукнатинни

води

-

Брезовско

-

Ямболска

зона“ BG3G00000K2030:
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- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници –
основна мярка. Тип на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са:
Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по
ПРСР
- Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите. Тип
на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Провеждане на
обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри
земеделски практики
- Мярка: Подобряване на информацията за натиска и въздействието върху водите от
селското стопанство. Тип на мярката: Дифузно замърсяване. Действия за
изпълнение на мярката са: Събиране на актуална информация за местоположението
и текущото състоянието на складове за пестициди
- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни
води. Тип на мярката: Контрол върху водовземането. Действия за изпълнение на
мярката са: Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с
количество над 150 000 куб.м.год; един път на 3 години на разрешителните за
водовземане от подземни води с разрешено количество от 30000 до 150000
куб.м.год; един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено количество под 30000 куб.м.год.
-

За подземно тяло Порови води в Неоген - Кватернер -

Пазарджик - Пловдивския

район с код BG3G00000NQ018:
- Мярка: Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието. Тип
на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на приетите
правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони
- Мярка: Подобряване на управлението. Тип на мярката: Контрол върху
водовземането. Действия за изпълнение на мярката са: Подобряване на контрола на
разрешителните за водовземане от подземни води
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- Мярка: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за
намаляване на несигурността.. Тип на мярката: Други значителни неблагоприятни
въздействия. Действия за изпълнение на мярката са: Проучване за установяване на
замърсяване на повърхностни и подземни води
-

За подземно тяло Карстови води - Чирпан - Димитровград с код BG3G0000PgN026:
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на
мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на приетите
правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони
- Мярка: Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието. Тип на мярката:
Дифузно замърсяване. Действия за изпълнение на мярката са: Контрол на
използването на пестициди в райони на подземни водни тела, формирани в
карстови водни хоризонти, разкриващи се на повърхността
- Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите. Тип
на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Провеждане на
обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри
земеделски практики
- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни
води. Тип на мярката: Контрол върху водовземането. Действия за изпълнение на
мярката са: Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с
количество над 150 000 куб.м.год; един път на 3 години на разрешителните за
водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000
куб.м.год; един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.;

-

За подземно тяло Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен с код
BG3G0PzK2Pg027:
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на
мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на приетите
правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони
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- Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите. Тип
на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Провеждане на
обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри
земеделски практики
- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни
води. Тип на мярката: Контрол върху водовземането. Действия за изпълнение на
мярката са: Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с
количество над 150 000 куб.м.год; един път на 3 години на разрешителните за
водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000
куб.м.год; един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.;
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на
мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР
-

За подземно тяло Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив с код
BG3G00000Pt044:
- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на
мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на приетите
правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони
- Мярка: Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите. Тип
на мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Провеждане на
обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри
земеделски практики
- Мярка: Наблюдение на резултати от локалната мониторингова мрежа на
хвостохранилищата. Тип на мярката: КПКЗ.
- Мярка: Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични,
биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества,
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както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника

и

други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или
състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово
водоснабдяване. Тип на мярката: Опазване на водовземането. Действия за
изпълнение на мярката са: Осъществяване на контрол и превенция срещу
замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно
сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на
водоизточника

и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната

вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за
питейно-битово водоснабдяване
- Мярка: Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни
води. Тип на мярката: Контрол върху водовземането. Действия за изпълнение на
мярката са: Ежегоден контрол на разрешителните с разрешено водовземане с
количество над 150 000 куб.м.год; един път на 3 години на разрешителните за
водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000
куб.м.год; един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.;
- Мярка: Намаляване на замърсяването от минни дейности. Тип на мярката:
Дифузно замърсяване. Действия за изпълнение на мярката са: Подобряване
експлоатация и стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на
водите
- Мярка: Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните
води. Тип на мярката: Контрол върху водовземането. Действия за изпълнение на
мярката са: Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони
с устоновен риск от въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на
подземните водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.)
- Мярка: Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни
води. Тип на мярката: Други значителни неблагоприятни въздействия. Действия за
изпълнение на мярката са: Провеждане на мониторинг за установяване
въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води
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- Мярка: Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници. Тип на
мярката: Нитрати. Действия за изпълнение на мярката са: Прилагане на
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР
5.2.3. Зони за защита на водите
Зоните за защита на водите биват:
 Зони за защита на водите, съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от ЗВ
Повърхностните водни тела, определени като зони за защита на повърхностните води, са с
код

на зоните BG3DSWMA300R064,

BG3DSWMA300R070, BG3DSWMA300R071,

BG3DSWMA400L092 и BG3DSWMA400R091.
Всички подземни водни тела на територията на община Брезово са определени като зони
за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване.
 Санитарно-охранителни зони /СОЗ/ определени съгласно чл.119, ал.4, от ЗВ
Съгласно наличната информация в БД Източнобеломорски район, в Община Брезово
попадат санитарно-охранителни зони /СОЗ//, определени по реда на Наредба 3 от 16
октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Заповедите за учредяване на санитарно-охранителни зони са:
-

СОЗ – М – 70/23.02.2007 г. – ПС „Стрелци“ – СОЗ около 2 бр.

дренажи за

питейно-битово водоснабдяване на с. Стрелци, Община Брезово, Област Пловдив
-

СОЗ – М – 90/23.02.2007 г. – ПС „Зеленикаво“ – СОЗ около 2 броя ТК в землището
на с. Момино, Община Раковски, Област Пловдив за ПБВ на с. Борец, Община
Брезово – част от пояс III попада в Община Брезово, Област Пловдив

-

СОЗ – М – 113/23.02.2007 г. – БПС „Стрелци“ около ТК за ПБВ на с. Зеленикаво,
Община Брезово, Област Пловдив

-

СОЗ – М – 125/ 17.09.2008 г. – ПС „Чоба“ на 6 броя ТК на ПБВ на група
Брезово-Чоба, Тюркмен, Община Брезово, Област Пловдив
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-

СОЗ – М – 153/ 23.04.2009 г. – СОЗ около язовир Свежен за допълнително
водоснабдяване на с. Свежен, Община Брезово, Област Пловдив

Общо на територията на общината са разположени 33 санитарно-охранителни зони. 16 от
тях са учредени около повърхностни водоизточници, 7 от тях – около подземни водни тела
/тръбни

кладенци/,

3

–

около

извори,

6

–

около

хоризонтални

дренажи.

Санитарно-охранителнителните зони биват три пояса:
- най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки дейности,
които

могат

да

увредят

ползваната

вода

–

в

този

пояс

попадат

14

от

санитарно-охранителните зони в общината
- среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с химични, биологични,
бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; замърсяване от
дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит
на водовземното съоръжение; замърсяване от други дейности, водещи до влошаване
качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника – в този пояс
попадат седем от санитарно-охранителните зони
- външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно разпадащи се,
трудноразградими и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; други
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на
водоизточника – в този пояс попадат осем от санитарно-охранителните зони.
Четири от санитарно-охранителните зони попадат едновременно във втори и трети пояс.
Шест от санитарно-охранителните зони са незащитени.
Таблица 26: Санитарно-охранителни зони на територията на Община Брезово
Заповед за учредяване

Тип

Пояс

Площ кв.м.

Забрана/ ограничение

СОЗ-М-23/03.08.2005

Повърхностни

2-3

702900000 повърхностни

СОЗ-М-23/03.08.2005

Повърхностни

1

44402000 повърхностни

СОЗ-М-28/26.09.2005

Повърхностни

1

32616 повърхностни

СОЗ-М-28/26.09.2005

Повърхностни

1

97002 повърхностни

СОЗ-М-28/26.09.2005

Повърхностни

2

6726400 повърхностни

СОЗ-М-28/26.09.2005

Повърхностни

3

2493430 повърхностни

СОЗ-М-30/28.09.2005

Поврхностни

2-3

6329189 повърхностни

СОЗ-М-30/28.09.2005

Повърхностни

1

103119 повърхностни
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СОЗ-М-30/28.09.2005

Повърхностни

1

7095 повърхностни

СОЗ-М-29/26.09.2005

Повърхностни

2-3

2659693 повърхностни

СОЗ-М-29/26.09.2005

Повърхностни

1

82478 повърхностни

СОЗ-М-29/26.09.2005

Повърхностни

1

69659 повърхностни

СОЗ-М-29/26.09.2005

Повърхностни

2-3

630550 повърхностни

СОЗ-М-29/26.09.2005

Повърхностни

1

29504 повърхностни

Решение №569/13.09.1973

Находище Хисаря

3

СОЗ-М-69/23.02.2007

Извор

3

3640 незащитен в.о

СОЗ-М-69/23.02.2007

Извор

2

16038 незащитен в.о

СОЗ-М-69/23.02.2007

Извор

1

3562 незащитен в.о

СОЗ-М-70/23.02.2007

Хоризонтален дренаж

3

0 защитен в. о

СОЗ-М-70/23.02.2007

Хоризонтален дренаж

2

0 защитен в. о

СОЗ-М-70/23.02.2007

Хоризонтален дренаж

1

2640 защитен в. о

СОЗ-М-90/16.08.2007

Хоризонтален дренаж

3

66906 незащитен в. о

СОЗ-М-90/16.08.2007

Хоризонтален дренаж

2

115098 незащитен в. о

СОЗ-М-90/16.08.2007

Хоризонтален дренаж

1

26501 незащитен в. о

СОЗ-M-103/18.02.2008

Подземни 2 ТК

3

0 защитен в.о

СОЗ-M-113/31.03.2008

Подземни ТК

3

0 защитен в.о

СОЗ-M-113/31.03.2008

Подземни ТК

2

0 защитен в.о

СОЗ-M-113/31.03.2008

Подземни ТК

1

0 защитен в.о

СОЗ-M-125/17.09.2008

Подземни 6 ТК

3

0 защитен в. о

СОЗ-M-125/17.09.2008

Подземни 6 ТК

2

0 защитен в. о

СОЗ-M-125/17.09.2008

Подземни 6 ТК

1

5608 защитен в. о

СОЗ-M-153/23.04.2009

Повърхностни

2

1087114 повърхностни

СОЗ-M-153/23.04.2009

Повърхностни

1

65702 повърхностни

0

 Зони за защита на водите съгласно чл.119 а, ал.1, т.3 от ЗВ – зоните, в които
водите са чувствителни към биогенни елементи
- Уязвима зона
“Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в
близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на
водите с нитрати. Те обхващат почти всички земи от низинния, равнинно-хълмистия и
нископланинския пояс и, в сравнение с другите европейски държави, заемат значителна
част от територията на страната.

119

Съгласно Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016 –
2021 година, Община Брезово е определена като уязвима зона за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници. Обхватът на уязвимата зона е до 300 м
надморска височина.
-

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина с код BG3G000000Q013 –

Екологичната цел е: „Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното
нитратно

замърсяване

от

селскостопански

източници

съгласно

Директива

91/676/ЕЕС“
-

Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона с код BG3G00000K2030 -

Екологичната цел е: Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното
нитратно

замърсяване

от

селскостопански

източници

съгласно

Директива

91/676/ЕЕС
-

Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район с код

BG3G00000NQ018. Екологичната цел е: „Намаляване и/или предотвратяване на
по-нататъшното нитратно замърсяване от селскостопански източници съгласно
Директива 91/676/ЕЕС“
-

Карстови води - Чирпан - Димитровград с код BG3G0000PgN026.

Екологичната цел е: „Намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното
нитратно

замърсяване

от

селскостопански

източници

съгласно

Директива

91/676/ЕЕС“
 Зони за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за
запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в които
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване
-

Защитена зона „Река Омуровска“ с код BG0000443 – за опазване на

природни местообитания. Зоната е с площ 532,31 ха. - В териториалния обхват на
Община Брезово, зоната обхваща част от землището на село Чехларе, като включва
следните повърхностни водни тела: BG3MA300R062 - Река Омуровска средно и
долно течение, BG3MA200R038 - Горно течение на Сазлийка до с. Ракитница,

120

BG3MA300R063 - Река Омуровска горно течение, Новоселска река, Кашладере и

Съединение. BG3MA350R211 - Река Марица от р.Чепеларска до р.Омуровска.
Предмет и цели на опазване в защитениата зона, за които водите са важен фактор за
опазването им са шриродни местообитания: Местообитания на видове: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
Обикновенна блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Бисерна мида (Unio crassus).
При реализацията на ОУП е необходимо спазване на мерките, заложени в ПУРБ, а
именно:
 Мерки, насочени към урбанизираните територии
 Основни мерки:
- Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места
- Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните
води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около
водовземните съоръжения/системи;
- Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в
резултат от преразглеждането им.
- Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места
- Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за водни
услуги;
 Допълващи мерки:
- Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията;
- Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в
резултат от преразглеждането им;
- Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване;
- Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;
- Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се
засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението;
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- Осигуряване на екологичния отток;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
- Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места;
- Подобряване на информацията за натиска и въздействието върху водите от
населени места;
- Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води;
- Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на
питейното водоснабдяване.
 Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване
 Основни мерки:
- Изграждане на съоръжения препятстващи разпространението на замърсители във
водите;
- Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в
резултат от преразглеждането им;
- Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води
и отпадъчни води в района на депа за отпадъци;
- Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- Намаляване на замърсяването от минни дейности;
- Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за водни
услуги;
- Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води;
- Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води;
- Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични,
бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по
дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности,
водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за
защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване;
- Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води.
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 Допълващи мерки:
- Изграждане на съоръжения препятстващи разпространението на замърсители във
водите;
- Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води
и отпадъчни води в района на депа за отпадъци;
- Наблюдение

на

резултати

от

локалната

мониторингова

мрежа

на

хвостохранилищата;
- Намаляване на замърсяването от минни дейности;
- Опазване на количественото състояние на подземните води;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
- Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите;
- Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води;
- Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води.
 Мерки, насочени към селското стопанство:
 Основни мерки:
- Изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане от повърхностни
води, в резултат от преразглеждането им;
- Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници;
- Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за водни
услуги.
 Допълващи мерки:
- Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията
- Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите
- Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии
- Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване
- Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита
- Осигуряване на екологичния отток
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- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите
- Подобряване на информацията за натиска и въздействието върху водите от
селското стопанство
- Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води
- Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в
чувствителните зони.
 Мерки, насочени към енергетиката:
 Основни мерки:
- Осигуряване на екологичния отток.
 Допълващи мерки:
- Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.
 Мерки насочени към ръбовъдството и отглеждането на аквакултури
 Основни мерки:
- Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията;
- Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на
аквакултури.
 Допълващи мерки:
- Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията
- Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на
аквакултури
- Опазване и подобряване на състоянието на зони за защита
- Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
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- Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите;
- Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество и
хидроморфологичното състояние;
- Приемане/актуализиране на нормативни актове в областта на опазване, използване
и управление на водите;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води.
 Мерки, насочени към защита от наводнения:
 Основни мерки:
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.
 Допълващи мерки:
- Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
- Подобряване на естественото задържане на водата;
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води.
 Мерки, насочени към изменението на климата
 Допълващи мерки:
- Осигуряване на екологичния отток;
- Смекчаване на натиска от климатичните промени.
 Мерки, насочени към горското стопанство
 Допълващи мерки:
- Опазване

на

повърхностните

води

предназначени

за

питейно-битово

водоснабдяване
 Мерки, насочени към туризъм и рекреационни дейности
 Основни мерки:
- Опазване на водите за къпане.
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 Допълващи мерки:
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
- Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на
водите
 Мерки, насочени към транспорт
 Допълващи мерки:
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите.
 Мерки, насочени към повече от една движеща сила
 Основни мерки:
- Изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане от повърхностни
води, в резултат от преразглеждането им;
- Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни, подземни води
и отпадъчни води в района на депа за отпадъци;
- Осигуряване на адекватен принос на водоползвателите към разходите за водни
услуги;
- Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места;
- Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни води;
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води
 Допълващи мерки:
- Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията;
- Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите;
- Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в
резултат от преразглеждането им;
- Опазване

на

повърхностните

води

предназначени

за

питейно-битово

водоснабдяване
- Осигуряване на екологичния отток;
- Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите;
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- Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места;
- Подобряване на мониторинга на количеството на повърхностните води;
- Подобряване на мониторинга на химичното състояние на подземните води;
- Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество и
хидроморфологичното състояние;
- Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности
на етап инвестиционните предложения;
- Приемане/актуализиране на нормативни актове в областта на опазване, използване
и управление на водите;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води
 Мерки, насочени към повече от една движеща сила
 Основни мерки:
- Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води;
- Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в
резултат от преразглеждането им.
 Допълващи мерки:
- Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- Опазване и подобряване на състоянието на зони за защита;
- Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води;
- Подобряване на мониторинга на повърхностните води;
- Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново
изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
- Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води.
 Мерки, касаещи зони за защита на водите от екологичната мрежа „Натура
2000”
- Мерките, свързани със залесяване и регламентиране на сечи във водосбора
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- мерки за залесяване на речните брегове и възстановяване на местообитания и
видове
Приложими мерки от Плана за управление на риска от наводнения за
Източнобеломорски район - мерки на ниво район за басейново управление:
-

Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите

свързани с наводненията
-

Издаване на забрана/ограничение за строителството в зони с риск от

наводнения
-

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони

-

Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите

свързани с наводненията
-

Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките

язовири с цел безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни
наводненения.
-

Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани

към поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен
и времеви обхват
-

Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите

зони
-

Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни

водохранилища. Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни
валежи в сравнително малки водосборни области.
Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН в Източнобеломорски район, съгласно
Становище по еколoгична оценка:
-

Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да

не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със
заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на
защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за
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обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и подзаконовите
нормативни актове по прилагането.
-

Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от

предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на
ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и проекти в
обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие да се одобряват по
реда на съответния специален закон само след произнасяне с положителен
диспозитив на компетентния орган по околна среда и при съобразяване с условията
и мерките в съответния административен акт.
-

Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20годишната вълна.
-

ВиК операторите да уведомяват БДИБР и съответните РЗИ в случай на

наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както
и за предприети от тях коригиращи действия за осигуряване съответствие на водите
с показатели по Наредба № 9/16.03.2001 г за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели.
-

Реализацията на предложените мерки следва да се съобразява със забраните

и ограниченията в санитарно-охранителните зони, посочени в Наредба №
3/16.10.2000 год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения
за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води.
-

Изграждане при необходимост на съоръжения за физическа защита и

предпазване от компрометиране на водовземните съоръжения (тръбни и шахтови
кладенци), попадащи в прогнозираните РЗПРН.
-

Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на

водата от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване.
-

Налагане на забрана върху ползването на водите за питейно-битови цели при

констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение.
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-

Осигуряване на допълнителна информация по отношение естествените

извори и водовземните съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на
заливане при различните видове сценарии на наводнения в РЗПРН.
-

За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в
РЗПРН - при актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на
големи аварии и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и
становище от Басейновата дирекция.
-

В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема

предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност
от възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване
на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при
възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква и
становище от Басейновата дирекция.
-

Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на

речното корито и почистване на речни участъци и дерета да се извършват за кратък
период извън размножителният сезон на животинските видове от приложения 2 и 3
на ЗБР от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство
на видовете животни, предмет на опазване.
-

При прилагане на мерките, свързани със залесяване в защитени зони, да се

предвиждат залесителните дейности само с местни видове, вкл. такива, формиращи
крайречни местообитания.
-

Всички структурни мерки от ПоМ на ПУРН, свързани с изграждане на нови

диги и корекции, освен при доказана необходимост и липса на алтернативно
решение, да се реализират извън границите на защитените зони и след оценка по т.
І.А.2. Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиждани в населени
места и селищни образувания, попадащи в границите на зоните.
-

При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска

замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни
материали от строителната техника.
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-

При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи

дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при
възможност извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл.
птици, предмет на опазване в защитените зони и строителните работи да се
осъществяват в максимално ограничена полоса.
-

С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие

всички ППП/ИП, които могат да окажат хидроморфологичен натиск върху
повърхностните водни тела в обхвата на РБУ и не са свързани с изпълнение на
мерки от ПУРН и ПУРБ, да бъдат консултирани с БД и съобразени с териториалния
обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се
считат за приоритетни.
-

Изпълнението на мерки за отстраняване на затлачвания на речното корито,

почистване на запълнени с наноси басейни и почистване на речни участъци и
дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:
- да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната
растителност;
- да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;
- да се извършва при доказана необходимост по надлежния ред.
-

На етап идеен проект възложителите да консултират с БД възможността за

заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е
идентифициран потенциал за значително засягане на природни местообитания и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, с по-щадящи
мерки от националния каталог от мерки
-

На етап проектиране при реализация на структурните мерки от ПоМ в

защитени зони да се съобразява разпространението на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, с цел да не се
допуска увреждането им.
-

Мерките за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в

заливни

тераси

на

реките

и

контролирано

временно

наводняване

на

селскостопански площи да не се прилага в участъци, в които има сухоземни
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в
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защитените зони. При планирането на конкретните площи за изпълнение на тези
мерки да се избягва засягането на терени, покрити с ниска тревиста растителност
(целини, пасища и ливади), а буферните басейни да се създават предимно в
заблатени крайречни райони, където допълнителното им заливане не променя
съществено хидрофизичните условия на терена и опресняването на застоялите води
би имало положителен ефект за биотата.
-

Разработване на пилотен проект за управление на поне два водосбора с цел

намаляване на риска от наводнения. Резултатите да се използват за изготвяне на
методика за управление на водосборите.
-

Изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност

във връзка с осигуряване на проводимостта на реките, подобряване на свързаността
и запазване на крайречните горски местообитания, подобряване на състоянието им
и опазване на биологичното разнообразие.
5.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране на
отпадъчните води
Водоснабдяването в общината се осъществява по два начина: помпено и гравитачно.
Водоснабдяването се осъществява от изградени шахтови и тръбни кладенци, водоеми,
дренажи и речни водохващания.
Водоснабдителна група Златосел включва селата Златосел, Дрангово, Отец Кирилово,
Върбен, вилната зона при яз. “Дондуково”. За водоизточник се използват два тръбни
кладенци в землището на кв. Парчевич, което се водоснабдява от два кантона.
Друга водоснабдителна група на територията на общината е Брезов - Чоба- Тюркмен с
водоизточник шест тръбни кладенци на терасата на р. Рахманлийска между селата Чоба и
Тюркмен. Общият дебит на кладенците е 56 л/сек. Върху кладенците са изградени шест
броя БПС, които подават водата в черпателен водоем 50 м3, откъдето помпена станция
II-ри подем с три броя помпо-групи подават вода за гр. Брезово, с. Чоба и с. Тюркмен.
Първа група – за гр. Брезово са монтирани два броя помпи тип KRG1H – 80/315/25-053 с
Q=32 л/сек, N=90 квт. напорния водопровод за гр. Брезово е Ст.ф 250 с дължина L=8440 м.
От помпената станция водата се подава в съществуващ водоем с обем 700 м3, намиращ се
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в местността „Голям Ташлък“. Характерните коти на водоема са: водно ниво 280,18,
вливна тръба 280,43, хранителна тръба 276,15.
До Винпром Брезово има съществуващ водоем с обем 500 м3 от старото водоснабдяване
на град Брезово, от с. Зеленикаво, което е отпаднало. Котите на този водоем са: водно ниво
264,00, хранителна тръба 261,87.
Между двата водоема има изградена връзка от стоманени тръби Ш159 мм. По настоящем
водата към водопроводната мрежа

на град Брезово се подава от водоем 500 м3.

Втора група – за с. Чоба са монтирани два броя помпи тип 25 МС 48 2 с Q=27,8 л/сек,
H=96 м, N=45 квт. Водата се подава директно във водопроводната мрежа на селото чрез
напорния водопровод Е ф 200 с дължина L=2040 м.
Водопроводната мрежа на гр. Брезово и с. Чоба е изградена предимно от етернитови тръби.
По диаметри и вид на материала, мрежата е както следва:
-

гр. Брезово – мрежата е с диаметри от φ 60 до φ 300. Общата дължина на мрежата е
32 09 м, от които вътрешна водопроводна мрежа – 20570 м и външни водопроводи –
11499 м.

-

с. Чоба – мрежата е с диаметри от φ 80 до φ 200 и има обща дължина 19395 м, от
които вътрешна водопроводна мрежа – 17355 м и външни водопроводи – 2040 м.

Отчетните загуби в системата са 61%.
Град Брезово се водоснабдява и от изградените два дренажа на терасата на р. Розовска
между Брезово и Зелениково. Водата от дренажите постъпва в събирателна шахта и от там
по самостоятелни системи се разделя за гр. Брезово и с. Зелениково.
Село Борец се водоснабдява посредством три тръбни кладенци, разположени на 3,5 км.
югозападно от селото.
От речното водоснабдяване в местността “Топлика”, по гравитачен път се водоснабдява с.
Розовец. Западно от с. Пъдарско има изграден помпов шахтов кладенец, от който се
водоснабдява селото.
Село Бабек се водоснабдява чрез съществуващ речен филтър североизточно от селото.
В с. Сърнегор питейната вода постъпва от водоема при с. Отец Паисиево.
Изградеността на водопреносната система е на сравнително добро ниво в общинския
център, но в голямата си част тя е амортизирана и има нужда от рехабилитация. През
последните години не са правени инвестиции за нейното подновяване и разширяване.
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Водоснабдяването

на

промишлеността

в

общината

се

осъществява

от

същите

водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни нужди.
Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното равнище за
страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива само дъждовните води и има
обща дължина от 89 км. В град Брезово има частично изградена битова канализация, която
преди включването в реката, минава през доста примитивно пречиствателно съоръжение.
В общината няма канализация за отпадни води.
В периода 2009-2011 г. е разработен е проект: Канализация на гр. Брезово и с. Чоба и
подмяна на водопроводната мрежа по оперативна програма "Околна среда 2007-2013",
който до момента не е реализиран. Извършено е прединвестиционно проучване и е
разработен идеен и работен проект за изграждане на канализационна мрежа в гр.Брезово и
с.Чоба, главни колектори за отпадни води,ПСОВ и подмяна вътрешната водопроводна
мрежа на двете населени места, като се очаква финансиране на инженеринга на обекта.
Общинският център гр. Брезово няма изграден воден цикъл – канализационна система за
отпадни води, които да постъпват в пречиствателна станция за отпадни води /ПСВО/.В
населените места отпадните води се заустват без пречистване – директно в реките. На
територията на общината няма изградени пречиствателни съоръжения.
5.2.5. Източници на замърсяване на водите
Ядрото на общината – гр.Брезово няма пречиствателна станция за отпадни води. В
населените места отпадните води се заустват без пречистване – директно в реките.
Сред по-големите обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат
изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения и които се контролират от РИОСВ
Пловдив е „Брезово” ООД в гр. Брезово обект „Кланица за водоплаващи” - въведена в
експлоатация пречиствателна станция за механично и биологично пречистване на
производствени отпадъчни води. Максималният капацитет на станцията – 200 куб. м./ден.
През 2009 год. е извършено разширение на действащата пречиствателна станция с още
един ББ с ВУ и КУ. Пречистените отпадъчни води заустват в р. Розовецка. Извършват
собствени периодични измервания на отпадъчните води.
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води на
територията на РИОСВ-Пловдив през 2014 год. включва 16 хидрогеоложки пунктa, от
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които един пункт за оперативен мониторинг попада на територията на Община Брезово BG3G000000QMP032 - ПС - Сондаж, с. Борец.
В ПУРБ Източно-беломорски район ра регистрирани следните показатели за замърсяване
на подземните водни тела:
Таблица 27. Показатели за замърсяване на подземните водни тела
Код ПВТ

Име ПВТ

Вещества

или

Обща оценка

Влошаване

на

на

на химичното

качествата

на

състояние

подземните

води,

показатели
замърсяване

на

ПВТ

-

предназначени

Концентрации

питейно-битово

на

водоснабдяване

РС

(2010-2014
год.)

за
-

Средногодишни
над

Стандарт
над ПС

и

концентрации
(2010-2014

год.)

над

Стандарт за качество
на питейни води и над
ПС

BG3G000000Q013

Порови

води

Кватернер
Горнотракийска

в

Фосфати (mg/l)

0,55

1,055

-

Нитрати (mg/l)

48,1667

Калций (mg/l)

138,7917

низина

Подземно водно тяло BG3G000000Q013 /Порови води в Кватернер - Горнотракийска
низина/ е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн, заема централните
части на разглеждания район. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и пролувиални
отложения са образувани от р. Марица, и нейните притоци Пясъчник, Стряма, Стара река,
Въча, Чая. Цялото ПВТ има площ – 2817,53 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от
пясъци, глини, гравелити, валуни. ПВТ се подхранва от реките и деретата притоци на р.
Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите води на южната
оградна верига, които подземно се изливат в алувия. От извършените наблюдения върху
химичното състояние през периода 2010-2014 год. се констатира: В мониторингов пункт
BG3G000prQpMP122-ШК1–КЦМ, гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи:
-

Калций - средноаритметична стойност (медиана)– 138,79 mg/l е над ПС (121,5 mg/l)
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-

Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 48,17 mg/l е над ПС (38,775
mg/l)

В другите мониторингови пунктове при с. Куртово Конаре (Кладенец) и гр. Раковски
(Сондаж №8) не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при
наблюдаваните

показатели.

Обща

оценка

на

химичното

състояние

на

ПВТ

BG3G000000Q013 - лошо - показатели на замърсяване са фосфати, нитрати, калций.
На територията на РИОСВ - Пловдив – 2012 год. са разкрити над 370 пункта за собствен
мониторинг на химичното състояние на подземните води, като един за подземно водно
тяло BG3G00000NQ018 са разкрити 3 пункта в гр. Брезово, в които са отчетени следните
стойности на показтели:
-

Съдържания над прагова стойност: Нитрати - 45,29 mg/l Електропроводи мост 1728 µS/cm

-

Съдържания над стандарт: Нитрати - 262 mg/l

Не са отчетени отклонения на микробиологични показатели в зони за защита на водите.
Общото състояние на водното тяло е лошо.
ОУПО е съобразен с мерките в областта на развитие на инфраструктурата и по-конкретно
на ВИК мрежите, заложени в Областна стратегия за развитие на Област Пловдив
2014-2020 г., в т.ч.:


Мярка 6.4. Доизграждане на канализационната система на областта и устойчиво
подобряване на системата на водоснабдяване и водоползване;

Предвижданията на ОУПО, свързани с този компонент на околната среда са:
 Развитие на водоснабдителната и канализационната система чрез:


Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на Общината



Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел



Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци



Подобряване на канализацията в населените места



Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения в населените
места
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Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за
подобряване на състоянието на качеството на повърхностните и подземните води и за
намаляване на вредното въдействие върху населението и компонентите на околната среда.
5.3. Почви и земни недра
Общината се характеризира с твърде разнообразен гаоморфоложки и геоложки строеж,
както по структура на скалите, така и по възраст на формациите.
Почти Ѕ от площти на системата е заета от предпалеозойски метаморфни скали – гнайси,
амфиболити и кристалинни шисти и палеозойски южнобългарски гранити. Всички те
изграждат

високата

планинска

част

на

територията

на

север

от

линията

Върбен-Златосел-Дрангово-Брезово-Зелениково-чехларе. Южно от тази линия на земната
повърхност се разкриват млади образования – кватернерни и плиоценски наслаги.
Плиоценът – е представен предимно от глини, пясъци и в основата – конгломерати.
Изгражда площта заключена между селата Дрангово, Борец, Отец Кирилово.
Кватернетът

изгражда района на селата Стрелци, Пъдарско, Брезово. Това са глини,

пясъци и чакъли от речен/алувиален/ произход. Тук подпочвените води са плитко до
земната повърхност.
Горна креда кварцити, пясъчници, глинести лиски, мергели, които изграждат района
южно от Дрангово, Зелениково, източно от Брезово.
Приабон - мергели, пясъчни варовици, варовици – разкрити са в района на с. Тюркмен.
Представляват промишлен интерес за кариерна разработка.
Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни шисти,
гнайси, амфиболити и др.
В община Брезово се срещат скални инженерногеоложки типове скали.
В община Брезово се срещат комплекси от скални и полускални инженерногеоложки
типове скали.
В община Брезово се срещат следните генетични и литоложки типове скали:
-

Магмени ефузивни – андезити, латити и диабази; вулкански туфи

-

Магмени интрузивни – стари /палеозойски и предпалеозойски/ гранити

-

Морски седиментни типове –пясъници, варовици и доломити, мергели

Гранитите и скалите на метаморфния комплекс са силно изветрели и тектонски
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обработени, поради което не са качествени за строителни материали. По-голям интерес за
кариерна разработка представляват кварцитите на Горната креда. Находища на кварцити
са установени на юг от с.Дрангово и източно от гр.Брезово.
Характерни физико-механични показатели на скалите и хидрогеоложки елементи:


Съпротивление на натиск в сухо състояние на варовици– 1070 кг/см2



Съпротивление на натиск във водонапито състояние на варовици – 950 кг/см2



Дълбочина на водното ниво от повърхността – малка > 10 м.

За общината съществува риск от разрушителни геоложки процеси и явления в земната
среда – естествени и техногенни. Съществува геоложки риск от проявление на:
 процеси с внезапно действие или с периодично активизиране, както следва:


Земетресения

Интензивното тектонско развитие определя лабилната и сеизмика.
В сеизмично отношение територията се разделя на 2 зони:


Зона

А - характеризираща се с висока интензивност на регистрираните досега

земетръси – VIII степен по дванадесет балната таблица на Меркали. Това са
разрушителни трусове, налагащи обезопасяване на строителството съгласно
изискванията на Правилника за строителство в земетръсни зони

Обхваща

южната, ниска и равнинна част на селищната система, южно от споменатата по
горе линия Брезово-Дрангово-Златосел


Зона Б - обхваща северната планинска част на системата. Характеризира се с
интензивност на земетръсите от VII степен. Това са много силни трусове,
налагащи също антисеизмични мероприятия по правилника за съответната
степен.

Характерни са места с проявена сеизмичност VIII и IX степен. Възможни са земетресения
с регионално въздействие и ниска степен на предсказуемост. В близост до общината са
разположени два няколко епицентъра на земетресения – един в Община Стара Загора на
север от яз. Чаталка с магнитуд 5-6 и един в Община Братя Даскалови в непосредствена
близост доюгоизточната граница на Община Брезово . Останалите епицентрове се намират
на юг от Община Брезово – в общините Раковски и Садово, като повечето са с магнитуд
6-6, но има и един с магнитуд ≥7. При евентуална изява на сеизмичността такива

138

земетресения могат да предизвикат по-сериозни въздействия, свързани с повреди и
разрушения върху сгради и съоръжения.
Силните земетресения бихамогли да причинят и вторични явления и деформации в
земната среда – свлачища, срутища, пропадане, втечняване, водонаситени седименти,
предизвикващи допълнителни разрушения.
 процеси и явления с непрекъснато действие


Район с колебание на плитки подземни води

Район с колебание на плитки подземни води има в най-южната част на общината. В такива
райони съществува непосредствена опасност от оводняване

на строителни изкопи,

фундаменти на различни съоръжения, фундаменти на различни съоръжения, елементи на
подземното урбанизирано пространство. Плитките подземни води имат сравнително
широко разпространение най-вече в кватернерните алувиални и пролувиални седименти.
Община Брезово попада в най-оширния район с плитки подземни води - Горнотракийската
низина. Той обхваща около 2000 кв.км. от терасите на р. марица и нейните притоци
/главно левите/. Очертаването на районите с плитки подземни води не може да бъде
съвсем точно, тъй като границите им са променливи през различните сезони. Колебанията
в тези райони са малки - от порядъка на 0,5-1,5 m.
Главните неблагоприятни последици при наличието на плитки подземни води и при
по-големи колебания на нивото им се изразяват в: оводняване на строителни изкопи,
кариери за несвързани инертни материали, плитки подземни изработки и други
съоръжения; създаване на условия за развитие на суфозионни процеси; влошаване на
носимоспособността на земната основа вследствие на втечняване на финозърнестите
несвързани почви, пропадане и/или неравномерно слягане на льосовите почви; рязко
намаляване на динамичната устойчивост на земната основа ; наводняване или
навлажняване ан подземни помещения в населените места.


Ерозия

За северната част на територията на общината е характерна площна ерозия.
Ветровата почвена ерозия се изразява в отнасяне на почвените частици от силни въздушни
течения. В района на Община Брезово тя се проявява в средна степен. Площната ерозия
засяга терените с наклон над 3°. Площната ерозия похабява селскостопански земи. Над
70% от обработваемите земи са подложени на ерозия. Отрицателните последици от
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рализните видове ерозионни процеси се изразяват в разрушаване на почвата, засипване и
унищожаване на плодородни земи, активизиране на свлачища, срутища и сипеи,
затлачване на изкуствени и естествени водоеми от твърдия отток на реките.
Водната почвена ерозия възниква под влияние на течащите по земната повърхност води.
Водата като ерозионен фактор се изразява главно в отделяне и транспортиране на
почвените частици, с което тя подпомага силата на тежестта при денудацията.
Факторите, които контролират проявяването и интензитета на водната ерозия на почвата,
са дъждовете, почвите, топографските особености на терена, видът на растителността и
начинът на стопанско ползване на земята – климат, релеф, растителност.
Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три основни
вида почви -излужени черноземни смолници; - излужени канелени горски почви ( Те
заемат предпланинските части на Сърнена Средна гора. Характеризират се с високо
съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест хоризонт.; - ливадно канелени тежко
песъчливо-глинести; - кафяви горски почви.
Почвенитe класове са горски почви и черноземи. Почвено-климатическата характеристика
на общната създава възможност за отглеждането на всички култури на умерения климат.
Почвени типове на територията на община Брезово.
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Фиг. 6 Почвеногеографски райони в България

Регионална инспекция по околна среда и води, Пловдив извършва контрол по опазване
почвите на територията на Пловдвиска област.
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Основни източници на замърсяване на почвите
В района на РИОСВ - Пловдив е създадена организация на контролна дейност в пунктове
за наблюдение и контрол, които са част от Националната система за мониторинг на
околната среда /НСМОС/, с цел провеждане на мониторинговата дейност в подсистема
„Земи и почви”. Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвените проби,
са разположени на цялата територия контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са
определени в зависимост от източника и вида на замърсяването. Мониторинговата система
е определена на база един квадратен километър, като целта на мониторинга е обхващане на
големи територии от почвено различие на територията на цялата страна. Пунктовете са
определяни, като са съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите,
които се използват. Определени са им географски координати, които образуват мрежа от
16Х16 км един от друг. Пунктовете за пробонабиране по мониторинговата система 16Х16
км, определени от ИАОС за 2014 г. са следните: пункт №201 с. Катуница; пункт №203 с.
Борец; пункт №204 с. Мраченик; пункт №217 с. Конуш. Пробонабирането е извършено в
три повторения и две дълбочини от 0 – 20 см и от 20 – 40 см. Пробите се анализират от РЛ Пловдив към ИАОС по следните показатели: РН, олово, кадмий, мед, цинк, арсен въглерод,
азот и фосфор. През 2014 г. е извършено пробонабиране и анализ от всички пунктове,
които са част от мониторинга 16Х16 км /първо ниво/.
На територията на РИОСВ–Пловдив в Община Брезово има един пункт за почвен
мониторинг – пункт №203 в с. Борец. Целта на мониторингова система е да се обхванат
по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на страната.
Пробонабирането е извършено в три повторения и две дълбочини от 0 – 20 см и от 20 – 40
см. Пробите се анализират от РЛ - Пловдив към ИАОС по следните показатели: РН, олово,
кадмий, мед, цинк, арсен въглерод, азот и фосфор. През 2014 г. е извършено
пробонабиране и анализ от всички пунктове, които са част от мониторинга 16Х16 км
/първо ниво/. Съгласно утвърдената от изпълнителния Директор на ИАОС годишна
програма за мониторинг на почви почвените проби се пробонабират през есента на
текущата година и се анализират до 31 март на следващата година. До два месеца от
получаване на протоколите в ИАОС, отдел „МБРГЕП” следва да обработи и включи в
базата данни получената информация. РИОСВ – Пловдив: Доклад за състоянието на
околната среда през 2014 г.
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За тежки метали и металоиди, органични замърсители и нефтопродукти нормите са
определени в три нива – предохранителни концентрации, максимално допустими
концентрации и итервенционни концентрации, въз основа на оценка на риска за човешко
то здраве и околната среда..
За източник химизация на селското стопанство през 2013 г. пробонабирането се извършва
в Пункт № 201, землище на с. Сърнегор, общ. Брезово.
Програмата на Регионална Лаборатория - Пловдив за радиологичен мониторинг на
околната среда през 2015г. включва 95 пункта с необработваеми терени, от които 67 броя
са край населени места и 28 броя са в района на обекти потенциални замърсители с
радиоактивност на територията на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, 25 пункта за
повърхностни води и 14 пункта за седимент.
Мониторинговите пунктове и контролирани обекти на територията на Община Брезово са
разположени в гр. Брезово и с. Сърнегор.
Вземането на извадки за изпитване е съпътствано с измерване на гама фон и координати на
мястото. В зависимост от особеностите на пункта се вземат извадки (проби) от почва,
седимент, вода. Измерените в пунктовете на Пловдивска област стойности на мощност на
еквивалентната доза през 2015г. са в интервал 0,15 μSv/h – 0,26 μSv/h и са естествени за
територията на страната и конкретния район.
В общината към 2015 г. не са регистрирани обекти, съраняващи химични вещества и смеси,
както и обекти класифицирани по чл.104 от Закона за опазване на околната среда –
предприятия с рисков потенциал.
През 2012 г. и през 2011 г. броят на контролираните обекти в общината са 2 – „Винзавод
Брезово” и розоварната в село Розовец. И в двата обекта са спазени изискванията за
безопасно съхранение на химичните вещества и препарати.
Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост. На територията
контролирана от РИОСВ – Пловдив се осъществява добив на строителни материали по
открит кариерен способ. В резултат на добивните дейности в началото на 2011 г. са
нарушени 92,26 ха земи. Към 2010 г. са нарушени 4,90 ха земи и рекултивирани - 40,00 ха.
С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване на
контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и
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изпълнението на проекти за рекултивации. През 2014 г. няма приети технически и
биологични рекултивации на нарушени терени на територията, контролирана от РИОСВ Пловдив.
На ежегоден контрол и мониторинг подлежат складове, в които залежават забранени и
негодни за употреба продукти за биологична защита. Извършени са проверки на всички
складове и стоманено-бетонови контейнери. На територията на Община Брезово са
извършени 2бр. проверки, съответно: 1бр. в град Брезово и 1бр. в село Борец.
Таблица 28: Проверка на складове за съхранение на продукти за растителна защита в Община
Брезово през 2014г.
Община

Населено място

Обект Склад/ББ кубове

Брой

Състояние

Брезово

град Брезово

Склад депо

1 бр.

Добро

Брезово

село Борец

Склад депо

1 бр.

Добро

На ежегоден контрол и мониторинг подлежат складовете, в които залежават забранени и
негодни за употреба пестициди.
Таблица 29: Складове за съхраняване на продукти за растителна защита на територията на Община
Брезово през 2014г.
Местоположение на складовете
Община

Населено

Собственик

място

Състояние на складовете
Охраняеми/

Добро/

неохраняеми

лошо

Ликвидирани/ преместни през
текущата година в
централизирани складове

Брезово

град Брезово

Община Брезово

Охраняем

Добро

1бр.

Брезово

село Борец

Община Брезово

Охраняем

Добро

1бр.

Таблица 30: Количество на ПРЗ на територията на Община Брезово през 2014г.
Местоположение на складовете

Община

Населено
място

Собственик

Количество на ПРЗ в кг (литър)
С известен

С неизвестен

произход

произдох

твърди
Брезово

град Брезово

течни

твърди

Общо
количество
кг (литър)

течни

твърди

Община

28

14

2855

Брезово

55

40

0

течни
1440

144

0
Брезово

54

Община

село Борец

36

Брезово

0

0

5433

0
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Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти.
До сега няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и
нефтопродукти. Наличните резултати показват стойности под определените фонови
стойности, или близки до тях.
Вкисляване. Проблем за обработваемите земи е вкисляването на почвите. Изградени са
опорни пунктове за мониторинг от НСМОС. РИОСВ – Пловдив: Доклад за състоянието на
околната среда през 2014 г. През 2014 г.: Пробонабрани и анализирани са 48 броя почвени
проби в пунктове: Пункт с.Тополово; пункт с.Ръжево Конаре; пункт с.Борец; пункт с.Отец
Кирилово; пункт гр.Карлово; пункт гр. Раковски. Пробонабирането се извършва от 4 точки
за всеки пункт в две дълбочини – 0 – 10 см и 10 – 20 см – веднъж годишно – есен.
Таблица 31: Контрол състоянието на почвите чрез изпълнение на дейностите по мониторинг, съгласно
ЗООС-2014 в Община Брезово
Показател
ТМ, органични замърсители,
пестициди
вкисляване

Нерегламентирано

Населено място/

Пункт

координати

Пункт №203, с.Борец
Пункт с.Борец
Пункт с.Отец Кирилово

изхвърляне

на

отпадъци

изпълнени неизпълнени

град Брезово

да

1бр.

село Борец

да

1бр.

върху

почвената

повърхност

(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци).
На територията контролирана от РИОСВ – Пловдив има образувани множество
нерегламентирани сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и
увреждат почвите на региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ – Пловдив от
страна на общините са предприети мерки по почистването на такива замърсени терени.
Въпреки усилията, които полагат общините, все още е недостатъчен контролът от тяхна
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страна за недопускане на замърсяване на почвите със смесени битови и строителни
отпадъци
5.4. Биологичното разнообразие и неговите елементи. Елементи на националната
екологична мрежа
5.4.1. Биогеографска характеристика на района
Според

биогеографското

райониране

на

страната

Община

Брезово

попада

в

Среднобългарски район, който обхваща Горнотракийската низина с Подбалканските
котловини и ниските и средни части на Сърнена Средна гора, Тунджанската низина,
Източна Стара планина и Благоевградската, Кюстендилската и Дупнишката котловина.
Най-общо климатът може да се определи като преходноконтинентален, но с елементи на
умереноконтинентален

в

ниските

части

на

Източна

Стара

планина

и

преходносредиземноморски климат, проявен в котловининните полета в района и
Тунджанската низина..
Климатът е преходноконтинентален, като в отделни участъци има различия. Докато от
север Старопланинската верига ограничава прииждането на студени въздушни маси, то
Родопите, Рила и Осогово спират топлите въздушни маси откъм юг и югозапад.
Нахлуването на континентални въздушни маси става през Източна Стара планина и Черно
море, като се придружава от силни ветрове (особено в районите на Сливен и Ямбол) и
слаби валежи. Общо взето, създава се климатичен тип, който има белези както на умерено
континентален, така отчасти и на преходносредиземноморски климат.
Зимата се характеризира с относително по-високи температури, отколкото в Дунавската
равнина (средни януарски между 1 и 0,8 градуса С), които са твърде неустойчиви
(възможни са повишавания до 20 градуса С и понижавания до -33 градуса С. Абсолютен
максимум в годината (45,2 градуса С) е отбелязан при Садово.
Валежният режим се характеризира с летен максимум. Снежната покривка е обикновено
неустойчива и най-често падналият сняг се стопява преди да е паднал нов.
В Горнотракийската низина преходноконтиненталният климат е типично изразен. Поради
оградните планини на запад от Пловдив количеството на годишните валежи е само 550 mm
(на места и под 500 mm). По северните склонове и долове на средната част на Родопите са
налице елементи на субсредиземноморски климат (по течението на притоците на Марица),
което обуславя навлизане на средиземноморски растения и животни навътре в планината
146

по долините на реките.
В Тунджанската низина също се проявява средиземноморско климатично влияние (по
Тунджа), достигащо дори Сливенско и Източна Стара планина. Наблюдава се относително
увеличаване на годишните валежи.
В Подбалканските котловини се установява разнообразие на климата. Например в
Казанлъшката котловина, която е затворена от юг, климатът е по-суров (минимални
температури до -33 градуса С), отколкото в отворената Карловска котловина (-26 градуса
С). В сравнение с равната част на котловините валежите по склоновете са малко по-големи,
като през зимата около половината от тях са от сняг и половината от дъжд.
Ниските части на Източна Стара планина с откритостта си към Северна България са
най-силно повлияни от умереноконтиненталния климат. На изток обаче той се
характеризира и с особености на черноморския климат.
В западната част на района (Благоевградското, Кюстендилското и Дупнишкото поле) се
наблюдава по-силно средиземноморско влияние върху климата, отколкото на север от
Конявска планина. Поради защитеността откъм север със средно високи възвишения
зимата тук е по-мека. Например, докато в Софийското поле около 50 зимни дни имат
температура под 0 градуса С, то на юг от Конявска планина такива дни са само 30.
Средната януарска температура е между 1 и -1 градуса С, а снежната покривка е
непостоянна.
Районът може да се раздели на западна и източна част. Независимо от това, че връзката
между тях е прекъсната от планини, биотата и биотичните съобщества на двете части са
сходни както по видов състав, така и по количествени съотношения между основните
флорни и фаунистични елементи. Тук превесът на северните форми е чувствителен, но и
доста средиземноморски и преходносредиземноморски видове намират добри условия за
съществуване.
В двете части на района се срещат средиземноморските растения кукуч, плюскач,
подземна детелина, красива детелина, кървава къпина, монпелийски полипогон, както и
азиатските видове грудков здравец (Geranium tuberosum), паче гнездо (Anchusa ochroleuca),
кокеш (Scorzonera mollis), ехинофора (Echinophora sibthorpiana).
Български ендемит, който се среща само в двата дяла на Среднобългарския район, е
ямболският мразовец (Colchicum diampolis).
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Сходни са и горските растителни съобщества, като доминиращи видове и в двата дяла са
цер, бегун, космат дъб, келяв габър, драка и др.
От земноводните до сега са установени: гръцката жаба (Rana graeca).
Птици - Тук са единствените естествени местообитания на колхидски фазан (Phasianus
colchicus) в страната. В този подрайон гнездят червената чапла (Ardea purpurea), сивата
чапла (Ardea cinerea), нощната чапла (Nycticorax nycticorax), черният щъркел (Ciconia
nigra), прелитат и спират розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus), бялата лопатарка
(Platalea leucorodia) и дори някои крайморски птици като сребристата чайка (Larus
argentatus), черногушият гмуркач (Gavia arctica) и др.
От бозайниците се срещат видовете: белката (Martes foina), златката (Martes martes),
язовецът (Meles meles), дивата котка (Felis silvestris), чакалът (Canis aureus) и др.
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Фиг. 7 Биогеографски райони и подрайони на България

5.4.2. Растителен свят. Характеристика на състоянието.
Горските територии са 147781 дка или 31,78% от територията на общината при средна за
страната 34%, а в Европейския съюз 31,1 %.
По метода на горско-растителното райониране на България, районът на Община Брезово
попада в пояса на заливни и крайречни гори и в равнино - хълмисти дъбови гори от 0,0 м
до 700,0 м надморска височина - Среднобългарски район.
Билата на планината са ниски и заоблени, обрасли с широколистни гори – съставени от бук,
дъб, габър, топола. Иглолистните видове са представени от изкуствени насаждения.
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В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски фитоценози от формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер. Понастоящем, освен селскостопанските територии, са разпространени и горски масиви, съставени от космат и виргилиев дъб, благун, цер, мъждрян, габър и бук, храсталаци от драка и тревни екосистеми
от белизма, садина, луковична ливадина. По-рядко са разпространени кедри, шестил, бреза
и други. По поречието на р. Розовска се наблюдават петнисти формации от бяла и черна
топола. От лечебните растения най-често срещани са: липа, подбел, риган, мащерка, жълт
кантарион и плодове: шипка глог, трънки, къпини.
Съгласно Регистъра на защитените вековни дървета в България, вековните дървета на
територията на Община Брезово са 11:


Благун (Quercus frainetto), Код в регистъра: 2015, с. Чехларе, обявено със Заповед
No.923 от 24.10.2005 г., бр. 94/2005 на Държавен вестник; Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 500; Реална възраст: 512;
Височина (m): 18; Периметър (m): 4.0; Диаметър (m):—



Благун (Quercus frainetto), Код в регистъра: 2086, с. Сърнегор, обявено със Заповед
No.27 от 16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник; Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250; Реална възраст: 255;
Височина (m): 18; Периметър (m): 5.4; Диаметър (m): —



Зимен дъб (Quercus petraea), Код в регистъра: 2084, с. Чехларе, обявено със Заповед
No.27 от 16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 305;
Височина (m): 20; Периметър (m): 3.4; Диаметър (m):—



Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 2067, с. Стрелци, обявено със Заповед
No.112 от 13.02.2009 г., бр. 18/2009 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 400; Реална възраст: 408;
Височина (m): 25; Периметър (m): 4.1; Диаметър (m):—



Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 2083, с. Чоба, обявено със Заповед
No.27 от 16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 205;
Височина (m): 18; Периметър (m): 1.9; Диаметър (m):—
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Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 2080, с. Чоба, обявено със Заповед
No.27 от 16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 305;
Височина (m): 25; Периметър (m): 3.8; Диаметър (m):—



Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 2085, с. Сърнегор, обявено със Заповед
No.27 от 16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 500; Реална възраст: 505;
Височина (m): 25; Периметър (m): 5.0; Диаметър (m):—



Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 2016, с. Чехларе, обявено със Заповед No.923
от 24.10.2005 г., бр. 94/2005 на Държавен вестник, Характеристики на вековното
дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 312; Височина (m): 23;
Периметър (m): 3.5; Диаметър (m):—



Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 2017, с. Чехларе, обявено със Заповед No.923
от 24.10.2005 г., бр. 94/2005 на Държавен вестник, Характеристики на вековното
дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 312; Височина (m): 23;
Периметър (m): 3.5; Диаметър (m):—



Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 2081, с. Чоба, обявено със Заповед No.27 от
16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150; Реална възраст: 155; Височина (m): 22;
Периметър (m): 2.3; Диаметър (m):—



Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 2082, с. Чоба, обявено със Заповед No.27 от
16.01.2012 г., бр. 14/2012 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 205; Височина (m): 25;
Периметър (m): 2.2; Диаметър (m):—

5.4.3. Животински свят. Характеристика на състоянието.
Въз основа степента на значимост на района по отношение на ендемизма на растителните
и животинските видове Община Брезово има ниска степен на значимост.
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Таблица 32. Херпетофауна - природозащитен статус на установените или вероятни видове
СЕМЕЙСТВО

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС

ТИП ХОРДОВИ (CHORDATA)
КЛАС ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)
Саламандрови

Голям гребенест тритон

Triturus karelinii

Незастрашен

Бумкови (Bombinatoridae)

Жълтокоремна бумка

Bombina bombina

Незастрашен

Бумкови (Bombinatoridae)

Червенокоремна бумка

Bombina bombina

Незастрашен

(Salamandridae)

КЛАС ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)
Блатни костенурки

Обикновена блатна

(Emydidae)

костенурка

Смокообразни
(Colubridae)

Пъстър смок

Сухоземни костенурки

Шипоопашата

(Testudinidae)

сухоземна костенурка

Emys orbicularis

Почти застрашен

E. sauromates

Застрашен

Testudo hermanni

Почти застрашен

КЛАС КОСТНИ РИБИ (ACTINOPTERYGII) И ЛЪЧЕПЕРКИ (ACTINOPTERYGII)
РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ (CYPRINIFORMES)
Щипоци (Cobitidae)

Балкански щипок

Шаранови (Cyprinidae)

Горчивка

Шаранови (Cyprinidae)

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

Незастрашен

Щипоци (Cobitidae)

Обикновен щипок

Cobitis taenia

Незастрашен

Sabanejewia aurata
Rhodeus sericeus
amarus

Уязвим
Незастрашен

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ (ARTHROPODA)
КЛАС НАСЕКОМИ (INSECTA)
Сечковци (Cerambycidae)

Алпийска розалия

Rosalia alpina

Уязвим

Unionidae

Бисерна мида

Unio crassus

Застрашен

Рогачови (Lucanidae)

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Сечковци (Cerambycidae)

Буков сечко

Сечковци (Cerambycidae)

Обикновен Сечко

Cerambyx cerdo

Уязвим

Сечковци (Cerambycidae)

Голям буков сечко

Morimus asper

Уязвим

Coenagrionidae

Ценагрион

C.ornatum

Morimus asper
funereus

Уязвим

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът дава убежище и
хранителна база на 6 установени или вероятни вида земноводни и влечуги от 5 семейства,
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включени в 2 разреда, 4 вида костни риби и лъчеперки от 2 семейства, включени в 1 разред
и 7 вида безгръбначни от от 4 семейства в 1 клас.
Таблица 33. Класове едри и дребни бозайници разпространени на територията на Община Брезово
СЕМЕЙСТВО

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС

КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ (CARNIVORA)
Порови (Mustelidae)

Видра

Lutra lutra

Почти застрашен

Кучеви (Canidae)

Европейски вълк

Canis lupus

Незастрашен

Порови (Mustelidae)

Пъстър пор

Vormela peregusna

Уязвим

Катерицови (Sciuridae)

Лалугер

Spermophilus citellus

Уязвим

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA)
Гладконоси прилепи

Голям нощник

Myotis myotis

Незастрашен

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

Уязвим

Малък подковонос

Rhinolophus

Незастрашен

(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)
Подковоносови
(Rhinolophidae)
Гладконоси прилепи

hipposideros
Остроух нощник

Myotis blythii

Незастрашен

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Незастрашен

Широкоух прилеп

Barbastella

Почти застрашен

(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)

barbastellus

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът дава убежище и хранителна
база на 10 установени или вероятни вида бозайници от 5 семейства, включени в 2 разреда.
В изложението природозащитния статус е представен чрез Закона за биологичното разнообразие и
международните конвенции, по които Република България е страна:
 Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни.
- Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част от техния
ареал;
- Приложение II – видове с неблагоприятен статус.
 Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните местообитания:
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- Приложение II – строго защитени видове
- Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една договаряща се
страна.
 Директива за птиците 79/409/ЕЕС:
- Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, отнасящи се до
техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на
разпространението им.
- Приложение II – видове , които могат да бъдат предмет на лов.
 Red list IUCN - Световно застрашени видове животни в категориите Critically endangered,
Endangered и Vulnerable.
 SPEC – Species of European Conservation Concern.
-Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение
-Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в -Европа и имат
неблагоприятен консервационен статус
-Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в Европа и имат
неблагоприятен консервационен статус.
-Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и имат
благоприятен консервационен статус.
 CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора.
 Закон за биологичното разнообразие:
- Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват защитени територии.
- Приложение III – защитени видове, за които се прилагат регламентирани мерки за тяхното
опазване и защита.
- Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване.

5.4.4. Елементи на националната екологична мрежа.
5.4.4.1. Защитени природни територии
В териториалния обхват на Община Брезово попадат следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии:
 Защитена местност „Сечената Кория“
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-

в землището на с. Чехларе, Община Брезово, обявена със Заповед №903/
07.10.2005 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда /ДВ,
бр. 89, 2005 г./.

Площ: 11.35 хектара
Цели на обявяване: Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора.
Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се увреждане и унищожаване на дървесна и храстова растителност;
4. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се залесяване с неместни дървесни и храстови видове;
7. Забранява се замърсяване с отпадъци;
5.4.4.2. Защитени зони
В териториалния обхват на Община Брезово, част от землището на село Чехларе попада
следната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:
 Защитена зона „Река Омуровска“ с код BG0000443 – за опазване на природни
местообитания. Зоната е с площ 532,31 ха.
Предложението за обявяване е одобрено от Националния съвет по биологично
разнообразие на и с Решение No.122 на Министерски съвет от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на
Държавен вестник 2-2-443-122-2007.
Зоната попада на територията на Южен централен и Югоизточен район за планиране от
ниво NUTS 2 и засяга териториите на областите Пловдив и Стара Загора.
Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели:


Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.



Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
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включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.


Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

В защитената зона са локализирани следните местообитания, включени в Приложение №1 на Закона
за биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС:
Таблица 34. Природни местообитания
КОД

Наименование

3260

Равнинни или планински реки с растителност

Покритие Представ
/%/

Отн.

ителност Площ

Природна Цялостна
с-ст

о-ка

1.99999

A

C

B

B

0.99999

A

C

B

B

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 29.99999

A

C

B

B

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс

92A0

Кодовете на местообитанията са представени по Интерпретационния наръчник за
хабитатите в Европейския съюз – EUR15 -версия 2, приет от Комисията за хабитатите на 4
октомври 1999 г.
При описанието на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които се
срещат в обекта са ползвани:


Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете
хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC.



Приоритетност – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива
92/43/EEC.



Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за
биологичното разнообразие.



% Покритие – процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта.



Представителност – степен на представителност, предоставя индикация за това,
доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за
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класифициране: A - отлична представителност, B – добра представителност, C значима представителност, D - незначително наличие.


Относителна площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения
тип хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от
този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p
>15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0



?

Природна стойност – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения
тип природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва
три под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на
функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за
класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо
опазване.



Цялостна оценка. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на
дадения

тип

природен

хабитат.

Представлява

интегрирано

оценяване

на

предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглеждания
хабитат. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B:
добра стойност, C: значима стойност


Предмет на опазване са и няколко вида безгръбначни, риби, земноводни, влечуги и
бозайници с висок природозащитен и консервационен статус:
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Таблица 35. Защитени видове
МИГРАЦИОННА

Опазв

Изолир

Цял.

C

C

C

C

C

B

C

B

R

C

C

C

B

R

C

C

C

B

оценка

Попул.

Премин.

ПОПУЛ.

Зимув.

SPECIES

ПОПУЛАЦИЯ

МЕСТНА
Размн.

ВИД

ОЦЕНКА

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Алпийска розалия

Rosalia alpina

Бисерна мида

Unio crassus

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Буков сечко

R
10511041051104

i

R

Morimus asper
funereus

M

Обикновен Сечко

Cerambyx cerdo

R

C

C

C

B

Голям буков сечко

Morimus asper

R

C

C

C

B

Ценагрион

C.ornatum

8-8

localities

R

G

C

B

C

B

V

G

C

A

C

A

C

G

B

A

C

A

R

G

C

B

C

A

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Балкански щипок
Горчивка

Sabanejewia aurata
Rhodeus sericeus
amarus

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

Обикновен щипок

Cobitis taenia

ЗЕМНОВОДНИ и ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Голям гребенест
тритон
Жълтокоремна
бумка
Червенокоремна
бумка

Triturus karelinii

i

P

M

C

A

C

B

Bombina bombina

i

P

M

C

A

B

A

Bombina bombina

P

C

A

C

B

Emys orbicularis

C

C

A

C

B

P

C

A

C

B

M

D

Обикновена
блатна
костенурка
Пъстър смок

E. sauromates

i

Testudo hermanni

i

P

Шипоопашата
сухоземна

P

костенурка
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БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Видра

Lutra lutra

Европейски вълк

Canis lupus

Пъстър пор

Vormela peregusna

Лалугер

Spermophilus citellus

5-10

i

C

i

G

D

C

C

C

P

C

B

C

B

V

C

B

C

c

B

C

C

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Голям нощник

Myotis myotis

11-50

i

R

G

C

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

2-5

i

V

M

D

Малък подковонос

Rhinolophus

51-100

i

R

G

C

B

C

B

i

R

G

C

B

C

C

hipposideros
Остроух нощник

Myotis blythii

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Широкоух прилеп

Barbastella
barbastellus

11-50

DD
6-10

i

V

D
M

D

Легенда:


SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно Приложение II към
Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.



Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и други
източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове
птици мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на
живота на тези видове. Използвана е следната класификация:



Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в
обекта целогодишно.



Миграционна попул. - миграционна популация от:



Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на
малките.



Зимув. - зимуващи видове, използват обекта през зимата.



Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за
сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.



Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е
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уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i).
За някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно
мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (т). В случаите, когато
няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е
посочено дали видът е типичен (С), рядък (Я) или много рядък (V). Когато липсват
всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (Р).


Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта,
съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се
използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в
обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел
за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%.
Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна
степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория – D) незначителна
популация.



Опазване - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от
значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на
този критерий е използвана "най-добра експертна преценка":
А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на
възможностите за възстановяване);
В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало
състояние и лесно възстановяване);
С) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

 Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с
естествената степен за вида. Използвана с следната класификация:
А) (почти) изолирана популация;
В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;
С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.
 Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид.
Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна
система:
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А) отлична стойност;
В) добра стойност;
С) значима стойност.
Птици не са включени в предмета на опазване.
Установени са или са вероятни много други животински видове, повечето от които
включени в приложенията на ЗБР:


безгръбначни – Rosalia alpina, Unio crassus, Lucanus cervus, Morimus asper funereus,
Cerambyx cerdo, Morimus asper, C.ornatum;



риби - Sabanejewia aurata, Rhodeus sericeus amarus, Barbus cyclolepis, Cobitis taenia;



земноводни и влечуги – Triturus karelinii, Bombina bombina, Emys orbicularis, E.
sauromates, Testudo hermanni



бозайници - Lutra lutra, Canis lupus, Vormela peregusna, Spermophilus citellus, Myotis
myotis, Myotis bechsteini, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis emarginatus,
Barbastella barbastellus

Около 56,4 % от площта на зоната е частна собственост. Приблизително 0,30% е държавна,
35,7 % общинска и 7,6% на обществени организации. Почти 3,80% от територията на
зоната е заета от водни площи, около 80,6% за нуждите на селското стопанство, а 0,15 % от гори, 14,2% за нуждите на транспорта и по 1,20% за озеленяване.
Зоната е с добри показатели по отношение на баланса на територията по вид и собственост,
определящи възможността за оптимално бъдещо управление и устойчиво ползване.
Собствеността се разпределя както следва: Държавно-частна: 0.31%; Общинско-публична:
30.75%; Общинско-частна: 5%; Частна: 56.35%; Обществени организации: 7.59%.
Таблица 36. Баланс на територията на защитената зона
Баланс на територията по вид на собствеността
Вид собственост

Площ(дка)

Държавна частна

0,98

Общинска публична

98

Общинска частна

15,94

Частна

179,59
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Обществени организации

24,19

Баланс по вид на територията
Вид на територията

Площ (дка)

Водни течения и водни площи

12,09

За нуждите на селското стопанство

256,98

Производствени територии

-

Населени места

-

Озеленяване

3,79

За нуждите на горското стопанство

0,44

За нуждите на транспорта

45,4

Техническа инфраструктура

-

Културно-историческо наследство

-

Фиг 8. Визуализация на зоната

Защитената зона обхваща землищата или части от тях на 17 населени места от 3 общини и
2 области.
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5.5. Ландшафт
Дейностите по отношение опазване, планиране и управление на ландшафта са ключови
при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за Ландшафта, той
има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява
благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и планиране
могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, за повишаване качеството на
живот. Определен е като „територия, специфичният облик и елементите, на която са
възникнали в резултат от действията и взаимодействията между природните и/или
човешки фактори”.
Съгласно приетите в страната определения „ландшафтът е териториална система,
съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси” и
представлява система, която съдържа и възпроизвежда ресурси, съхранява геофонда и
представлява източник на естетическо въздействие.
Устойчивостта на ландшафтите е категория, която отразява постоянството или
неизменчивостта на ландшафта във времето. Тя се разглежда като устойчивост спрямо
величината на въздействието, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като
способността на му към продължително еднопосочно развитие при опазване на
естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.
Ландшафтът в района е силно повлиян от антропогенните фактори - изградени пътища,
електропроводи, промишлени предприятия, складови комплекси, интензивно селско
стопанство.
Включва

разнообразни

елементи

–

урбогенни

фрагменти,

жилищни

квартали,

производствени и складови зони, агрогенни фрагменти (лозя, ниви, пасища, трайни
насаждения), дендрогенни фрагменти (гори и озеленени площи), природно изявени
територии.
Таблица 37: Баланс на територията
Наименование на териториалния елемент

Площна съществуващи
елементи
в ха
в%

Площ на проектни
елементи
в ха
в%

Територии с общо предназначение
1. Жилищни функции

1327,5

2,85

1432,1

3,08

2. Общественообслужващи функции

0,8

0,002

0,8

0,00
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3. Производствени дейности

236,5

0,51

216,1

0,46

4. Складови дейности

10,1

0,02

-

-

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони

4,3

0,01

356,2

0,77

6. Озеленяване, паркове и градини

13,1

0,03

13,1

0,03

7. Спорт и атракции

-

-

-

-

8. Комунално обслужване и стопанство

-

-

-

-

9. Земеделски територии, в т.ч.:

28460,5

61,15

27992,9

60,14

9.1 обработваеми земи - ниви

19012,5

40,85

19499,9

41,90

9.2 обработваеми земи - трайни насаждения

4107,1

8,82

4159,8

8,94

9.3 необработваеми земи

5340,9

11,48

4333,2

9,31

10 Горски територии, в т.ч.:

14898,1

32,01

14898,1

32,01

10.1 гори

14326,6

30,78

14326,6

30,78

10.2 защитни гори

-

-

-

-

10.3 рекреационни гори

-

-

-

-

10.4 горски земи

571,5

1,23

571,5

1,23

11. Водни площи

1346,7

2,89

1346,7

2,89

12. Транспорт и комуникации

244,2

0,52

244,2

0,52

13. Техническа инфраструктура

0,8

0,002

0,8

0,002

14. Смесена производствено-обслужваща територия

-

-

41,6

0,09

ОБЩА ПЛОЩ

46542,7

100,00

46542,7

100,00

43,22

0,09

43,22

0,09

0,08

0,0002

0,08

0,0001

В) С особена териториалноустройствена защита

-

-

-

-

Г) За възстановяване и рекултивация

1,38

0,003

1,38

0,003

Д) С активни и потенциални свлачища и срутища

-

-

-

-

Е) Други нарушени територии

-

-

-

-

Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на препокриването)

44,68

0,10

44,68

0,10

Защитени и нарушени територии
А) За природозащита - защитени територии и
защитени зони
Б) За опазване на културното наследство

5.6. Отпадъци
На територията на община Брезово, основно в населените места, се генерират следните
видове отпадъци:
- Смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението;
- Производствени отпадъци – от дейността на производствените предприятия;
- Строителни отпадъци – от извършваните строително-ремонтни дейности;
- Опасни отпадъци.
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Основните източници на отпадъци от територията на община Брезово са домакинствата,
производствените предприятия, строителството, животинските ферми, търговските обекти
и др.
Задълженията на кмета на общината, са ясно регламентирани в Чл. 19 и 20, Раздел III
/Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация/ от
Закона за управление на отпадъците /Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012
г./. Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и 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.
В Община Брезово се изпълняват в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета
и общинската администрация, съгласно законовите разпоредби за управление на
отпадъците. Община Брезово има изготвена Наредба за условията и реда за изхвърляне,
събиране, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването
и обезвреждането на битови строителни, включително биоотпадъци, опасни битови
отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията.


Битови отпадъци

„Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от
домакинствата“, отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се
приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски
дейности, обекти за отдих и забавления, когато няма да попречи на третирането им
съвместно с битовите.
Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго обезвреждане
на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската
дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които се
осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на
хората. Количеството и съставът им зависят от:
•

Мястото на образуване;

•

Стандарта на живот на населението и неговата култура;

•

Степен на благоустроеност на населените места;
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•

Начин на отопление;

•

Други фактори.

Основните източници на твърдите битови отпадъци (ТБО) в общината са: домакинствата;,
промишлените предприятия, търговски и обслужващи обекти.
Всички населени места от общината са обхванати от организирано сметосъбиране и
сметоизвозване.
Битовите отпадъци от територията на общината се извозват до „Депо за неопасни
отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци,
разположено на 20 км от общината.
Таблица 38. Генерирани битови отпадъци от населението и от юридически лица на територията на
община Брезово
Общо количество на отпадъка
Битови отпадъци

2009,

2010,

2011,

2012,

2013,

тона

тона

тона

тона

тона

2345,70

2561,60

2533,14

2767,70

2398,00

Източник: Общински План за Развитие на Община Брезово, 2014-2020 г.

Образуваните битови отпадъци на човек от населението по данни на НСИ варират в
границите между 448 и 503 кг/жител/година. Средното количество генерирани отпадъци в
България на жител е 448 кд/ж/г., а за община Брезово е 504 кг/ж/г, което е по-голямо от
количеството отпадък на жител общо за страната. Тази съществена разлика се дължи на
характера и икономическото състояние на общината.
Не е извършван морфологичен анализ на отпадъците от населените места на общината.
По тази причина няма данни за видовете органични и неорганични отпадъци в
морфологичния състав на ТБО на Община Брезово.
Обект на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са:
•

смесени битови отпадъци,

•

едрогабаритни отпадъци;

•

изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци образувани при извършване

на ремонтни дейности от домакинствата;
•

пепел и сгурия - генерирани сезонно (през отоплителния период);

•

биоразградими зелени отпадъци.
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За дейностите по сметосъбиране се използват съдове тип „Бобър" с обем 1100 литра.
Ежегодно се налага да бъдат закупувани нови пласмасови контейнери, които да подменят
излезлите от употреба контейнери.
Съдовете за твърди битови отпадъци, разположени на територията във всички населени
места са собственост на община Брезово.
С приетата от Общински съвет Брезово Наредба за условията и реда за изхвърляне,
събиране,

включително

разделното,

транспортирането,

претоварването,

оползотворяването и обезвреждането на битови строителни, включително биоотпадъци,
опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията се урежда:
-

Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община
Брезово с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

-

Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, включително по
отношение на стопанисваните и управляваните от тях търговски обекти,
производствени и стопански сгради, болници, училища, административни
сгради, и други обекти за лично и/или обществено ползване, разположени на
територията на Община Брезово и взаимоотношенията между тях при
управление на отпадъците.

-

Реда и условията за изхвърлянето, събирането включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
твърдите битови (БО) и строителни отпадъци (СО), излишни земни маси (ЗМ),
биоотпадъците, опасни битови отпадъци (ОБО), производствените отпадъци
(ПО) и масово разпространените (МРО) отпадъци и поддържането на чистотата
на територията на Община Брезово, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, както и заплащането за предоставянето на съответните услуги съгласно
Закона за местните данъци и такси.

-

Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон,
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките както и
условията за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.
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-

Задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Община Брезово от
една страна и от друга – специализираните общински и/или частни лица, които
по

договорни

отношения

извършват

организирано

сметопочистване,

сметоизвозване, оползотворяване на отпадъци от опаковки и поддържане на
чистотата на местата за обществено ползване в Общината.
-

Контрола и санкциите за нарушаване на разпоредбите

С Наредбата е въведена забрана за депониране на депата на територията на общината на:
окислителни, корозионни, експлозивни и лесно запалими материали. Забранено е също
депониране на автомобилни гуми, като контрола по изпълнението е възложен на
кметовете и кметските наместници по населени места.
Кметът на общината планира, организира и контролира цялата дейност по управлението
на битовите и строителните отпадъци образувани на територията на Община Брезово,
съобразени с изискванията на Закона за управление на отпадъците и представлява
общината пред регионалното сдружение „Управление на отпадъците – с. Шишманци и
Регионално депо гр. Карлово”
На територията на общината е забранено:
-

Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено
хранене, предприятия и организации в съдовете за твърди битови отпадъци на
жилищните сгради.

-

Извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/ от граждани до бившето депо за
неопасни отпадъци в гр.Брезово.

-

Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите,
освен по маршрути, определени от Общината.

Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на
битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35
от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Към настоящия момент в Община Брезово няма изградени инсталации за биологично
третиране.


Строителни отпадъци (СО)

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни

материали,

приета

с

ПМС

№

277/05.12.2012

г.

се

регламентира
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предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и
ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и
транспортирането на строителните отпадъци.
Целта е:
-

Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО);

-

Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО;

-

Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;

-

Да се намали количеството за депониране на СО.

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни
материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на
отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на сгради и
съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон,
строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови
блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират,
реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е дейността
по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в
процеса на премахването.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват
от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по
време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за
влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите
за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на
дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат
на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния
строеж или на собственика на сградата или съоръжението.
Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените
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разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на
общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране
на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т, 2 от Гражданския процесуален
кодекс.
В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни работи, с
изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да
изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към
плана се определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. Прилага
се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за посочване на
място и условия за депонирането на строителните отпадъци.
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното
изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането
на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни
отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места,
както и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от
обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.
Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови
отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и
повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.
Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на
отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна
система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община
Брезово.
На територията на общината няма изградено депо за строителни отпадъци и не
съществува система за организирано събиране на този вид отпадък. По тази причина
липсват и точни данни за вида и количеството на образуваните строителни отпадъци.
Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, от
реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците се извозват от
собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна
съставка на нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от
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генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се
извозват до per, депо за битови отпадъци.
За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни
разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната
среда.
В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено приемането за
депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. Допълнително в КР е
разрешено на операторите на депата да приемат следните отпадъци (основно строителни)
за извършване на дейности по тяхното оползотворяване: 27 - 17 01 Бетон; - 17 01 02 Тухли;
- 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 Смеси от бетон,
тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01
06; - 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; - 17 05 06 Изкопани
земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и камъни.
Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват основно
дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани
отпадъци (дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при
експлоатацията на съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на
ОСР на депата, същите се използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното тяло,
формирано от битовите отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми и
инвеститори могат да се използват от операторите като материали за укрепване на
вътрешните обслужващи пътища на територията на депата. С използването на инертни
ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, почва и камъни за
запръстяване на натрупаните в депото битови отпадъци се допринася за ограничаване на:
емисиите от миризми и прах от депото; - разнасяните от вятъра отпадъци; - запалванията
на отпадъците в депото.
Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола
върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
съответно е общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще общината ще може
да получава надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на
плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и
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при проверката на документите с които възложителите на строителството доказват
изпълнението на целите за рециклиране на строителни отпадъци.
Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на
отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна
система и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община
Брезово.


Производствени и опасни отпадъци

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства,
посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в
промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а
частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни
за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти,
пестициди и др.
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в
Наредбата, приета с ПМС № 53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г./ и в наредбите за масово
разпространените отпадъци.
Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на
отпадъците по Наредба № 2/23.07.2014 г., се водят на отчет в РИОСВ-Пловдив.
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на
приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или
обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на
опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци
от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за
третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по
ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.
Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. Необходими
са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда и повишаване
на обществената заинтересованост за по широко участие в организираните мероприятия за
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предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на опасните битови
отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се
изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за
последващо третиране.
Основните генератори на производствен отпадък в община Брезово са предприятията,
сред които няма такива с висок или нисък рисков потенциал.
Съгласно ЗУО всички производствени обекти, които генерират/ третират отпадъци
подлежат на лицензионен режим и периодично се контролират от РИОСВ.
При производствените предприятия на територията на общината се забелязва увеличение
на броя на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални
отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки. Предприятията
имат изградени схеми за събиране на производствените отпадъци и предаване на същите за
преработка на лицензирани фирми. Значително е подобрена отчетността на дейностите с
отпадъците в тях (водят се отчетни книги и транспортни карти за предадените опасни
отпадъци за последващо третиране, изготвят са годишни отчети, които се представят в
ИАОС).

Специфични потоци отпадъци
Отпадъци от опаковки
С разделното събиране на отпадъци и с цел рециклиране, и други форми на
оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на
депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на
регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и
обезвреждане на отпадъците. Освен това през последните години с приемането на
европейското законодателство все повече се засилват законодателния и обществения
натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани
количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени.
За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на
принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на
продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно
установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за
депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на
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алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им.
Отпадъци

от

ИУМПС,

ИУЕЕО,

НУБА,

отработени

масла

и

отпадъчни

нефтопродукти, излезли от употреба гуми
Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели:
•

Екологична - защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда;
•

Икономическа - оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на

отпадъците от батерии и акумулатори.
„Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може
да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.
За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни батерии
и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия:
•

редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със
значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на
батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за
събиране;
•

прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба;

•

осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни
батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания;

•

предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща
разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.

Отработени масла
Задълженията на общината в това отношение се определят от Наредба за отработените
масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр. 2/ 08.01.2013
г.
Съгласно чл. 39 ал. 1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на
дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за
оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни
масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и
условията за приемане на отработените масла.
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Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по
оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието
оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени
в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от
източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението.
Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да
бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за
управление на отработени масла:
•

идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и
обектите, в които се изкупуват отработени масла;

•

определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и
информиране на обществеността за това;

•

въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните
системи.

Община Брезово има сключен договор с дружество за събиране, транспортиране,
временно съхранение на излезли от употреба акумулатори и и батерии. Няма налични
данни за събраните количества.


Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Задълженията на общината се определят от Наредба за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, приета с ПМС №355/28.12.2012 г.
Сьгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на
организациите

по

оползотворяване,

като

определя

местата

за

разполагане

на

необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО.
Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява,
като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които
изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по
чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или
оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
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Община Брезово няма сключен договор с дружество за събиране, транспортиране и
временно съхранение на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване.


Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване

В Община Брезово не се събират данни за болничните отпадъци поради незначително
малкото им количество. В община Брезово няма болнични заведения.
Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално
третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен
от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този
отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби,
използвани инструменти и системи хирургически отпадъци и др.
Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в
които се образуват. Към гломента не функционира система за получаване на данни за
болничните отпадъци в общината.


Биоразградими отпадъци

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят от
„органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат
(“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при
селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на
дохмакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в
зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики
в общината е третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните
начини:
•

използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ;

•

закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или
градината без последващо използване);

•

натрупване на смесени купчини е оборска тор, растителни и хранителни отпадъци
в полето (купчините не се обръщат, но след около три години са годни (вече
компостирани) за използване като подобрител на почвата);

•

натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след
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това, но след две-три компостираната оборска тор се използва като подобрител на
почвата);
•

изгаряне на градински отпадъци и листа.

Количеството на биоразградимите отпадъци, генерирани в населените места, както и
приложимостта на възможности за тяхното намаляване, зависят от големината и
функционалния тип на населеното място. Съгласно Националния стратегически план за
поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране (2010-2020), населените места от община Брезово, попадат в категориите
„Райони „Тип В" - т.е. под 3 000 жители. Тези райони се оценяват с висок потенциал за
въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци.
Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на общината и
значителното участие на селскостопанските отпадъци, образувани от домакинствата в
определени периоди следва да се предприемат действия в две посоки:
•

за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в
личните стопанства;

•

изграждане на общински инсталации за компостиране/анаеробно разграждане в
РСУО.

Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е
възможно

чрез

постоянно

информиране

на

населението

за

възможностите

за

оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за
компостиране на семействата, които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци.
За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо предоставянето на компостери на
отделните домакинства да бъде обвързано е изискване за своевременно представяне на
информация от общините за постигнатите нива на намаление на биоразградимите
отпадъци, постъпващи за депониране. Компостирането на растителните отпадъци в
мястото на образуването им е в синхрон с приетите принципи за управление на
отпадъците. В този случай растителните остатъци не са отпадък, а изход на суровина за
получаване на компост -средство за подобряване качеството и плодородието на почвата.
При реализацията на целите ще се кандидатства за финансово подпомагане от страна на
ПУДООС и ОПОС.
Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на
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общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на
енергия и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има
възможност да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при
озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и др.
В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди
конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване
количествата за депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи
на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението,
инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес
продукти (енергия и компост). Изискванията към съоръженията и инсталациите за
биологично третиране на биоразградимите отпадъци са регламентирани в Глава трета,
раздел I от Наредба 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци. Изискванията към площадките, на които могат да се
разполагат съоръжения за биологично третиране на биоразградими отпадъци са посочени
в Наредба 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките
за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
Източници на растителни отпадъци са и имотите със земеделско ползване извън регулация
и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки производител на
земеделска продукция е да организира оползотворяването на растителните отпадъци. До
настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации за биологично третиране на
растителните отпадъци на територията на общината.

Съществува практика за

биоразграждане на място в почвата, където попадат растителните отпадъци вследствие на
обработка на земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на изсъхнали растителни
отпадъци от земеделието, срещу което се води борба - дейността противоречи на добрите
земеделски практики, при които се използват различни методи за оползотворяване на
органичните отпадъци.
Този отпадък понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в покрайнините
на населените места или попада в съдовете за битови отпадъци. В процеса на
компостиране растителните отпадъци се явяват суровина. При прилагането му се
ограничава постоянното изнасяне на органични вещества от почвата и едновременно се
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постига ограничаване употребата на органични торове за сметка на много добрите
хранителни съставки в компоста.
Целесъобразно е за периода обхванат от настоящата програма да се планира на
територията на общината да бъде изградена и една площадка за открито компостиране
чрез разстилане на биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Това ще
позволи да се предотврати депонирането на значителни количества биоразградими
отпадъци

при

сравнително

малки

инвестиционни

и

експлоатационни

разходи.

Предлаганият метод на третиране на биоразградимите отпадъци използва се основава
процеса бно-деградация, който в естествени условия протича бавно, на повърхността на
земята, при температурата на околната среда и предимно анаеробно. Естественото
разлагане на органиката се ускорява като преработваният субстрат се събира на редове
(т.нар. windrow), което позволява да се съхрани част от топлината отделяна от дейността
на микроорганизмите, при което температурата нараства. Този ускорен процес именно е
компостирането.
Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от
общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за
разделното им събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за
транспортиране и обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо. За
събирането на отпадъците от малките населени места на общината не се предвижда
въвеждането на система за събиране и извозване до съоръжението за компостиране,
Биоразградимите отпадъци могат да бъдат доставяни от домакинствата, срещу което ще
получават готов компост. Очаква се, че безплатното предоставяне на компост е добър
стимул за населението от селата за да отделят биоразградимите отпадъци от общия
отпадъчен поток и по такъв начин да допринесат за намаляване на разходите за
извозването на битовите отпадъци до регионалното депо.
Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими отпадъци за
компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и горското
стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в
общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др.
Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС.
•

100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и
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градинските отпадъци;
•

20% от текстилните отпадъци;

•

25% от отпадъците от кожи.
В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл. 31 ал. 1 т. 2 - целта е

най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци,
образувани в Република България през 1995 г. Целта на национално ниво за ограничаване
количествата на депонирани биоразградими отпадъци е до 2020г, 35% е допустимия
минимален стандарт на ББО и Допустими минимални стандарти на ББО за жител на
година /базова стойност 268 кг/ж/г./ - 109.
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури съвместното
постигане на следните регионални цели за разделното събиране и оползотворяване на
битовите биоотпадъци:
•

до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г,

•

до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г.

•

до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г.



Утайки от ПСОВ

Предвижда се да се изградят ПСОВ и канализационни мрежи чрез финансиране по
оперативна програма „Околна среда” и „Програма за развитие на селските райони
Очакваното количество утайки крие риск за околната среда и за здравето на хората, в
случай че не бъдат намерени и приложени съответните решения за тяхното стабилизиране,
съхранение и/или оползотворяване. Законът за водите предвижда в канализационните
мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води в населените места да бъдат
включвани отпадъчни води съобразено с технологията за третиране на утайките предвид
по-нататъшното им оползотворяване или крайно обезвреждане.
По отношение на съществуващата йерархия на възможностите, когато става въпрос за
устойчиво развитие в дългосрочен план, рециклирането и материалното оползотворяване
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на отпадъците са за предпочитане пред изгарянето или обезвреждането им чрез
депониране. В случая с утайките от отпадъчни води вариантите следва да се разглеждат, в
зависимост от различните нива на замърсителите, патогенните организми и въздействието
им върху хората и околната среда.
Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно
обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат обобщени по следния начин:
материално ползотворяване върху земеделска земя; рециклиранен на фосфора; енергийно
оползотворяване в термични процеси; обезврежда не/н азем но депониране. При
директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно възникването на някои
неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната среда или нещо друго). От
друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи от земеделските стопани,
които не са длъжни да приемат утайки, а и техните изисквания към качеството се
променят според сезона. Очаква се нарастващите нужди от съвременно третиране на
утайките, което да гарантира премахването на патогенните организми и контрола върху
замърсителите, да доведат до използването на утайките върху земеделска земя само след
тяхното

предварително

третиране,

например

компостиране

и

производство

на

висококачествен компост. Всички основни методи за третиране трябва да бъдат подробно
разгледани по отношение на това дали са подходящи за предоставянето на устойчиво
решение за управлението на утайките в конкретния случай.


Управление на отпадъците па територията на Община Брезово

За дейностите по сметосъбиране се използват съдове тип „Бобър" с обем 1100 литра.
Ежегодно се налага да бъдат закупувани нови пласмасови контейнери, които да подменят
излезлите от употреба контейнери.
От средата на месец юли 2014 г. Община Брезово извършва дейностите по сметосъбиране
и сметоизвозване със собствени сили. За целта са закупени контейнери и специализиран
сметосъбиращ автомобил, както и беше разкрито звено по чистота с 3 щатни бройки.
При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането, извозването и
третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни и строителни
отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на околната среда и
влошаване на екологичното състояние на територията на община Брезово. Най-голям риск
за околната среда и здравословното състояние на населението от общината представляват
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нерегламентираните сметища, които се формират покрай населените места, пътищата и
реките.
При депонирането на отпадъци на нерегламентирани сметища съществува риск от
замърсяване на въздуха около сметищата, поява на неприятни миризми, развъждане на
насекоми и гризачи. Освен това полученият инфилтрат от нерегламентираните сметища се
оттича или попива в земята, като се предизвиква замърсяване на повърхностните и
подземните води, които на територията на общината са единствен източник за
задоволяването на питейно-битовите нужди на населението от района.
Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на територията на
община Брезово може да се постигне при спазване стриктно на нормативните разпоредби и
изисквания при събирането, извозването и третирането на всички видове отпадъци,
генерирани от населението и промишлените предприятия в общината. За постигане на тази
основна цел е необходимо:


създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на всички
видове отпадъци на територията на общината;



повишаване екологичната култура на населението от общината, като за целта се
издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата от
неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните отпадъци;



засилване на контрола на общинската администрация за събирането и третирането
на отпадъците;

Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното
събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци. Община Брезово е изпълнила заложените цели за подготовка за
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – като хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата.
Община Брезово заедно с общините Раковски, Марица и Пловдив е член на Регионално
сдружение Шишманци и преработва отпадъците в депото в с. Шишманци. Община
Брезово е със степен на рециклиране 67 процента. Процентът на степента на рециклиране е
висок поради високия коефициент на полезно действие на сепариращата инсталация и тази
за биологично разграждане по закрит способ. Битовите отпадъци, които не подлежат на
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последващо оползотворяване, се депонират, като това количество е до 30 процента от
постъпилите отпадъци.
Изпълнението на целите дава право на общините да поискат от РИОСВ – Пловдив
възстановяване на 50 процента от отчисленията, заплащани за депониране на отпадъци.
Целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи
рециклирането и оползотворяването им.
Лица, извършили класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за класификация
на отпадъците са:
-

"Бул Фито Ойлс"АД, площадка обл.Пловдив, общ.Брезово, с.Зелениково

-

"МИТ И КО" ЕООД, площадка Обл. Пловдив, Община Брезово, гр. Брезово,
парцел №3, кв.51 на стопански двор

-

"Булгарплюм"АД,площадка гр.Брезово,ул."Ленин"№2

-

ОБЩИНА БРЕЗОВО, площадка обл. Пловдив, общ. Брезово, гр. Брезово,
включително и следните населени места: с. Борец, с. Бабек, с. Върбен, с.
Дрангово, с. Зелениково, с. Златосел, с. Отец Кирилово, с. Пъдарско, с. Розовец,
с. Стрелци, с. Свежен, с. Сърнегор, с. Чехларе, с. Чоба, с. Тюркмен

-

"Брезово" АД, площадка обл. Пловдив, общ. Брезово, гр. Брезово, ул. "М.
Домусчийски" №2

-

"Геомах" ЕООД, площадка Област Пловдив, Община Брезово, ул. "Васил
Коларов" 34

-

"САДИНА ПЛАНТ" ООД площадка гр. Брезово, ул."Георги Димитров", УПИ
XV, кв.14


Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Съгласно решение № 462 от 19.08.2010 г. на Общинския съвет. Община Брезово участва в
две регионални сдружения - Регионално сдружение с. Шишманци и Регионално
сдружение гр.Карлово. Извозването на отпадъците се извършва до депото в с.Шишманци.
Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците в Община Брезово е чрез депониране
на битовите отпадъци, като това е най-често използвания метод при обезвреждане на
отпадъци в цялата страна. Количеството битови отпадъци за 2017г. е в размер на около
2500 тона.
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Предвижданията на ОУПО, свързани с този компонент на околната среда са:


Рекултивация на депото за битови отпадъци в Брезово



Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с
мерки

за

разширяване

на

системите

за

организирано

събиране

и

транспортиране на отпадъците


изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклируеми oтпадъци

Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за
подобряване на системата на сметосъбиране и управлението на отпадъците и за
намаляване на вредното въдействие върху населението и компонентите на околната среда.
5.7. Опасни вещества
На територията на общината няма производствени единици, които са класифицирани като
предприятия с висок рисков потенциал с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда, в което са определени условия, свързани с
експлоатацията на съоръженията.
Във връзка с това не е необходимо ОУП да се съобразява с осигуряване на необходимите
хигиенно-защитни зони
Проведените изследвания не съдържат данни за наличие на радиоактивно замърсяване на
почвите и водите.
5.8. Характеристика на вредните физични фактори
Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите места сред
неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда. Граничните стойности
на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в зависимост от
предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в Наредба
No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по показателите
за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 58/2006 г.).
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Таблица 41. Еквивалентно ниво на шум в различните видове територии и устройствени зони и извън
тях
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и
извън тях

Еквивалентно ниво на шум (dBA)
ден

вечер

нощ

Жилищни територии и зони

55

50

45

Централни градски части

60

55

50

Територии, подложени на въздействието на интензивен

60

55

50

65

60

55

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум

65

65

55

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

Зони за лечебни заведения и санаториуми

45

35

35

Зони за научно-изследователска и учебна дейност

45

40

35

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на железопътен и
трамваен трафик

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ДВ. бр.74 от 2005 год. с посл. изм. и
доп.), РИОСВ – Пловдив организира извършването на измерването, оценката,
управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации
и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към
чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е
превантивен, текущ и последващ. РИОСВ - Пловдив контролира шума в околната среда от
дейността на около 100 промишлени инсталации и съоръжения. Приоритетно са
проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в
жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или намаляване на
шумовото натоварване в урбанизираните територии. Контролните и собствени измервания
се извършват от акредитирани лаборатории, като се спазват изискванията на „Методика за
определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено
предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие”, утвърдена със
Заповед № РД- 613/ 08.08.2012 год. на Министъра на околната среда и водите.
Контролните измервания на шума от промишлени източници са извършени по
предварително изготвен годишен график за 2014 г., който е съгласуван с Регионална
лаборатория – Пловдив към ИАОС – София, като неразделна част от Годишния план за
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контролната дейност на РИОСВ – Пловдив за 2014 г. В графика са включени промишлени
инсталации и съоръжения, които се намират в близост до зони и територии с нормирани
стойности на нивата на шум (жилищни зони, зони за учебна дейност, зони за лечебни
заведения и др). От включените в плана за контрол 15 броя обекти, през 2014 г. са
проверени 12 броя, като при 11 броя обекти са проведени контролни измервания. При
извършената проверка в обект „Артистико“ ЕООД, с. Труд се установява, че на същата
площадка производствена дейност извършва и друга фирма - „Артистико Системс“ ООД.
По време на проверката е отказан достъп до инсталации и съоръжения, свързани с
дейността на „Артистико Системс“ ООД с цел провеждане на контролни измервания на
шума излъчван в околната среда от площадката, и не са проведени контролни измервания,
за което на фирмата е съставен АУАН.
Основните източници на шум в Община Брезово са свързани с вътрешно селищния и
транзитно преминаващ автомобилен транспорт, както и различните дейности на
населението – работилници, търговски обекти и др.
5.9. Културно-историческо наследство
Съгласно информацията от Националния документален архив на НИНКН, в общината са
декларирани или обявени 249 недвижими културни ценности, в т.ч. 9 археологически, 198
архитектурно-строителни, 4 художествен, 33 исторически, 1 етнографски, 2 паметници на
културата, 1 архитектурно-исторически резерват и 1 без категория. 5 от паметниците са с
национално значение, 60 – с местно,

11 – за сведение, 64 ансамблово и 109 са без

посочена категория.
В Община Брезово, недвижими културни ценности има в следните населени места: гр.
Брезово, с. Зелениково, с. Златосел, с. Розовец, с. Сърнегор, с. Стрелци, с. Свежен и с.
Чехларе.
„Старинната част на с. Свежен „ – с. Свежен, Област Пловдив е обявена с Разпореждане на
МС №55 от 26.11.1987 г. за Архитектурно-исторически резерват /ДВ бр. 96 от 1987 г./
Таблица 42. Недвижими културни ценности на територията на Община Брезово
Обект

Вид

Категория

Населено място

Тракийско селище, м.”Антене”, 4 км. западно

археологически

Местно

гр. Брезово

Старо селище, 3 км. източно

археологически

Местно

гр. Брезово
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Стара църква в селото

археологически

Местно

гр. Брезово

исторически

сведение

гр. Брезово

исторически

сведение

гр. Брезово

исторически

сведение

гр. Брезово

Лобно място, м.”Айтепе”, 3 км. западно
Лобно място на трима партизани от І
средногорска бригада „Хр.Ботев” в м. ”Ап
Тепе”
Лобно място, м.”Антонов бряст”, 1,5 км.
източно
Лобно място на Таньо Гидаков, м.”Антонов
бряст”
Лобно място, м.”Могилата”, 3 км. източно
Лобно място на въстаници от 1923 г.,
м.”Могилата”
Къща на Иван Адърски ул.”Г.Димитров”№28

архитектурно-строителен

гр. Брезово

архитектурно-строителен
Къща на Златю Бояджив

архитектурно-

местно

гр. Брезово

исторически
Къща на Рубашки ул.”Д.Благоев” 18

архитектурно-строителен

гр. Брезово

архитектурно-строителен
Килийно училище

архитектурно-

местно

гр. Брезово

местно

гр. Брезово

местно

гр. Брезово

исторически
Църква „Св. Димитър”

Художествен

Стара църква в селото

Паметник на културата

Църква”Въведение Богородично”-кв.Чоба

Художествен

Къща на Миньо Жековски, кв. Чоба
Следи от селище и могилен некропол от 3
могили, източно от селото
Могилен некропол от 8 могили, южно от
селото
Могилен некропол на левия бряг на Кара дере
Лобно място, м.”Стефанов камък”, 7 км.
северно

Архитектурно-

гр. Брезово

строителен
Археологически

гр. Брезово

Археологически

гр. Брезово

Археологически

гр. Брезово

Исторически

местно

с. Върбен

Лобно място, м.”Куза” 4 км. североизточно

Исторически

Лобно място, м.”Златарското”, 3 км. северно

исторически

сведение

с. Зеленикаво

исторически

местно

с. Зеленикаво

Партизански лагер, м.”Юнчала”, 5 км.
северозападно
Къща на Дона Минчевска Бановска

Архитектурно-строителен

с. Зеленикаво

с. Зеленикаво
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Къща на Матьо Михайлов Матев

Архитектурно-строителен

с. Зеленикаво

Къща на Тодор Георгиев Гогов

Архитектурно-строителен

с. Зеленикаво

Църква “Св.Петка”

Паметник на културата

с. Зеленикаво
Предваритлена

Розоварна на Шипков

Производствено-

категория

технически и

„Местно”

индустриално-

Предварите с. Зеленикаво

технологичен

лна

Архитектурно-строителен категория
„За
сведение”
Църква „Св.Георги”
Партизански лагер, м.”Вълчите дупки”, 5 км.
северно
Партизански лагер,м.”Шипката”, 5 км. северно
Партизански лагер, м.”Големият буал”, 5 км.
северно
Партизанска землянка, м.”Ельов дол”, 2 км.
северно
Партизански лагер, м.”Дерменка”, 7 км.
североизточно

Художествен

с. Златосел

Исторически

местно

с. Розовец

Исторически

местно

с. Розовец

Исторически

местно

с. Розовец

Исторически

Сведение

с. Розовец

Исторически

Местно

с. Розовец

Къща на Цона Колева Дингилева

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Пенка Койчева

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Манол Иванов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Цонко Манев Драгански

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Сградата на Здравната служба

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Тодор Димитров Корфов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Иванка Пенчева Корокова

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Тина Минкова

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Стою Ганчев Далемски

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Михаил Кънчев Мартев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Въльо Дончев Кацарски

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Георги Въртолев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща и дюкян на Стойчо Стайков Жулев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Жельо Стоев Панчев

Архитектурно-строителен

с. Розовец
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Къщи на Гено Минчев Жулев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Костадин Пенчев Загорски

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Атанас Стоянов Панчев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Стойко Стоянов Кюркчиев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Здравко Иванов Георгиев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къщи на Генчо Танев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Пенчо Хаджиолов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Никола и Стоил Дончеви Футорски

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Георги Александров Маринов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Кольо Петров Мухов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Вълко Колев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Иван Тодоров Краваев

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Георги Здравков Славов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Рад Йондров

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Гено Проданов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Катя Апостолова

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Стоян Тодоров Пиргов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Иван Събев Чолаков

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Моньо Петров Помаков

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Минка Помакова

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Тотка Димитрова Цветанска

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Минчо Донев Цветански

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Виолета Тодорова Молкова

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Цона Вълева

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Пиронкови

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Две къщи на Димо Песев Сутов

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Дюкяна на Гавазови

Архитектурно-строителен

с. Розовец

Къща на Слав Гърдов Славов

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Никола Стайков

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Димитър Хр.Гешев

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Томан Иванов Петров

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Божко Николов Божков

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Стоян Балабанов

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Димо Нешев

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Мичо Атанасов

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор

Къща на Димитър Христов Кичев

Архитектурно-строителен

с. Сърнегор
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Праисторическо селище, м.”Римски път”, 3 км.

Архитектурно-строителен Местно

с. Стрелци

Паметник на културата

Местно

с. Свежен

Исторически

Местно

с. Свежен

Исторически

Местно

с. Свежен

Исторически

Местно

с. Свежен

Партизански лагер, 4 км. източно

Исторически

Местно

с. Свежен

Партизанска землянка, м.”Алойдово”, източно

Исторически

Местно

с. Свежен

Колибата на дядо Колю Чонков, гара Свежен

Исторически

Местно

с. Свежен

южно
Средновековна крепост Градище, м.”Къшлата”
и м.”Дондуково”, 8 км. южно
Лобно място, м.”Козукулак”, 5 км. югозападно
Лобно място, м.”Осикова могила”, 10 км.
северозападно
Партизански лагер, м.”Равен бук”, 4 км.
северно

Къща на чорбаджи Вълко Янкулов ул.”Долна
главна”№75а
Къща на чорбаджи Вълко/ Вълко Славов
Вълков/ в която е отсядал Левски
Къща на чорбаджи Вълко /собственост на

Исторически
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Сведение
национално

с. Свежен

наследници на Вълко Славов/
Къща на Бошко Хр. Йонов ул.”Долна
главна”71
Къща на Христо Стайков
Стайковата къща с ограден зид и порта
/собственост на Стефан Ботев Стайков/
Къща на наследници на Стойко Манолов
Къща на Стойко Манолов с ограден зид и
порта /собственост на Герго Йончев Монов/

Исторически
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Сведение

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Къща на наследници на Божко Йонов
Дадината къща /собственост на Недялка

Архитектурно-строителен

Петрова Фирсанова и на наследници на Божко

Архитектурно-строителен

Йонов/
Къща на Велю Димов Енев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Донка Маркова Филчева

Архитектурно-строителен

Къща на Донка Филчева Манчева

Архитектурно-строителен

Къща на Христо Пишманов
Пишмановата къща /собственост на на
наследници на Христо Пишманов/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен
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Къща със стопански постройки на Танко
Стайков

Архитектурно-строителен

Къща със стопанска сграда и порта на Танко

Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Стайков Неделчев
Къща на Станчо Църнев

Архитектурно-строителен

Къща на Станчо Минков Църнев

Архитектурно-строителен

Къща на Минчо Милев Ганчев
Къща на Христо Дидов
Дидовата къща с порта /собственост на Христо
Дидов/
Копаранската чешма/съседство с къщата на
Дидов/
Къща на Невена Христева
Къща и стопански сгради на Христо Марков
Филчев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща с порта на Мария Христева Каламова

Архитектурно-строителен

общ двор с горната/
Къща на Христо Цачев Филчев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Дража Ник.Цачева

Архитектурно-строителен

Къща на Никола Цачев Филчев

Архитектурно-строителен

Тодоранкината къща /собственост на
наследници на Тотка Тодорова Божикова/
Къща на Ана Грудева
Чоновата къща със стопанска сграда
/собственост на Павел Данданов/
Къща на Иван Димитров Свинарски

ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Мария Вълева
Къща на Христо Цачев/в един

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на наследници на Атанас Чолчев с целия
й дворен комплекс, сгради и пр.
Долната Чолчева къща с дворния й комплекс с

Архитектурно-строителен

подпорни и оградни зидове, порти и

Архитектурно-строителен

национално с. Свежен

допълнителна сграда /собственост на
наследници на Атанас Чолчев
Къща на Райна Т.Стоева
Къща на Райна Стоева/собственост на Гана

Архитектурно-строителен

с. Свежен
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Ортова/
Къща на Лала Гърдова
Къща с порта на Русю Каламов /собственост на
Лала Гърдева Генова/
Къща на Ангелина Попова

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Местно

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Архитектурно-исторически ансамбъл около

с. Свежен

старата църква „Св.Георги”
Мушевата къща

Архитектурно-строителен

Мушевата къща със стопанска сграда

Архитектурно-строителен

Къща на Генко Василев Недялков
Скрипаковата къща /собственост на
наследници на Генко Василев Недялков/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Олга Христ. Златарева

Архитектурно-строителен

Къща на Олга Златарева

Архитектурно-строителен

Пенчовската къща
Пенчовската къща /собственост на наследници
на Пенчо Колев/
Къща на наследници Русен Шишков
Шишковата къща /собственост на наследници
на Елена Тодорова Шишкова/
Къща на Никола Касаджиков
Касаджиковата къща /собственост на
наследници на Атанас П. Касаджиков/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща и плевня на Нунка Спасова Попова

Архитектурно-строителен

Къща и плевня на Нунка Минчева Попова

Архитектурно-строителен

Къща на Мария Христ. Денева

Архитектурно-строителен

Къща на Мария Христева Денева

Архитектурно-строителен

Двор с оградни зидове на старата църква

Архитектурно-строителен

„Св.Георги”

Архитектурно-строителен

Къща на полковник Серафимов
Къща на полковник Серафимов /собствеиност
на Роза К.Серафимова/

с. Свежен

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

национално с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
Местно

с. Свежен

национално с. Свежен

Хаджихристева къща
Хаджихристевата къща с дворния й комплекс

Архитектурно-строителен

/собственост на наследници на Слав и Куна

Архитектурно-строителен

Местно

с. Свежен

Архитектурно-строителен Местно

с. Свежен

Хаджихристеви/
Къща на Ана Серафимова
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Джевизовата къща с ограден зид и порта

Архитектурно-строителен

/собственост на Гроздю Георгиев Серафимов/
Божикова къща
Божиковата къща /собственост на Неделчо
Тенев Павлов/
Къща на Никола Ив.Брадинов
Маревата къща /собственост на Никола
Брадинов/
Къща на Петър Тодоров Стоев
Длъговата къща /собственост на Тодор Петров
Стоев/
Къща на наследници на Христина Ст.Стоянова
Къща на Христина Стайкова /собственост на
Иван Мандаджиев/
Теренът на „Старото училище” /собственост на
наследници на поп Петър Божков и на
наследници на Вида Милева/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

Централен архитектурно-исторически
ансамбъл
/по двете главни улици и около новата църква
„Св.Св.Петър и Павел”/

Художествен
Архитектурно-строителен

Църква „Св.Св.Петър Павел”
Часовниковата кула на хълма „Касапнята”

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Васила Попова

Архитектурно-строителен

Къща на поп Иван Маленов

Архитектурно-строителен

Къща на Вълко Манолов

Архитектурно-строителен

Къща на Вълко Манолов Янкулов

Архитектурно-строителен

Училищна сграда от 1880 г.

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Йордан Божков

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Невена Парашикова

Архитектурно-строителен

Къща на Невена Атанасова Парашикова

Архитектурно-строителен

Къща на Слав Пенков

Архитектурно-строителен

Къща на Слав Пенков Хаджиев

Архитектурно-строителен

Къща Гурко Георгиев Гюров

Архитектурно-строителен

Къща на Гурко Гюров

Архитектурно-строителен

Къща на Христина Георгиева

Архитектурно-строителен

Къща на Христина Георгиева Тоденска

Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
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Къща на Мария Ив.Божкова

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Иван Николов Славов /ковача/

Архитектурно-строителен

Къща на Иван Николов Славов

Архитектурно-строителен

Къща наследници на Мария Ив. Божкова

Архитектурно-строителен

Къща на Иван Божков

Архитектурно-строителен

Къща на Христина Алекс. Йорданова

Архитектурно-строителен

Къща на Александър Йорданов

Архитектурно-строителен

Петърчовата кръчма над водопада с вградена
чешма /собственост на Слав Йозов Пънкин/

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Марко Ген. Попов

Архитектурно-строителен

Къща на Марко Попов

Архитектурно-строителен

Къща на Янко Ст. Вълков

Архитектурно-строителен

Къща Янко Стефанов Вълков с пещ

Архитектурно-строителен

Къща на Гърди Дончев

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Иван Божиков

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на Христо Божков Божиков

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Къща на Филип Тодоров

Архитектурно-строителен

Къща на Тодор и Филип Тодорови

Архитектурно-строителен

Две къщи на Стефан Стойнев

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща Стефана Кисьова

Архитектурно-строителен

Две къщи на Стефана Кисьова

Архитектурно-строителен

Къща на Райко Гладичев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Минка Тинкова

Архитектурно-строителен

Къща на Георги Василев Тинков

Архитектурно-строителен

Къща на Минчо Куз. Попов

Архитектурно-строителен

Къща на Минчо Кузманов

Архитектурно-строителен

Къща на Спас Капелков

Архитектурно-строителен

Къща на Спас Капелков с ограден зид и порта

Архитектурно-строителен

Къща на Иван Балтов

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Къща на Ана Трифонова Малчева /Беслимова
къща/

Архитектурно-строителен

Къща със стопанска сграда/щерна/ на Груд

Архитектурно-строителен

национално с. Свежен

Орлов
Къща на Павли Ст.Павлов

Архитектурно-строителен Местно

с. Свежен
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Къща на Тодор и Станчо Павлови
Къща на Нена Колева Павлова
Къща на Йовко Шопов
Къща със стопанска сграда,ограден зид и порта
на Мария Минчева Шопова
Порта на Иван Димитров Джамалиев
Къща на Филип Райков

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Мария Каракушева

Архитектурно-строителен

Къща на Мария Христева Каракушева

Архитектурно-строителен

Къща на наследници на Иван Каракушев

Архитектурно-строителен

Къща на Иван Каракушев

Архитектурно-строителен

Къща на Христина Когелова

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен

Къща на Христо Велев
Родната къща на Еню Велев с ограден зид и

Архитектурно-строителен

порта /собственост на наследници на Христо

Архитектурно-строителен

местно

с. Свежен

местно

с. Свежен

местно

с. Свежен

Велев/
Къща на наследници на Никола Шиндев
Къща на Никола Шиндев/собственост на
Никола Моллов/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Стара чешма на площада с надпис сАджар

Архитектурно-строителен

Чешма на площада от 1876 г.

Архитектурно-строителен

Къща на Васила Спасова
Гугуневата къща/ собственост на наследници
на Васила Спасова/
Къща на Хубен Стоев Писаровата къща с
дворния й комплекс /собственост на Хубен
Стоев/
Къща на Господин Минчев
Къща на Господин Минчев/собственост на
наследници Минчо Господинов/
Къща на Пенчо Мазълов
Къща на Пенчо Мазълов собственост на
Надежда Пенчева/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен
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Къща на Никола Минев

Архитектурно-строителен

Стара къща на Никола Минев

Архитектурно-строителен

Къща и стопански сгради на наследници на

Архитектурно-строителен

Иван Чокшев

Архитектурно-строителен

Къща на Георги Петров/Зайчето/

Архитектурно-строителен

Къща на Георги Петров

Архитектурно-строителен

Къща на Христо Ив. Чолчев

Архитектурно-строителен

Горната Чолчева къща с порта

Архитектурно-строителен

Къща на Стефана Енева Гладичева
Късевската къща с кафене/собственост на
наследници на Стефана Гладичева/
Къща на Милю Иванов Ковачев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен
Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен
Местно

с. Свежен

Местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Традиционният оформеният силует по
източния фронт на главната улица от осова т.93 Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен
до осова т.66 /по новия кадастър/
Къща на Райна Божкова Доларовата къща
/собственост на наследници на Недялко
Златарев/
Къща на Ана Рашкова
Камбуровата къща /собственост на наследници
на Рашко Катрев/

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамбъл

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Къща на Васила Милева Гергюва

Архитектурно-строителен

Къща Ана Милева Маленова

Архитектурно-строителен

Къща на Тотка Георгиева

Архитектурно-строителен

Къща и порта на Лала Йонова Гугова

Архитектурно-строителен

Порта на Васил Славов Иванов

Архитектурно-строителен ансамблово с. Свежен

Къща на наследници на Иван Кожухаров
Кожухаровата къща /собственост на
наследници на Христо Кожухаров/
Къща на Мария Ив.Шопова
Къща със стопанска сграда и порта на Мария
Шопова
Къща на Христина Фил. Тенева
Върговата къща /собственост на София
Ст.Иванова/
Къща на Груд Филипов

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен
ансамблово с. Свежен

местно

с. Свежен

ансамблово с. Свежен

ансамблово с. Свежен

Архитектурно-строителен местно

с. Свежен
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Къща с дворен комплекс на Груд Филипов

Архитектурно-строителен

Къща на наследници на Христо Танков
Златарев

Архитектурно-строителен

Две къщи с ограден зид и порта на Христо

Архитектурно-строителен

ансамблово с. Свежен

Танков
Къща на Йордана Б.Каракушева

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Георги Шопов

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Димо Божиков

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Александра Божкова

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Димитър Минчев Въргов

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Злата Ст.Бояджиева

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на наследници на Бузукови

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Никола Георг.Куков

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Никола Божков Куков

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на наследници на Никола Василев

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Иван Атанасов Велков

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на Иван Маленов и наследници на Слав
Маленов

Къща на наследници на Иван
Крушков/Яновска махала/
Къща на Христо Крушков
Стояна Вълкова Господинова

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Исторически

Могила, м.”Керевото”

Археологически

Могила, м.”Св.Илия”

Археологически

с. Свежен

Три могили в м.”Еленски рът”

Археологически

с. Свежен

Къща на Коста Серафимов ул.”Хр.Гладичев”

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Къща на бр.Радеви, ул.”Букова могила”

Архитектурно-строителен

с. Свежен

Архитектурно-строителен

с. Свежен

етнографски

с. Свежен

Къща на Тотка Ст.Вълкова
ул.”Долна главна”
Дарак и тепавица
Старинната част на село Свежен
Лобно място, ”Рахманлийски мост”, 500 м.
западно
Място на сражение, м.”Инджирките”, 4 км.

архитектурно-историческ

с. Свежен

и резерват
Исторически

Местно

Исторически

Сведение

с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
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северозападно
Място на сражение, м.”Мандрови сливи” 1 км.
южно
Място на сражение, м.”Мариното”,500 м.
северно
Партизански лагер, м.”Вельовото”, 1 км.
западно
Партизански лагер, м.”Голямата усойна” 4 км.
северозападно
Партизански лагер, м.”Бързикева усойна”, 4 км.
северозападно
Партизански лагер, м.”Баракова усойна”, 5 км.
северно
Партизански лагер, м.”Чадърово кладенче”, 4
км. северно
Партизански лагер, м.”Бунарджика”, 3 км.
североизточно
Партизанска землянка, м.”Ямата”, 4 км.
северно
Партизанска землянка, м.”Орманите”, 3 км.
северно
Партизанска землянка, м.”Могилите”, 3 км.
северозападно
Църква „Св.Йоан Кръстител”

/Морозово/
Исторически

Сведение

Исторически

Сведение

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/

Архитектурно-строителен

с.Чехларе

Художествен

/Морозово/

Къща на Пеньо Монов Доков

Архитектурно-строителен

Къща на Атанас Митев Лютев

Архитектурно-строителен

Къща на Дечо Петров Бутев /Щокмана/

Архитектурно-строителен

Къща на Ради Пенев Радев

Архитектурно-строителен

Къща на Стефан Пасков Раев

Архитектурно-строителен

Къща на Димитър Минчев Попов

Архитектурно-строителен

с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
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Къща на Иван Паунов
Ограден зид с порти на Божко Петров
Каназирев

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

Къща на Паун Недялков

Архитектурно-строителен

Къща на Дончо Иванов Пиперков

Архитектурно-строителен

Порти на Пеньо Иванов Кисьов

Архитектурно-строителен

Къща и дувар на Пена Христова

Архитектурно-строителен

Къща и дувар на Тотьо Маринов Манджуков
Къща на Тотьо Маринов Манджуков със
скривалище на Васил Левски

с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/

Архитектурно-строителен

с.Чехларе

Исторически

/Морозово/

Къща на Христо Тотев Манджуков

Архитектурно-строителен

Къща на Иван Пенев Радев

Архитектурно-строителен

Къща на Стоил Стефов Салджийски

Архитектурно-строителен

Къща на Димка Тонева Миневска

Архитектурно-строителен

Къща на Петко Пейчев Огнянов

Архитектурно-строителен

Къща /музейна/

Архитектурно-строителен

Къща на Мороза

Архитектурно-строителен

с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/
с.Чехларе
/Морозово/

Източник: НИНКН, 2015 г.
По данни на Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на
България”, на територията на община Брезово, по съответните землища са регистрирани
археологически обекти – класифицирани в съответните регистрационни карти по
местоположение, вид, епоха и площ, придружени със съответния картен материал.
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По данни от Регионалния исторически музей – Пловдив, на територията на общината са
регистрирани 14 бр. възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във
войните за национално обединение и декларирани като исторически паметници.

Таблица 43. Обекти на НКН по археологическа карта на България /НКЦ с национално значение, чл.
146, ал. 3 от Закона за културното наследство/
Регистрационна

Обект

карта

Местоположение

2100255

Група могили

с. Отец-Кирилово, м. Еледжи

2100256

Селищна могила - Ранен енеолит

с. Отец-Кирилово, м. Коджа кория

Селищна могила - Късен енеолит
2100257

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Еледжи

2100258

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Еледжи

2100259

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Ясаците

2100260

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Ясаците

2100261

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Ясаците

2100262

Надгробна могила

с. Отец-Кирилово, м. Теренджика

2100263

Надгробна могила

с. Дрангово, м. Корметлика

2100264

Надгробна могила

с. Дрангово, м. Корметлика

2100265

Надгробна могила

с. Дрангово, м. Корметлика

2100266

Надгробна могила

с. Дрангово, м. Гробищата

2100267

Надгробна могила

с. Златосел, Орман кория

2100268

Надгробна могила Византийско владичество

с. Златосел, Орман кория

2100269

Надгробна могила Византийско владичество

с. Златосел, Орман кория

2100270

Селищна могила Късен енеолит

с. Златосел, Безистена

2100271

надгробна могила Римска епоха

с. Борец, Топрак-хисар

2100272

надгробна могила Римска епоха

с. Борец, Топрак-хисар

2100273

надгробна могила Римска епоха

с. Борец, Топрак-хисар

2100274

надгробна могила Римска епоха

с. Борец, Топрак-хисар

2100275

Селищна могила Ранен енеолит

с. Борец, Топрак-хисар

Селищна могила Късен енеолит
2100276

Надгробна могила Античност

с. Сърнегор, м. Дуван дере

2100277

Група могили Елинистическа епоха

с. Сърнегор, м. Дуван дере

Група могили Античност
Селища с конкретна функция Античност
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2100278

Надгробна могила Късно желязна епоха

с. Сърнегор, м. Серме чал

Селища с конкретна функция Елинистическа
епоха
2100279

Селище Късен енеолит

с. Сърнегор, м. Делен даилък

2100280

Селище Енеолит

с. Стрелци, м. Тузла кая

2100281

Светилище Римска епоха

с. Зелениково, м. Гьол-тепе

Група могили Античност
2100282

Селищна могила Енеолит

с. Зелениково, м. Балжийска могила

2100283

Надгробна могила

с. Зелениково, м. Червенаците

2100284

Надгробна могила

с. Зелениково, м. Червенаците

2100285

Надгробна могила

с. Зелениково, м. Червенаците

2100286

Надгробна могила Римска епоха

с. Тюркмен, м. Герена

2100287

Група могили Римска епоха

с. Тюркмен, м. Табака

2100288

Селище Късен неолит

гр. Брезово, м. Големия тил

2100289

Селищна могила Късен неолит

гр. Брезово, м. Къндъча

2100290

Селищна могила Късен неолит

гр. Брезово

Селищна могила Късен енеолит
2100291

Селище Късен неолит

гр. Брезово, м. Лъгата

2100292

Селище Късен енеолит

гр. Брезово, м. Женско кладенче

2100293

Селищна могила Среден енеолит

гр. Брезово, м. Плоската могила

Селищна могила Ранен енеолит
Селищна могила Късен неолит
Селищна могила Ранна бронзова епоха
2100294

Светилище Римска епоха

гр. Брезово, м. Ай-тепе

Селища с конкретна функция Античност
2100295

Светилище Римска епоха

гр. Брезово, м. Ай-тепе

2100296

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100298

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100299

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100300

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100301

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100302

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100303

Надгробна могила

гр. Брезово, м. Мешинов герен

2100304

Надгробна могила Античност

гр. Брезово, м. Женско кладинче

2100305

Надгробна могила Античност

гр. Брезово, м. Женско кладинче

2100739

Крепост-убежище Средновековие

с. Чехларе
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2100740

Монетно Ранноримска епоха

с. Чехларе

Селище Античност
2100741

Крепост-убежище Средновековие

с. Върбен, м. Градището

2100742

Крепост-убежище Втора българска държава

с. Розовец, м. Змейовец

2100743

Църква, базилика

с. Розовец, Курталан

Манастир Втора българска държава
Плосък некропол
Керамични пещи селище
2100744

Манастир Втора българска държава

с. Розовец, м. Св. Никола

2100745

Крепост-убежище Втора българска държава

с. Розовец, м. Градището

2100746

Крепост-убежище Тракийски период

с. Розовец, връх Сливово градище

Селище Късна античност
2100747

Крепост-убежище Втора българска държава

с. Розовец, м. Св. Колас

2100748

Оброчни плочки Римска епоха

с. Пъдарско, м. Исаци

2100749

група могили

с. Пъдарско, м. Кара орман

2100750

Край извор Римска епоха

с. Пъдарско, м. Чаир дере

селище Римска епоха
2100751

път Римска епоха

с. Пъдарско, м. Чаир дере

2100752

Крепост-убежище Средновековие

с. Златосел, м. Голямо градище

2100753

Селище Античност

с. Златосел, м. Градище

2100754

Селище Класическа епоха

с. Стрелци, м. Долния кър

2100755

Селище Римска епоха

с. Стрелци, м. Барабончови могили

2100756

Група могили

с. Стрелци, м. Таушан тепе

2100757

Група могили

с. Стрелци, м. Тъпрак хисар

2100758

Група могили

с. Сърнегор, м. Стефанова могила

2100759

група могили Елинистическа епоха

с. Сърнегор, м. Каракютук

трупоизгаряне Елинистическа епоха
гробници Елинистическа епоха
други

следи

от

погребални

практики

Елинистическа епоха
2100760

надгробна могила Елинистическа епоха

с. Сърнегор, м. Калофей

трупоизгаряне Елинистическа епоха
покриване и ограждане с ломени камъни,
керемиди Елинистическа епоха
2100761

Църква, базилика Средновековие

с. Сърнегор, м. Кайлиджа

селище Средновековие
2100762

група могили

с. Сърнегор, м. Дуван дере
202

2100763

крепост Късно желязна епоха

с. Сърнегор, м. Калето

крепост Римска епоха
2100764

селище Античност

с. СЪРНЕГОР, м. Дуван дере

2100765

Крепост-убежище Късна античност

с. Сърнегор, м. Калето

Крепост-убежище Средновековие
Крепост-убежище Тракийски период
Крепост-убежище Римска епоха
водохранилище Средновековие
2100766

селище Втора българска държава

с. Сърнегор, м. Лозята

2100767

Селско имение, вила рустика Римска епоха

гр. Брезово, м. Събев дол

2100768

надгробна могила КЖЕ - първи период

гр. Брезово, м. Мишинов герен

трупоизгаряне КЖЕ - първи период
2100769

Крепост-убежище Средновековие

гр. Брезово, м. Градище

2100770

надгробна могила Римска епоха

гр. Брезово

2100771

надгробна могила Римска епоха

гр. Брезово, м. Рошава могила

2100772

художествени и други паметници Късна

гр. Брезово, м. Бялата пръст

античност
2100773

път Римска епоха

гр. Брезово

пътна станция Римска епоха
2100774

група могили Римска епоха

гр. Брезово, м. Калето

селище Римска епоха
2100775

селище Античност

с. Борец, м. Коджа курия

2100776

Крепост-убежище Средновековие

с. Борец, м. Калето

2100777

селище Втора българска държава

с. Борец, м. Курусу

2100778

надгробна могила

с. Борец, м. Балнера

2100779

път Римска епоха

с. Борец, м. Бозалан, Карудере,

пътна станция Римска епоха

Калето

2100780

Крепост-убежище Втора българска държава

с. Зелениково, м.

2100781

Манастир Втора българска държава

с. Зелениково, м. Сакар тепе

2100782

обитаван район Втора българска държава

с. Зелениково, м. Лозята

2100783

селище Римска епоха

с. Зелениково, м. Гьолтепе

2100784

светилище Римска епоха

с. Зелениково, м. Гьолтепе

Юнчал

Таблица 44: Списък на военните паметници на територията на Община Брезово
Обекти
Паметник

–

Местоположение

Описание

гр. Брезово

Ситуиран в южния парк на града. Автор – Димитър Остоич,
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монумент

в

гр.

открит през 1982 год. В памет на всички загинали брезовци за

Брезово

свободата на родния край, в т.ч.:
− 33-ма загинали в Балканската и Междусъюзническата
война през 1912/1913 г.
− 36 загинали в Първата световна война 1915-1918 г.
− 15 загинали на фронта през Отечествената война 1941–
1945 г.

Паметник

на

загиналите

в

с. Борец

с.

Ситуиран в центъра на селото. Построен с доброволен труд и
дарения от населението. Открит през 1950 год. в памет на

Борец

всички загинали за свободата на Отечеството жители на
с.Борец, в т.ч.:
− 14 загинали в Балканската и Междусъюзническата война
през 1912-1913 г.
− 22-ма загинали по време на Първата световна война
1915-1918 г.
− 5-ма загинали на фронта през втората фаза 1944-1945 год.
на Отечествената война 1941 – 1945 г.

Паметник

на

загиналите

за

с. Зелениково

Ситуиран на улица „І-ва” на кв.30 – V по плана на селото.
Открит през 1964 год.

народна

свобода

Скулптор – Ради Ангелов, архитект – Христо Малчев, по

жители

на

инициатива на местни жители –близки на загиналите и със

с.

Зелениково

средства от доброволни дарения на населението. В памет на
шест фронтоваци – участници в първата и втората фаза на
Отечествената война, на трима четници – загинали в боевете
при Шипка по време на Руско-турската освободителна война
1876 – 1878, един четник от Ботевата чета и един участник в
Октомврийската революция.

Войнишки

с. Зелениково

паметник
загиналите

от

Ситуиран пред сградата на кметството, ул. „І-ва” № 59, кв.

на

25 – VІІІ. Открит през 1926 год., по инициатива на майките и

с.

съпругите на загиналите 60 души офицери, подофицери и

Зелениково

войници през Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна войни, със средства от доброволни дарения.

Паметник-костница

с. Бабек

Ситуиран в центъра на селото, открит през 1978 год.

на загиналите във

Построен със средства на община Брезово и доброволен труд

войните от с. Бабек

на населението в чест на загиналите жители на селото за
свободата на Родината, вт.ч.:
− 6 загинали по време на Балканската война 1912/1913 год.
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− 7 загинали по време на Първата световна война 1915-1918
− 8 загинали по време на Отечествената война 1941 – 1945
год.
Паметник

на

загиналите

във

с. Сърнегор

Ситуиран в центъра на селото – в парка. Открит през 1984
год. в памет на 20 сърнегорци, загинали във войните.

войните жители на

Проектиран и построен с лични средства на фамилия Чотови

с. Сърнегор
Паметник

на

загиналите

във

год. със средства на ТКЗС и доброволни дарения. Открит

войните жители на

през 1959 год в памет на загиналите 19 жители на селото по

с. Пъдарско

време на войните и 14 – в антифашистката съпротива.

Паметник

на

загиналите

от

с. Пъдарско

с. Тюркмен

Ситуиран в центъра на селото – в парка. Построен през 1956

Ситуиран в центъра на селото – парцел 26. Построен със
средства от доброволни дарения. Проектант и изпълнител –

с.Тюркмен

Вл.Тодоров. Открит през 1970 год. в памет на загиналите
жители на с. Тюркмен през първата фаза на Отечествената
война при с.Стражин –
Македония.

Паметник

с. Свежен

Ситуиран в центъра на селото, кв. 39, в чест на всички
загинали

във

войните

1912/1913,

1915/1918

г.,

в

Отечествената война и в антифашистката съпротива
Паметник (бюст -

с. Свежен

Ситуиран в центъра на с. Свежен. Автори – Димитър Остоич,

барелеф) на

Златан Сидеров. Построен със средства на община Брезово.

полковник

Открит през 1993 год.

Вл.Серафимов
(1860-1934 год. в с.
Свежен
Паметник –

с. Свежен

Ситуиран в центъра на с.Свежен. Открит през 1954 год. в

костница в с.

памет на 88 свеженци по време на войните и 12 в

Свежен на героите

антифашистката

от войните

доброволни дарения на населението.

Паметна плоча в с.

с. Отец Кирилово

Отец Кирилово

съпротива. Построен със средства

от

Монтирана на сградата на кметството. Открита през 2003 год.
в памет на загиналите
14 жители на селото по време на войните и един загинал воин
от БНА при изпълнение на служебния му дълг

Паметник на

с. Розовец

Ситуиран в центъра на селото върху каменна чешма. – кв.52,

загиналите във

в ляво от централния вход на читалището. Открит през 1998

войните жители на

год. Проектант арх. Румяна Минчева Кюркчиева, изпълнител
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с. Розовец

Валентин Тодоров Цветков, със средства но фирма „Арсенал”
гр.Казанлък. В памет на загиналите през войните 75-ма
жители на селото.

Паметник на

Мраморна плоча, изработена от Атанас К. Тахчиев с

загиналите

изписани имена на 25 загинали рахманлийци. Монтирана в

Рахманлийци във

ляво от входа на олтара в църквата „Свети Атанасий” – кв.19,

войните с Турция,

парцел ХІІ, имот 191 по плана на селото.

Гърция, Сърбия и
Черна гора през
1912/1913 год.

В община Брезово има 16 бр. читалища – във всяко населено место. Изготвен е Календар
на културните прояви за подпомагане работата на народните читалища.
Регионалните културни проблеми са свързани с недостатъчното експониране и адаптиране
на недвижимите културни ценности, както и фактът, че до голяма част от недвижимите
културни ценности не е осигурен достъп.
Съгласно ОУП на Община Брезово защитените територии за опазване на недвижимото
културно наследство се устройват съгласно:
-

Имоти, в които попадат културни ценности се предвиждат с устройствен режим
„Б“ – не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане
на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка
на почвата (оран) до 0,25 м;

-

Имоти попадащи в охранителната зона на културната ценност (съседни имоти) се
предвиждат с устройствен режим „Г“, при който се допускат всички дейности, като
такива свързани с изкопни работи се съгласуват с Националния институт за
недвижимо културно наследство и, ако при извършване на строителни и
благоустройствени или селскостопански работи се открият находки, които имат
признаци на културни ценности, работата временно се спира. Собствениците и
ръководителите на строежа са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата
находка и да уведомят незабавно общината или най-близкия музей.

По отношение развитието на културата, ОУПО е инструмент за решаване на основните
проблеми като включването на културното наследство в единна мрежа и осигуряване на
ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни дейности. В прогнозното
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развитие се залага спазване на устройствени режими по реда на ЗУТ и устойчиво развитие
и управление на обектите.
Прогнозното развитие съгласно ОУПО включва:
-

спазване на устройствени режими по реда на ЗУТ и устойчиво развитие и

управление на обектите
-

опазването и социализацията на паметниците на културата в населените

места или в ново предвидени за урбанизация територии
-

включването на културното наследство в единна мрежа и осигуряване на

ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни дейности
-

съблюдаване устройствените аспекти на режимите за опазване на

паметниците и тяхната среда
-

осигуряване на достъп и изграждане на приемна инфраструктура за обектите

извън населените места, които представляват ресурс на туризма и имат значение
за процесите в живота на местното население
-

съхраняване на урбанистичната автентичност на културната среда;

-

развитие на юридическата защита и висока степен на физическа съхраненост

на КИН;
-

изява на КИН като ресурс-стимулатор за общото териториално развитие и за

развитието на отделните функционални подсистеми. Изява на ролята на културния
туризъм за териториалното развитие.
-

синтез на културни и природни ценности в единно работеща система;

повишаване на традиционната роля на природните територии; интегриране на
културен и екотуризъм.
-

развитие на геокултурния потенциал на КИН: локален, регионален и

национален; включване на територията в националните и регионалните културни
коридори и маршрути.
-

развитие на инструментариум за териториално управление, чрез параметрите

на специфичните правила и нормативи за териториите за културно-историческа
защита, съгл. чл. 10, ал. 2 от ЗУТ.
-

подкрепа на тези действия от адекватна система за управление на КИН като

единна система, базирана върху принципите на интегрираната консервация и
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осигурена със специфични планове за опазване
-

реставрация на църковните храмове на територията на общината и

подпомагане поддържането на прилежащите им територи
Всички тези мерки благоприятстват предвижданията на ОУПО да спомогнат за опазване
на културното наследство и намаляване вредното въдействие върху населението и
компонентите на околната среда.
5.10. Здравно състояние на населението на община Брезово
Населението на Община Брезово по данни на НСИ от преброяването на населението през
2011 г. възлиза на 8559 души. За периода между последните две преброявания – от 2001 до
2011 г. населението на общината е намаляло с 1356 души или с 15,8%.
Единствената функционираща държавна структура на медицинско обслужване на
територията на общината е звеното за спешна медицинска помощ /филиал на ЦСМП/,
която се намира в гр. Брезово, и е на разположение денонощно на гражданите на цялата
община.
В структурата на общината има 3 бр. медицински персонал, който обслужва училищата и
детските градини в общината.
Здравното обслужване на населението се осъществява посредством: 5 лекарски практики амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ в населените
места – гр. Брезово, с. Борец, с. Зеленикаво, с. Чоба; 6 лекарски практики - амбулатории за
индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – 5
регистрирани в гр. Брезово и една в с. Чоба.
По данни на НСИ в общината няма лечебни заведеня за болнична помощ. Има само едно
лечебно заведение за доболнична помощ – медицински център. Обектът е общинска
собственост. Медицинският персонал включва трима общопрактикуващи лекари, 4 лекари
по дентална медицина и трима медицински специалисти по здравни грижи.
Болничната лечебна помощ се извършва в “МБАЛ - РАКОВСКИ” ЕООД в град Раковски.
Влияние върху заболеваемостта на населението оказват различните фактори на жизнената
среда, физиологичните особености на отделния индивид и начина на живот. Значение за
динамиката на показателите има организацията на здравното обслужване, възможността за
достъп до медицинска помощ. При проведените измервания на показателите за качеството
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на атмосферния въздух в гр. Брезово няма превишения на СДН за ФПЧ10. В заключение
няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух
върху здравното състояние на населението в гр. Брезово.
Взаимното разположение на жилищните зони спрямо промишлени и стопански източници
и обекти не застрашава здравното състояние на населението на общината.
Прилагането на плана не предполага наднормено натоварване на средата от дейности и
очаквани неблагоприятни въздействия върху населението. Не е наличен здравен риск.
Водоснабдяването в Общината се осъществява по два начина: помпено и гравитачно.
Водоснабдяването се осъществява от изградени шахтови и тръбни кладенци, водоеми,
дренажи и речни водохващания.
Водоснабдителна група Златосел включва селата Златосел, Дрангово, Отец Кирилово,
Върбен, вилната зона при яз. “Дондуково”. За водоизточник се използват два тръбни
кладенци в землището на кв. Парчевич, което се водоснабдява от два кантона. Друга
водоснабдителна група на територията на общината е Брезово- Чоба- Тюркмен с
водоизточник шест тръбни кладенци на терасата на р. Розовска между селата Чоба и
Тюркмен.
Град Брезово се водоснабдява и от изградените два дренажа на терасата на р. Розовска
между Брезово и Зелениково. Водата от дренажите постъпва в събирателна шахта и от там
по самостоятелни системи се разделя за гр. Брезово и с. Зелениково.
Село Борец се водоснабдява посредством три тръбни кладенци, разположени на 3,5 км.
югозападно от селото. От речното водоснабдяване в местността. “Топлика”, по гравитачен
път се водоснабдява с. Розовец. Западно от с. Пъдарско има изграден помпов шахтов
кладенец, от който се водоснабдява селото. Село Бабек се водоснабдява чрез съществуващ
речен филтър североизточно от селото. В с. Сърнегор питейната вода постъпва от водоема
при с. Отец Паисиево.
Изградеността на водопреносната система е на сравнително добро ниво в общинския
център, но в голямата си част тя е амортизирана и има нужда от рехабилитация. През
последните години не са правени инвестиции за нейното подновяване и разширяване.
Водоснабдяването

на

промишлеността

в

общината

се

осъществява

от

същите

водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни нужди.
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5.11. Състояние на материалните активи
Материалните активи на територията на общината включват инфраструктурата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, масовият спорт,
туристическата инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на
околната среда.
По данни на НСИ към 2011 г. на територията на общината има 6843 жилищни сгради. От
тях 3022 или около 44,2% са обитавани, 3821 (55,8%) са необитавани.
От обитаваните жилища около 21,5% са ситуирани в гр. Брезово, а останалите 78,5% се
разпределят в селата. Броят на жилищата е почти толкова, колкото е и населението на
общината към 2015 г. Средно на едно жилище се пада 1 човек.
Таблица 45. Жилищни сгради /жилища/ по начин на ползване в Община Брезово за 2011 г.
Територия

Общо

Жилища за постоянно пребиваване

Необитавани жилища

Община Брезово

6843

3022

3821

гр. Брезово

976

650

326

с. Бабек

179

55

124

с. Борец

434

260

174

с. Върбен

315

102

213

с. Драганово

222

146

76

с. Зелениково

542

242

300

с. Златосел

300

80

220

с. Отец Кирилово

212

121

91

с. Пъдарско

423

234

189

с. Розовец

603

142

461

с. Свежен

641

85

556

с. Стрелци

516

241

275

с. Сърнегор

400

81

319

с. Тюркмен

262

162

100

с. Чехларе

214

51

163

с. Чоба

604

370

234

Източник: НСИ, 2016
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Най-голям процент от жилищните сгради според материала на външните стени имат
тухлените жилищни сгради – 53.2%, следвани от други видове материали на външните
стени – 44,8%. Стоманобетонните сгради са едва 1,3%,

а панелните -

0,7%.

Инфраструктурата на образованието в община Брезово включва детски градини,
общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии.
Таблица 46: Образователни обекти, равнища, собственост
Наименование

Населено

Вид

място

Брой деца/

Финансиране

ученици

ЦДГ "Роза"

Целодневна детска градина

с. Борец

Общинско

26

ЦДГ “В.Благоева”

Целодневна детска градина

гр. Брезово

Общинско

99

ЦДГ "Светлина"

Целодневна детска градина

с. Стрелци

Общинско

12

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Основно(I-VIII клас)

с. Стрелци

Общинско

102

НУ"Св.Св.Кирил и Методий" Начално(I-IV клас)

с. Борец

Общинско

31

СУ "Христо Смирненски"

Средно(I-XII клас)

гр. Брезово

Общинско

410

ПГ" Златю Бояджиев’"

Професионална гимназия

гр. Брезово

Общинско

89

Източник: Регистър на Министерство на образованието, 2015 г.

Обектите на социалната инфраструктура са разпределени на територията на общинския
център град Брезово и с.Зелениково - по два обекта.
Таблица 47. Социални обекти в Община Брезово
Наименование

Населено място

Домашен социален патронаж (ДСП)

гр. Брезово

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I (ЦНСТ)

с. Зелениково

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II (ЦНСТ)

с. Зелениково

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Дом за нашите деца”

гр. Брезово

Източник: Община Брезово, 2016 г.

По данни на НСИ към 2011 г. общината разполага с 62 легла/места в около 16 къщи за
гости и 2 стаи за гости. В тези данни не са включени квартири и други обекти за подслон.
Таблица 48. Tуристическа инфраструктура в Община Брезово
Наименование на обекта
Общо легла за община Брезово

Местоположеие

Категоризация

Брой легла
62

211

Танкината къща

с. Свежен

1

4

Къща за гости

с. Върбен

1

6

Къща за гости и спорт

с. Върбен

1

6

Къща за гости №1

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №2

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №3

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №4

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №5

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №6

с. Свежен, м. Дондуково

1

2

Къща за гости №1

с. Свежен

1

3

Къща за гости №2

с. Свежен

1

3

Къща за гости №3

с. Свежен

1

3

Къща за гости

с. Свежен

1

2

Къща за гости

с. Златосел

1

4

Къща за гости „А“

с. Свежен

1

1

Къща за гости „Б“

с. Свежен

1

1

Стаи за гости

с.Свежен

1

6

Стаи за гости “Бат Жоро”

с.Зелениково

1

11

Източник: Регистър, Министерство на Туризма, 2016 г.

Общият брой на предприятията в община Брезово към 2014 г. е 234 броя. В
преработващата промишленост броят на предприятията е 12, в селско, ловно, горско и
рибно стопанство предприятията са 81. В сферата на търговията, ремонтните дейности на
автомобили и мотоциклети функционират 85 предприятия, в хотелиерството и
ресторантьорството - 13 предприятия.
По отношение на специализираната инфраструктура за опазване на околната среда в
община Брезово липсват пречиствателни съоръжения.
Предвижданията на плана в сферата на образованието, здравеопазването, социалните
дейности, културата, масовият спорт, производствена инфраструктура, туристическата
инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на околната среда
включват:
 Прогнозното развитие на социалната база включва:
-

разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите социални

услуги
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подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните

-

малцинствени групи в социално-икономическия живот на общината
проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица за осигуряване

-

на достъп до всички сгради за обществено ползване
-

изграждане на детски площадки във всички населени места

-

поддържане и модернизиране на спортните съоръжения в общината- Брезово,

Борец, Пъдарско, Стрелци
-

подобряване на инфраструктурата в малцинствените квартали

-

създаване на условия за спортни и културни занимания

-

възстановяване и модернизация на спортните бази

-

прилагане на действащите нормативи за задоволеност и обхванатост на

населението
 Прогноза за развитие на образованието
-

оразмеряване на броя и капацитета на инфраструктурата на образованието

-

реконструкция

и

обновяване

на

материална

база

в

общинските

образователни обекти
 Прогноза за развитие на здравеопазването и социалните дейности
-

оразмеряване

на

броя

и

капацитета

на

инфраструктурата

на

здравеопазването
-

осигуряване на повече лекарски практики в първичната болнична помощ

 Прогноза за развитие на културата
-

спазване на устройствени режими по реда на ЗУТ и устойчиво развитие и

управление на обектите
-

опазването и социализацията на паметниците на културата в населените

места или в ново предвидени за урбанизация територии
-

включването на културното наследство в единна мрежа и осигуряване на

ресурси за финансиране на консервационни и реставрационни дейности
-

съблюдаване устройствените аспекти на режимите за опазване на

паметниците и тяхната среда
-

осигуряване на достъп и изграждане на приемна инфраструктура за обектите

извън населените места, които представляват ресурс на туризма и имат значение
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за процесите в живота на местното население
-

съхраняване на урбанистичната автентичност на културната среда;

-

развитие на юридическата защита и висока степен на физическа съхраненост

на КИН;
-

опазване на териториалния и темпорален интегритет на КИН, чрез изява на

териториална

цялост

на

историческите

пластове

и

цялост

на

тяхната

стратификация.
-

изява на КИН като ресурс-стимулатор за общото териториално развитие и за

развитието на отделните функционални подсистеми. Изява на ролята на културния
туризъм за териториалното развитие.
-

синтез на културни и природни ценности в единно работеща система;

повишаване на традиционната роля на природните територии; интегриране на
културен и екотуризъм.
-

развитие на геокултурния потенциал на КИН: локален, регионален и

национален; включване на територията в националните и регионалните културни
коридори и маршрути.
-

развитие на инструментариум за териториално управление, чрез параметрите

на специфичните правила и нормативи за териториите за културно-историческа
защита, съгл. чл. 10, ал. 2.
-

подкрепа на тези действия от адекватна система за управление на КИН като

единна система, базирана върху принципите на интегрираната консервация и
осигурена със специфични планове за опазване
-

реставрация на църковните храмове на територията на общината и

подпомагане поддържането на прилежащите им територии
 Развитие на селското и горското стопанство
-

проектиране, доизграждане и модернизация на общински пазар за

реализация на селскостопанска продукция
 Развитие на промишлеността
-

строителство на склад, сушилня и хладилници за плодове и зеленчуци

-

внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми

на интензивно земеделие
214

-

окрупняване на земеделските земи и сдружаване

на земеделските

производители
-

насърчаване отглеждането на трайни насаждения

-

създаване на условия за реализиране на селскостопанската продукция

-

внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство

-

технологично развитие и въвеждане на иновациите

-

създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо

развитие
-

насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден

бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места
-

подобряване на диалога и информираността между МСП и общината

 Развитие на туризма
-

развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко и културен

туризъм
-

закупуване на преместваем туристически информационен център и мобилна

сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи
традиционното местно културно наследство
-

разработване

на

туристически

маршрути,

свързани

с

обекти

от

културно-историческото наследство и природни дадености
-

изграждане на къщи за гости

 Развитие на транспорта
-

ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура на

територията на общината
-

ремонт и реконструкция на републиканската пътна инфраструктура на

територията на общината
-

ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в населените места

от общината
-

реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Пъдарско, с.

Борец и с. Чоба
-

реконструкция

и

рехабилитация

на

общински

път

„PDV1231,

Стряма-Пъдарско-Момино-граница общ. /Раковски-Брезово/-Борец-Върбен” от км.
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5+130 до км.10+285
Всички тези мерки ще окажат комбинирано и кумулативно положително въздействие
върху здравното състояние на населението.
6.

РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ,

КОИТО Я ЗАМЪРСЯВАТ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат
без реализиране на ОУПO е разгледано в т. 5 и може да бъде систематизирано и обобщено
по следния начин за съответните компоненти на околната среда и фактори, който й
въздействат:
 Атмосферен въздух
Приземния атмосферен слой може да се окачестви като незамърсен и със сравнително
добро качество, като концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите.
При проведените измервания на показателите за качеството на атмосферния въздух в гр.
Брезово има няколко превишения единствено на СДН за ФПЧ10, през студения период, но
те са под допустимия брой превишения за тази норма. На територията на Община Брезово
не са отчетени превишения на нормата по отношение на серен диоксид. Основен източник
на азотен диоксид е транспортът. На територията на Община Брезово не са измерени
повишени концентрации на озон в атмосферния въздух.
Атмосферният въздух е с много добро качество. Няма констатирани сериозни
замърсявания на въздуха. Като най-голями замърсители се явяват емисиите от моторните
превозни средства и емисиите от битовия сектор. Основната причина за замърсяването от
битовия сектор се явява използваните за отопление твърдо и течно гориво. Стойностите на
генерираните емисии на останалите замърсители са с незначителни стойности.
Шум над ПДН се отчита в града – основно от автомобилния транспорт – за кварталите
през които преминава път ІІ–56, в посоки Павел баня и Пловдив. Над ПДН е шума от
Републиканската пътна мрежа, който макар и с импулсивен характер, акустично натоварва
кварталите около него. За останалата част от територията на общината Шумът е в рамките
на нормите по БДС.
ОУПО не предвижда нови производствени зони, а единствено две производственообслужващи територии в землището на град Брезово, които няма да окажат въздействие
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върху качеството на атмосферния въздух, тъй като в тях не се допускат производства с
вредни отделяния.
В заключение няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на
атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в Община Брезово.
 Повърхностни и подземни води
Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите. Ще се запазят
и силно неблагоприятните тенденции за:


недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници и липсата на
пречиствателни станции



завишаване загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на
водопроводната мрежа



ниска изграденост на канализационна мрежа



невъзможност за постигане на целите и изпълнение на част от мерките за защита на
водите, регламентирани в ПУРБ

 Почви и земни недра
Ще се запазят проблемите по отношение на почвите във връзка със съществуващия риск от
разрушителни геоложки процеси и явления в земната среда, ветрова ерозия и последващи
ендогенни естествени процеси: първични ефекти и вторични ефекти – свлачища, срутища,
пропадане, втечняване и водни прориви
 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната
екологична мрежа
Състоянието на флората и фауната няма да се промени значително. Не се предвижда
изчезване на биологични видове, ендемити и лечебни растения.
 Ландшафт
Основният тип ландшафт остава непроменен, с малка вероятност за увеличаване на
пустеещи земи и нарушени терени.
 Отпадъци
Нарушените /замърсените/ терени на територията на общината са в размер на 13,854 дка,
общинска земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, която се използва за
депониране на битови отпадъци от Община Брезово. Увеличаването им води до
замърсявания на земите, водите и почвите, засилване на ерозията, намаляване на
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естетическата стойност и привлекателността на района и намаляване на потенциала за
развитие на туризъм в района.
Стремежът при реализирането на ОУП е баланс между различните аспекти на развитието териториален, икономически, социален и екологичен. Прилагането на общия устройствен
план цели постигането на динамично, устойчиво и балансирано развитие на отделните
райони на Община Брезово за планиране и намаляване на регионалните различия, ще
доведе до подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и
развитието на екологичната инфраструктура.
Без прилагането на общия устройствен план количествата на отпадъците на територията на
Общината би довело до неравномерното им натрупване /нерегламентирани сметища“/,
което значително увеличава трудността при управлението им. Това ограничава
максимално обществото от възможността за разделното им събиране и оползотворяването
им и лишава населението от важен ресурс.
Замърсяванията с отпадъци, от своя страна са предпоставка за промяна в състава и
свойствата

на почвите,

увеличаване на

ерозията,

замърсява

повърхностните и

подпочвените води, въздуха /миризми, прах. различни видове въглеводороди/; въздейства
отрицателно

върху

растителните

и

животински

видове

в

региона,

увеличава

заболеваемостта на населението.
 Рискови енергийни източници
Ще се запази тенденцията за въздействия от шум и вибрации в територии, подложени на
въздействието на интензивен автомобилен трафик, който е основния фактор, който влияе
върху акустичната среда на града.
 Културно-историческо наследство
Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни фактори и от
безконтролна антропогенна дейност.
 Човешко здраве
Налице ще е повишаване на здравния риск за населението поради недоизградената
канализационна система и влошени качества на питейната вода.
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават негативните
прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат засегнато
здравето на населението.
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7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО

МОГАТ

ДА

БЪДАТ

ЗНАЧИТЕЛНО

ЗАСЕГНАТИ.

СЪЩЕСТВУВАЩИ

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Не се очертават зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния
атмосферен слой.
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често
нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната системи, което
рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на живот. На
потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото експонирано
население, както и растителния и животински свят.
Съществен

проблем

за

общественото

водоснабдяване

е

лошото

състояние

на

разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до
влошаване на качеството на водата.
Характерни са следните проблеми: недостатъчно използване на капацитета на питейните
водоизточници и липсата на пречиствателни станции; завишаване загубите на питейна
вода, в резултат на амортизацията на водопроводната мрежа; ниска изграденост на
канализационна мрежа, въздействащи негативно върху прилежащите земеделски и
жилищни територии.
Антропогенно натоварване на реките води до невъзможност за постигане на целите и
изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ.
ОУПО определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализирани изведените от
общината и експлоатационното дружество „ВИК” ЕООД - Пловдив приоритети за
развитие на водния сектор. В т.ч влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО
относно пречистването на отпадъчните води от населените места, недопускане вторично
замърсяване на питейната вода с мигриращи съединения, примеси и остатъчни количества
от прилагани в обработката химични продукти и дезинфектанти, както и осигуряване
безопасността на питейните и рекреационни води по отношение контаминация с
микропаразити и масово намножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии.
В ОУПО са означени каптажите, използвани за водоснабдяване и учредените
санитарно-охранителни зони, състоящи се от три пояса, съгласно Наредба №3 за условията,
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реда

за

проучване

и

експлоатация

на

санитарно-охранителните

зони

около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 88/2000 г.)
- най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки дейности,
които могат да увредят ползваната вода;
- среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с химични, биологични,
бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; замърсяване от
дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит
на водовземното съоръжение; замърсяване от други дейности, водещи до влошаване
качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника;
- външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно разпадащи се,
трудноразградими и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение; други
дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на
водоизточника.
Все още съществува проблем с отпадъците, генерирани на територията на общината. В
общината има действаща програма за управление на отпадъците. Налице са нарушени
терени и малки нерегламентирани сметища. Увеличаването им води до замърсявания на
земите, водите и почвите, засилване на ерозията, намаляване на естетическата стойност и
привлекателността на района и намаляване на потенциала за развитие на туризъм в района.
При неправилното им третиране битовите отпадъци стават потенциален замърсител на
основните компоненти на околната среда: атмосферен въздух, повърхностни и подземни
водоизточници и почва. Сериозен проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които
дори в малки количества могат да окажат вредно въздействие с тежки и трайни
последствия за здравето и жизнената среда на човека.
Прилагането на ОУП на Община Брезово ще доведе до подобряване на екологичната
обстановка.
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8.

ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И

МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП, И НАЧИН, ПО
КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД
ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП
На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де
Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и дългосрочни решения,
ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната
политика. ОУП на Община Брезово е съобразен със следните принципи в областта на
опазване на околната среда на европейско ниво:


Устойчиво развитие

Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което “посреща потребностите на
настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да
посрещнат собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на
политики, при които се хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие
и опазването на околната среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст,
намаляване на бедността, справедливо разпределение на националното богатство,
подобряване на общественото здраве и качеството на живот, като същевременно се
намалява замърсяването на околната среда, предотвратяват се бъдещи замърсявания и се
съхранява биологичното разнообразие.


Опазване на природните ресурси

Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа
устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните
ресурси следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват
екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие.
Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното
непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на качеството им.
Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и разумно, включително и
като бъдат налагани ограничения върху използването на стратегически и редки природни
ресурси и тяхната замяна в потреблението с алтернативни ресурси и синтетични
материали.


Принцип на превенцията и предпазливостта
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Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за сметка на
отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които съгласно
принципа на предпазливостта, представляват потенциална заплаха за околната среда и
човешкото здраве следва да се избягват.
Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че:
-

да причинява минимални изменения на околната среда

-

да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве

-

да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия
при производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали

-

да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или
извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от
потреблението на продуктите

-

да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната
среда още при източника на замърсяване

Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието върху
околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на сигурни
научни данни не следва да бъде възприемана като основание за непредприемане на мерки
за предотвратяване на деградацията на околната среда, в случаи на потенциални или
съществуващи въздействия върху нея.


Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и
регионалните политики

Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да бъдат
интегрирани в секторните политики на национално, регионално и местно ниво.


Субсидираност на политиките

Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на решения.
Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат трансферирани в посока от
централно към регионално и местно ниво. Органите на регионалното и местното
управление са по-близо до проблемите и в някои случаи до правилните решения за
справянето с тях.


Замърсителят плаща за причинените вреди
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Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват или
могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува
със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи
околната среда. Замърсителят трябва да поеме всички екологични разходи, доколкото това
е възможно, за предприемане на превантивни мерки, ако в резултат на дейността му е
възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, както и за оздравителни мерки
при настъпване на екологични щети.


Прилагане на чисти технологии

Необходимо е да се насърчава въвеждането на “чисти технологии” и постепенно да се
преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху
околната среда. Следва да се прилагат “най-добри налични техники” в индустрията и
енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването, както и “добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно
дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO).


Използване на икономически инструменти за опазване и подобряване
състоянието на околната среда

Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната политика е
необходимо да включват стимули за въвеждане на екологосъобразни технологии, дейности
и практики, и да предвиждат постепенно премахване на субсидии, които подкрепят
дейности, причиняващи вредни въздействия върху околната среда.


Потребителят плаща

Всеки, който употребява природни ресурси следва да заплаща реалната цена за тях и да
покрие разходите за възстановяването им.


Споделена отговорност

Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда трябва да
участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми.


Достъп до информация за околната среда

Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за околната
среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е
необходимо да доказва конкретен интерес.
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Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до
правосъдие по въпроси на околната среда

На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на
вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до
правосъдие по въпроси на околната среда.
 Документи на национално ниво
Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Брезово е
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея,
разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие
по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с
възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай
са твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни
и демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета –
„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската
комисия, насочени към развитие на нови производствени системи и модели и
възстановяване и опазване на ресурсите.
Пакетът „Климат-енергетика” цели да насърчи прекъсването на зависимостта между
икономическия растеж и увеличаването на производството и потреблението на изкопаеми
горива, водещи до увеличаването на парниковите газове и изменението на климата.
Алтернативата

на

икономическия

растеж

е

зелен

растеж

чрез

развитието

на

нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика, максималното използване на
екоиновации и екотехнологии. Пакетът „Устойчиво потребление и производство” е
насочен към прекъсването на зависимостта между икономическия растеж и въздействието
върху околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на
отпадъци. Двата пакета предоставят допълнителни възможности и инструменти за
постигане на ключовите приоритети на Европейския съюз за устойчиво развитие –
изменение на климата и чиста енергия, устойчив транспорт, устойчиво потребление и
производство, по-добро управление на природните ресурси, борба с бедността в световен
мащаб.
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Успешно изпълнение на дейности, свързани с опазването на околната среда се отчитат
както по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г., така и по секторните
оперативни програми.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и
предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на
икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и
комплексни подходи за тяхното решаване.
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в
контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови
производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните
стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към
устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз,
Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и
тематичните стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за
развитие и др.
Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване на
природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на
политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики,
субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на
чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване
състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до
информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива околна
среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро
качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на
по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление,

промяна на
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нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото
развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда.
За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели.
Първата цел визира: „Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата и чиста енергия“. В съответствие с тази цел ОУПО залага:


внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на
интензивно земеделие



ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура на територията на
общината



ремонт и реконструкция на републиканската пътна инфраструктура на територията
на oбщината



ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в населените места от
общината

С реализацията ще се стимулира развитието на нисковъглеродна и енергийно ефективна
икономика, което ще допринесе за намаляване на натиска върху околната среда, по-добро
адаптиране към промените в климата и изпълнение на ангажиментите на страната по
линия на Европейския съюз и ООН в тази област. С подобряване на енергийната
ефективност и минимизиране на загубите, в резултат използване на амортизиране техника
и инфраструктура ще се намали въздействието върху околната среда.
Втората национална екологична цел е насочена към „Осигуряване на достатъчно по
количество и с добро качество вода“. В пълно съответствие с формулираната цел са
заложените в ОУПО мерки за:


Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината



Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените места



Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на Общината



Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел



Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци



Подобряване на канализацията в населените места



Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения в населените места

С реализацията на проектите ще се постигне задоволяване нуждите на местното население
от вода в необходимото количество и качество, подобряване условията за живот и здравето
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на жителите.
Третата национална екологична цел е: „По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот“. В съответствие с нея в ОУПО са заложени:


рекултивация на депото за битови отпадъци в Брезово



почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с мерки
за разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на
отпадъците



мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата в
нарушените територии



оразмеряване на броя и капацитета на инфраструктурата на образованието и
здравеопазването чрез прилагане на действащите нормативи за задоволеност и
обхванатост на населението



реконструкция и обновяване на материална база в общинските образователни
обекти



обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа



изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура



благоустрояване на населените места от общината



подобряване водоснабдяването и канализацията в общината



въвеждане на енергоефективни мерки



подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните
малцинствени групи в социално-икономическия живот на общината



проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица за осигуряване на
достъп до всички сгради за обществено ползване



изграждане на детски площадки във всички населени места



поддържане и модернизиране на спортните съоръжения в общината - Брезово,
Борец, Пъдарско, Стрелци



подобряване на инфраструктурата в малцинствените квартали



подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на общината



възстановяване и опазване на културно-историческото наследство

С реализацията ще се постигне по-добро качество на околна среда и минимизиране на
риска за здравето на хората, което ще способства за изпълнение на ангажиментите по
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линия на Европейския съюз и ООН, свързани с компонентите и факторите на околната
среда.
Четвъртата национална екологична цел е насочена към „Насърчаване на устойчивото
потребление и производство“. В съответствие с целта са заложените в ОУПО мерки за:


повишаване

на

конкурентноспособността

на

селското

стопанство

като

структуроопределящ отрасъл на местната икономика


стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП



развитие на атрактивен туризъм



изграждане на местни партньорства за развитие



проектиране, доизграждане и модернизация на общински пазар за реализация на
селскостопанска продукция



строителство на склад, сушилня и хладилници за плодове и зеленчуци



внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на
интензивно земеделие



окрупняване на земеделските земи и сдружаване на земеделските производители



насърчаване отглеждането на трайни насаждения



създаване на условия за реализиране на селскостопанската продукция



внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство



технологично развитие и въвеждане на иновациите



създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо
развитие



насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за
разкриване на повече и по-добри работни места



подобряване на диалога и информираността между МСП и общината

Изпълнението им е фактор за прекъсване зависимостта между икономическия растеж и
въздействието върху околната среда, намаляване на екологичния отпечатък от
антропогенната дейност, и изпълнение на ангажиментите на страната по линия на
Европейския съюз и ООН, свързани с устойчивото потребление и производство.
Реализацията ще благоприятства за намаляване на заплахите за околната среда по
икономически ефективен начин – подкрепа за устойчиво управление на земите, опазване
на биоразнообразието и традиционното земеделие, което от своя страна ще спомогне за
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съхраняване на привлекателността на района и ще създаде условия за устойчив поминък
на населението. В синхрон с четвъртата национална екологична цел са мерките за развитие
на туризма и валоризиране на културното наследство. Според Националната стратегия за
околна среда, устойчивото развитие на туризма трябва да предложи дългосрочен източник
на доходи, но преди всичко трябва да гарантира опазването и подобряването на околната
среда, ландшафта и културното наследство.
Петата национална екологична цел визира „Ограничаване и спиране на загубата на
биологично разнообразие“. За постигане на тази цел ще допринесат предвидените в плана
мерки за:
 запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни
ресурси и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти
 опазване на земеделски земи I - IV категория
 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои
оброботваеми и необработваеми земи и ценни от ландшафти
 режим на устройство без право на промяна на предназначението за всички
горски територии и най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен
бал
 опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от
общинските горски територии
Развитие на горскостопански дейности – поддържане на екологичните функции и целостта
на гората.
С изпълнението ще се намалят заплахите за околната среда и ще се стимулира опазване на
биологичното

разнообразие

в

дългосрочен

план,

повишаване

на

екологичните,

икономическите и социалните функции на природата, изпълнение на ангажиментите по
линия на Европейския съюз и международните договори в областта на опазване на
природата.
Шестата национална екологична цел е „формиране на нови модели на поведение на
обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и мониторинг за околната среда“, в синхрон с
която са и заложените мерки в ОУП на Община Брезово за:
 Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с
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мерки за разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране
на отпадъците
 Изграждане и внедряване на система за разделно събиране на рециклируеми
oтпадъци
 Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на
наводнения, пожари и други природни бедствия
В резултат ще се постигне по-ефективен мониторинг и по-качествени информационни
услуги, свързани с околната среда, както за местното население, така и за управленските
структури - фактор за изпълнение на ангажиментите по линия на Европейския съюз и ООН,
свързани с осигуряване на достъп до информация и участие на обществеността в процеса
на вземане на решения за околната среда, повишаване културата на обществото по
въпросите на околната среда и устойчивото развитие, и с мониторинга на околната среда.
Интегрирането на националните екологични цели е съобразено с характерните особености
и проблеми на Община Брезово.
В аналитичната част на ОУПО са направени изводи и са идентифицирани проблемите по
отношение опазването на околната среда, пространствено обусловени и аргументирани с
достоверни данни. Анализът на инфраструктурната обезпеченост разглежда проблемите на
различните видове техническа инфраструктура, като поставя фокус върху нуждата от
изграждане и рехабилитация на амортизирани или липсващи елементи. Обърнато е
специално внимание на факторите, които оказват негативно влияние върху състоянието на
околната среда, като: производствени дейности, наводнения и щети, причинени от
природни бедствия.
Таблица 49. Приоритети и мерки в ОУП и връзка с националните цели

Национална цел

Приоритети и мерки в ОУП

Намаляване и

 внедряване на нови технологии в селското стопанство и

предотвратяване на
последиците от
изменението на
климата и чиста
енергия

съвременни форми на интензивно земеделие
 ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура
на територията на общината
 ремонт

и

реконструкция

на

републиканската

пътна

инфраструктура на територията на oбщината
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 ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в
населените места от общината
Осигуряване на

 Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината

достатъчно по

 Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване

количество и с добро
качество вода

на населените места
 Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на
Общината
 Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел
 Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци
 Подобряване на канализацията в населените места
 Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения
в населените места

По-здравословна

 рекултивация на депото за битови отпадъци в Брезово

околна среда за

 почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания,

по-добро качество на

координирано с мерки за разширяване на системите за

живот

организирано събиране и транспортиране на отпадъците
 мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на
средата в нарушените територии
 оразмеряване на броя и капацитета на инфраструктурата на
образованието

и

здравеопазването

чрез

прилагане

на

действащите нормативи за задоволеност и обхванатост на
населението
 реконструкция и обновяване на материална база в общинските
образователни обекти
 обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа
 изграждане на модерна информационна и комуникационна
инфраструктура
 благоустрояване на населените места от общината
 подобряване водоснабдяването и канализацията в общината
 въвеждане на енергоефективни мерки
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 подобряване на условията на живот и включване на ромите и
бедните малцинствени групи в социално-икономическия живот
на общината
 проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица
за осигуряване на достъп до всички сгради за обществено
ползване
 изграждане на детски площадки във всички населени места
 поддържане и модернизиране на спортните съоръжения в
общината - Брезово, Борец, Пъдарско, Стрелци
 подобряване на инфраструктурата в малцинствените квартали
 подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички
жители на общината
 възстановяване

и

опазване

на

културно-историческото

наследство
Насърчаване на

 повишаване

на

конкурентноспособността

на

селското

устойчивото

стопанство като структуроопределящ отрасъл на местната

потребление и

икономика

производство

 стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП
 развитие на атрактивен туризъм
 изграждане на местни партньорства за развитие
 проектиране, доизграждане и модернизация на общински пазар
за реализация на селскостопанска продукция
 строителство на склад, сушилня и хладилници за плодове и
зеленчуци
 внедряване на нови технологии в селското стопанство и
съвременни форми на интензивно земеделие
 окрупняване

на

земеделските

земи

и

сдружаване

на

земеделските производители
 насърчаване отглеждането на трайни насаждения
 създаване на условия за реализиране на селскостопанската
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продукция
 внедряване на практики на екологично чисто земеделие и
животновъдство
 технологично развитие и въвеждане на иновациите
 създаване на публично-частни партньорства и инициативи за
икономическо развитие
 насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия
и среден бизнес за разкриване на повече и по-добри работни
места
 подобряване на диалога и информираността между МСП и
общината
Ограничаване и

 запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него

спиране на загубата

ценности, водни ресурси и почви, уникални и крехки

на биологично

екосистеми и ландшафти

разнообразие

 опазване на земеделски земи I - IV категория
 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за
някои оброботваеми и необработваеми земи и ценни от
ландшафти
 режим

на

устройство

предназначението

за

без

право

всички

на

горски

промяна

на

територии

и

най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал
 опазване и многофункционално стопанисване и ползване на
ресурси от общинските горски територии
Формиране на нови

 Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания,

модели на поведение

координирано с мерки за разширяване на системите за

на обществото,

организирано събиране и транспортиране на отпадъците

щадящи околната
среда и съдействащи
за устойчивото
развитие, както и

 изграждане и внедряване на система за разделно събиране на
рециклируеми oтпадъци
 Изграждане

и

укрепване

на

инфраструктурата

за

предотвратяване на наводнения, пожари и други природни
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осигуряване на

бедствия

по-качествена
информация и
мониторинг за
околната среда
Ето защо целите за опзаване на околната среда на национално и международно равнище са
взети предвид при изработване на ОУП на Община Брезово, като е постигнато
съответствие с екологичната политика на национално и международно ниво.
9.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
 Атмосферен въздух

Общо

предвижданията

на плана по отношение устройството

и

локацията на

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните
за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не
водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. Територията притежава не малък
естествен потенциал и условия за самопречистване и самовъзстановявване.
ОУПО предвижда териториите за озеленяване да запазят своята площ от 13,05 ха, , като
всички населени места покриват необходимия норматив за гробищна площ на жител с
изключение на селата Борец, Отец Кирилово и Тюркмен, за които площта на териториите
за озеленяване попада в строителните граници на населените места и съответно няма как
да бъде изчислена. ОУПО не предвижда нарастване площта на териториите за озеленяване,
но предвижда редица мерки за тяхното обновяване и облагородяване, което ще окаже
положително кумулативно въздействие върху подобряване качеството на компонента
„атмосферен въздух“.
Към териториите за озеленяване спадат общоградските паркове, кварталните градини и
скверове, транспортното озеленяване, защитни зелени пояси около водните обекти,
озеленяване на сервитутните ивици на линейните съоръжения на техническата
инфраструктура и др.
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Горските територии заемат площ от 14868,5 ха или около 31.94% от територията на
общината. Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическо значение на
горите, Общият устройствен план предвижда запазване на горските територии и
ограничаване на възможностите за промяна на предназначението им като се даде режим на
устройство - забрана за промяна на предназначението. По отношение на горските
територии ОУПО предвижда опазване и многофункционално стопанисване и ползване на
ресурси от общинските горски територии.
Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическо значение на горите,
тяхното опазване е изключително важно и ще окаже положително въздействие върху
подобряване качеството на компонента „атмосферен въздух“.
 Повърхностни и подземни води
Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни води са
представени по-горе. ОУПО е съобразен с тях, като общината е предприела дългосрочни и
ефективни мерки за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на
поставените цели.
По отношение на повърхностните води планът дава възможност за реализация на няколко
планирани мероприятия:
- Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината
- Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените
места
- Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на Общината
- Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел
- Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци
Планът предвижда запазване площта на водните площи – 1346,8 ха и отразява защитните
режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната мрежа Натура 2000, като не
предвижда строителна намеса в прилежащата им територия.
В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за биологичното
разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в
т.ч. суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите характеристики на
непосредствените им крайбрежия като:
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запазване на посочените обекти като елемент на физическата структура на
общинската територия



отразяване защитните режими за онези от тях, които са обхванати в
екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в
прилежащата им територия.

Усилията на общината и експлоатационното дружество „ВИК” ЕООД гр. Пловдив са
насочени, в няколко основни направления осигуряване на качествено и непрекъснато
водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно европейските стандарти, на
социално

поносима

цена,

осигурявайки

положителни

икономически

резултати;

предоставяне на висококачествени услуги, които създават благоприятна жизнена среда за
развитие на човека и на всички човешки дейности, удовлетворяване нуждите от питейна
вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, в съответствие с европейските
стандарти за опазване на околната среда и принципите на устойчиво развитие;
балансирано съчетание между интересите на потребителите, едноличния собственик и
вътрешните интереси на дружеството, с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и
модернизация на системите; следване на европейската, държавната и регионалната
политика във водния сектор, като се отчитат интересите на заинтересованите страни;
въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.
В тази връзка е реализирането на проекти за изграждане, реконструкция и модернизация
на водоснабдителна и канализационна мрежа, които предвиждат:


Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината



Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените
места



Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на Общината



Подмяна захранващ водопровод Парчевич-Златосел



Подмяна напорен водопровод Дрангово-Стрелци



Подобряване на канализацията в населените места



Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения в населените
места
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Стриктен ще е мониторингът на питейната вода съгласно изискванията на Наредба №
9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Очаква се
увеличение на постигнато съответствие на нейното качеството с нормативните изисквания.
Предвидените промени ще имат положително въздействие върху околната среда. Очаква
се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна вода на всички зони в общината.
Изграждането на канализационна мрежа ще ликвидира риска от инфилтрации и
замърсяване на подземни води.
В резултат на реализацията на ОУПО и предвидените устройствени мерки, които ще бъдат
предприети в рамките на действието му, ще се съдейства за постигане целите за
повърхностните и подземни водни тела в района.
При разработването на ОУП са взети в предвид мерките за постигане и запазване на добро
състояние на водите, определени в ПУРБ 2010-2015 г. в Източнобеломорски район, които
следва да се имат в предвид при реализацията на Общия устройствен план, отразени в
програмите от мерки в плана:
-

Мерки, насочени към урбанизираните територии

-

Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване

-

Мерки, насочени към селското стопанство

-

Мерки, насочени към енергетиката

-

Мерки насочени към ръбовъдството и отглеждането на аквакултури

-

Мерки, насочени към защита от наводнения

-

Мерки, насочени към изменението на климата

-

Мерки, насочени към горското стопанство

-

Мерки, насочени към туризъм и рекреационни дейности

-

Мерки, насочени към транспорт

-

Мерки, насочени към повече от една движеща сила

-

Мерки, насочени към повече от една движеща сила

-

Мерки, касаещи зони за защита на водите от екологичната мрежа „Натура 2000”

Заложените дейности и мерки в ОУП са съобразени с целите и мерките заложени в ПУРБ,
както и със забраните, ограниченията и регламентите на чл.143, 146, 149, ал.2 и ал.3 от
Закона за водите.
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 Почви, земни недра, минерално разнообразие
Комплексът от други действия, чието предприемане се осигурява с ОУПО, ще доведат до
подобряване състоянието на земите в землището на общината. Такива са подобрената
организация и структура на дейностите отпадъците, управлението, ползването и
пречистването на водите, зелената система.
Не се предвиждат земи за добив на полезни изкопаеми, увреждащи почвите или
предизвикващи промени в минералното разнообразие.
С развитието на зелената система ще се намалят макар и малките по степен в момента
площи с ветрова ерозия.
 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони
ОУПО не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на
биологично разнообразие. Запазва се общинския горски фонд и зелените площи за широко
обществено ползване. Елементите на зелената система имат важно значение, свързано със
социално-икономическото развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни
и други специфични функции. Те са публична общинска собственост и са особено важни
за архитектурно художествения силует на урбанизираната среда.
По изискване на Световната здравна организация за парковите площи ще се осигури 15
минутен пешеходен изохрон на достъпност, което е важен качествен показател за
екологичната и рекреационната ефективност на зелените площи върху стандарта на
жизнената среда.
Към озеленени площи в допълващата зелена система спадат организирани зелени
структури, с тясно специализирани функции като озеленени площи на жилищни, вилни,
обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и
озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, дендрариуми,
защитни

насаждения

–

мелиоративни

влажни

зони

покрай

водните

огледала,

санитарно-защитно озеленяване, зелени пояси около промишлените зони и др.
ОУП създава регулационната основа за възстановяване на горите. Това увеличава
възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция.
Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства развитието на популациите
на мастната автохтонна флора и фауна.
Планът не предвижда негативо засягане на защитените територии и зони.
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 Ландшафт
Новото устройствено планиране не въвежда изразени промени в съществуващия ландшафт.
Предвижда се антропогенизиране на новоурбанизиращи се терени – общо 103,5 ха, което е
разликата между сегашната територия, включена в урбанизираните територии и
предвижданията на плана. Положително върху характеристиките на ландшафта ще
повлияят развитието на зелената система в селищна и извънселищна среда. Ще се тушират
отрицателните промени, възникнали след пътно строителство с развитието на зелените
пояси около тези транспортни артерии.
 Отпадъци
Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното управление
на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите свързани с
отпадъците. В тази връзка е необходимо се въведе разделно събиране на отпадъците и
компостиране на отпадъците по домовете и в общината (от поддържане на зелените площи,
храстите и дърветата в парковете и градините). Всички тези препоръки трябва да залегнат
в Общинската програма за управление на отпадъците. Интегрираната система за
управление на отпадъците ще допринесе за постигане на поставените екологични
ипространствени цели на Плана, като запазване на най-важния ресурс – земята от
замърсяване.
Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъци да спомогне за
развитието на фактора „Отпадъци”, което ще намали влиянието му върху компонентите на
околната среда и ще намали риска за човешкото здраве.
Въздействието от реализирането на ОУП ще бъде пряко, положително и дълготрайно,
поради създаване на условия за екологосъобразни производства, вкл. екологосъобразно
третиране на отпадъците.
При спазване на изискванията на законодателството по отношение управлението на
отпадъците не се очаква отрицателно въздействие на този фактор върху компонентите на
околната среда.
 Опасни вещества. Рискови енергийни източници
ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в
отрицателна посока съществуващото положение. Новото устройствено планиране ще има
принос в намаляване шумовото замърсяване в урбанизираните територии от стопански
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обекти и транспорта, както и от вибрации. Няма да настъпят изменения по отношение
въздействията от йонизиращи и не йонизиращи лъчения.
 Културно-историческо наследство.
Избраният вариант на устройство на територията не предполага негативни въздействия
върху обекти на културно - историческото наследство. В ОУПО са предвидени единствено
мерки за опазване, експониране, социализация и адаптация на недвижимите културни
ценности.
 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със специфичен
хигиено-охранителен статус в обхвата на плана.
Всичи предвидени мерки в ОУПО са насочени към подобряване на устройствените
параметри, подобряване състоянието и качеството на елементите на всички функционални
системи, което от своя страна ще рефлектира и в областта на условията и показателите,
характеризиращи общественото здраве. Балансът на територията и приоритетите за
реализация на плана очертават тенденция към значително подобряване на условията в
различните сфери: обитаване, обществено обслужване, производство, отдих и рекреация.
 Обща оценка на въздействията.
От представеното съществуващо положение, свързано с компонентите и факторите,
влияещи върху качеството на околната среда в Община Брезово, както и с очертаните
перспективи в устройството на територията, произтичащи от проекта за ОУПО са налице
следните въздействия сърху отделните компоненти на околната среда /Таблица 42/.
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Таблица 50. Видове очаквани въздействия сърху отделните компоненти на околната среда в следствие прилагането на ОУПО
Компонент/ Фактор

непряко пряко краткотрайно среднотрайно дълготрайно временно постоянно кумулативно положително отрицателно степен

Атмосферен въздух

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

малка

Повърхностни води

да

не

не

не

да

не

да

да

да

да

средна

Подземни води

да

не

не

не

да

не

да

да

да

да

средна

Земни недра

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

Почви

да

да

не

не

да

не

да

не

не

да

малка

Биоразнообразие

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

малка

ЗТ и ЗЗ

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не

-

Ландшафт

да

не

не

не

да

не

да

не

да

да

средна

Отпадъци

да

не

не

не

да

не

да

не

да

да

средна

Физични фактори

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

КИН

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

Здраве

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

средна
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Налага се обща оценка, че в своята цялост, Общия устройствен план на Община Брезово
ще окаже трайно във времето и основно положително въздействие върху компонентите на
околната среда и ще минимизира в рамките на възможното негативното действие на някои
от факторите.
10.

МЕРКИ,

ВЪЗМОЖНО

ПРЕДВИДЕНИ
НАЙ-ПЪЛНО

ЗА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,

ОТСТРАНЯВАНЕ

НА

НАМАЛЯВАНЕ

И

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОУП ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
На база на резултатите от извършените анализи и оценки на предполагаемото въздействие
върху околната среда и човешкото здраве в резултат на осъществяването на
предвижданията на ОУП на Община Брезово са предложени мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от
прилагането на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на
предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките са мотивирани, в т.ч. и по
отношение на очакваните резултати от прилагането им.
Заложените мерки са разделени в 4 основни групи съгласно, както следва:
Мерки за предотвратяване на негативните въдействия
Мерки за ограничаване на степента на негативните въдействия
Мерки за ограничаване на вероятността от настъпването на негативните въдействия
Мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните
въздействия

За всеки от компонентите/ факторите на околната среда са представени мерки, които
съобразно четирите групи мерки са означени с конкретния цвят идентифициращ групата
от мерки.
Таблица 51. Групи от мерки по компонени на ОС
Компонент /
Фактор
Атмосферен
въздух

Вид

МЕРКИ

ЕФЕКТИ

ФАЗА

Разработване и внедряване на интервенции,

Създаване на

При

свързани с повишаване на енергийната

условия за

прилагане на

ефективност

подобряване на

ОУПО и

242

Осигуряване на достатъчно свободни

качеството на

последващи

пространства при реализация на ново

атмосферния въздух

ПУП

застрояване, с цел осигуряване на проветряване,

Спазване на

разсейване на вредни потоци замърсен

екологичните

атмосферен въздух

стандарти за

Съобразяване на всички проектни решения с

качество на

развитието на зелена система

атмосферния въздух

Фискални мерки: Въвеждане на такси и
по-високи данъци за отделените въглеродни
емисии
Технически мерки: Съобразяване с
екологичните стандарти при изграждане на нови
елементи на техническата инфраструктура и
транспортно-комуникационната система
Пространствени мерки: Спазване на заложените
устройствени параметри в отделните
устройствени зони и изграждане на буферни
зони за ограничаване на замърсяването на
атмосферния въздух
Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на атмосферния въздух в хода на
реализацията на ОУПО за мониторинг на
замърсяванията по отделните показатели и
замърсителите, при които има вероятност да
бъдат отчетени превишения в пределно
допустимите стойности
Реализация на „засенчващи проекти“, като напр.
зелена инфраструктура, която да компенсира
новопланираното строителство в предвидените
резервни територии
Фискални мерки: Осигуряване прилагане на

Постигане целите за

принципа за по-пълно възстановяване на

повърхностни и

При

Повъхностни

разходите за водни услуги, вкл. и за ресурса и

подземни води.,

прилагане

и подземни

опазване на околната среда.

предотвратяване на

на ОУПО и

води

Опазване на водите за питейно-битово

замърсяването им.

последващи

водоснабдяване, вкл. мерки за опазване на

Осигуряване на

ПУП

качеството им, с оглед намаляване на степента

необходимото
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на пречистване за получаване на води с питейни

количество питейна

качества.

вода с подходящи

Технически мерки: Съобразяване с

качества

екологичните стандарти при изграждане на нови
елементи на на водоснабдителната и
канализационната мрежа и пречиствателни
съоръжения
Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на повърхностните и подземните
води в хода на реализацията на ОУПО за
мониторинг на замърсяванията по отделните
показатели и замърсителите, при които има
вероятност да бъдат отчетени превишения в
пределно допустимите стойности
Регулиране на водовземанията на пресни
повърхностни води и на подземни води
Регулиране на емисиите чрез определяне на
забрани за въвеждане на замърсители от
точкови източници на замърсяване
Определяне на забрани за въвеждане на
замърсители от дифузни източници на
замърсяване и регулиране на замърсяването
Реализация на „засенчващи проекти“, като напр.
зелена инфраструктура в сферата на
водоснабдяването и съоръженияа за
пречистване на повърхностните и подземните
води
Предотвратяване замърсяването на водите с
приоритетни вещества
Предотвратяване или намаляване въздействието
на аварийни замърсявания
Подобряването на състоянието на водите в
границите на защитените територии и зони,
обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането на
доброто състояние на качеството на водите е
важен фактор за тяхното опазване
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Мерки, свързани с преодоляването на
климатичните промени
Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни
източници на замърсяване на водите
Изпълнение на предвидените в ПУРБ мерки за
постигане целите за водните тела
Стриктно съобразяване на процедурите за
промяна на предназначението на земеделските
земи и горски територии както с вида
категорията на земите, така и с предвижданията
на окончателния ОУПО
Недопускане формирането на нови
нерегламентирани сметища на територията на
общината
Възстановяване и изграждане на пояси и площи
с едро-размерна растителност с цел овладяване
на ерозионните процеси в общинската
територия
Пространствени мерки: Спазване на заложените
устройствени параметри в отделните
Почви

устройствени зони
Запазване и доразвиване „зелени коридори“,
осигуряващи естествена миграция на
животински видове и изпълняващи
климаторегулиращи, хидрологични,

Опазване на
почвите и

При

намаляване

прилагане

необоснованите

на ОУПО и

загуби на земя от

последващи

поземления и

ПУП

горски фонд

противо-ерозионни и др.п. функции
Изграждане на устойчиви дренажни системи в
съответствие с местоположението на
новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на
площадки и пътни участъци в сухо състояние
Провеждане на допълнителните геоложки и
хидрогеоложки проучвания в зони с риск от
настъпване на геоложки риск, свързан с
разглданите подробно в плана геоложки
процеси и явления, които има вероятност да
породят такъв, като свлачища и срутвания.
Биологично

Запазване и доразвиване „зелени коридори“,

Опазване и

При
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разнообразие

осигуряващи естествена миграция на

възстановяване на

прилагане

животински видове и изпълняващи

местообитанията,

на ОУПО и

климаторегулиращи, хидрологични,

структурата и

последващи

противо-ерозионни и др.п. функции

динамиката на

ПУП

Недопускане урбанизация в местата с

популациите на

концентрация на биологично разнообразие

видовете в района.

Недопускане при одобряване на ПУП-ПЗ в

Опазване на

петте защитени зони пряко отрицателно

елементите на

въздействие върху местообитания и популации

националната

на видовете, предмет на опазване, както и

екологична мрежа и

недопускане на тяхното фрагментиране или

развитие на

нарушения на бикоридорните връзки.

регионалната.

Недопускане възпрепятствване на
миграционните коридори или увреждащи
крайречната флора и фауна действия и решения
при изграждането на нови елементи от
напоителната система и водовземни съоръжения
от повърхностните водни.
Недопускане утвърждаването на ПУП-ПЗ или
дейности в близост до елементите на
националната екологична мрежа, водещи до
настаняване на инвазивни видове или
предизвикващи рудерализация на площи от
защитената местност или защитените зони.
Опазване и възстановяване на естествените и
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични
изисквания по отношение опазването на
характерни техни елементи, като окрайнините
на горите, полезащитните пояси, пасищата и
ливадите, естественото озеленяване по
протеженията на водните течения, крайпътното
озеленяване и др.;
Устройствено зониране при съблюдаване на
принципа за „прекъсната урбанизация” и
осигуряване на непрекъснатост на природната
среда
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Изграждане на устойчиви дренажни системи в
съответствие с местоположението на
новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на
площадки и пътни участъци в сухо състояние,
което предотвратява загниването на кореновата
система на засадените растения
Дейности в реките да се предвиждат в извън
размножителния период на животинските
видове
Премахване на нерегламентираните
замърсявания организиране на събирането,
депонирането и третирането на отпадъците
съгласно нормите на ЕС и разработване на
ландшафтно-устройствени проекти за
възстановяване и рекултивация на други
нарушени ландшафти

Ландшафт

Устройствено зониране при съблюдаване на

Възстановяване на

принципа за „прекъсната урбанизация” и

ландшафта и

При

осигуряване на непрекъснатост на природната

постигане на

прилагане на

среда

съвременните

ОУПО и

Пространствени мерки: Спазване на заложените

изисквания за

последващи

устройствени параметри в отделните

качеството на

ПУП

устройствени зони

средата;

Недопускане формирането на нови
нерегламентирани сметища на територията на
общината
Адекватно оформление на сервитутните ивици и
площите около новите
комуникационно-транспортни артерии за
тяхното ландшафтно вписване.
Предвиждане популяризиране и бърза
реализация на елементите на ОУПО,

Опазване на

При

Културно-

предвиждащи социализиране на паметниците на

обектите на КИН

прилагане

историческо

културата и включването им в специализирани

Валоризация на

на ОУПО и

наследство

туристически маршрути

културното

последващи

Допълнителни проучвания и оценки на

наследство

ПУП

състоянието на недвижимите културни
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ценности в хода на реализацията на ОУПО и
набелязване на приоритетни интервенции с
оглед на тяхното опазване и съхраняване на
тяхната стойност
При случай на откриване на обекти с характер
на находка, прекратяване на дейността
незабавно и уведомяване общината и РИМ за
експертиза.
Уточняване на площадки за депониране на
строителни отпадъци и предвиждане тяхната
преработка до усвояеми фракции
Доразвиване на системата за компостиране на
органичните фракции и последващото
използване за общински нужди и от
населението.
Провеждане на оперативен контрол от страна на
Отпадъци

общинската администрация на строителните
дейности и на процеса на извозване и
обезвреждане на строителните отпадъци и
въвеждане на строги санкции и задължения за
отстраняване на вредите при допускане на
нарушения

Усъвършенстване и
оптимизиране на
управлението на
отгпадъците.
Намаляване на
отрицателните
въздействия от тях и
постигане на

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

по-голям %
вторично усвояване

Въвеждане на система за разделно събиране на
отпадъци във всички населени места
Провеждане на допълнителни проучвания и
оценки на източници на електромагнитни
лъчения (електропроводи, трансформатори, ТВ
и радиопредаватели, радари, базови станции за
Рискови
енергийни
източници

мобилна комуникация и др.) в хода на
реализацияна на ОУПО за мониторинг на
замърсяванията по отделните показатели и
замърсителите, при които има вероятност да
бъдат отчетени превишения в пределно

Предотвратяване на

При

риска от

прилагане

въздействие на

на ОУПО и

нейонизиращите

последващи

лъчения.

ПУП

допустимите стойности
Локализиране на източниците на производствен
шум по начин, който да осигурява необходимия
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защитен сервитут в обхвата на промишленото
съсредоточие, респ. производствената зона, без
да въздейства на жилищните територии
Изграждане на изолационно озеленяване в
обхвата на зоните и терените за
производствено-складови дейности, генериращи
шум, в частите им, прилежащи на жилищните
територии в населените места
Мониторинг на качеството на питейната вода.

Здравнохигиенни
условия

При

Наблюдение и контрол на данните за

Подобряване на

прилагане на

съдържанието на вредни емисии на околната

здравно-хигиенните

ОУПО и

среда и на здравните показатели

условия на средата.

последващи

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически

Намаляване на

ПУП и

проекти с действащото законодателство и

здравния риск за

инвестицион

изискванията на Националната програма за

населението

ни

действие по околна среда и здраве

11.

инициативи

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА И ТРУДНОСТИ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.
В тази част е направено описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи, в т.ч.
от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве, които са довели до
избора на приетата за ОУП на община Брезово алтернатива.
Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, степента на
въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, ограничаване
или компенсиране на въздействията. Избран е вариант с по-малко отрицателни или нулеви
въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни.
В процеса на разработката на ОУП са разгледани и оценени следните варианти на развитие:
нулева алтернатива и пространствено развитие, заложено в ОУПО.
При „нулевата алтернатива” биха се запазили съществуващите граници на урбанизираната
територия и промишлените зони без разширение, забрана за промяна на предназначението,
използване на наличната ВиК мрежа, с възможности само за реконструиране. Ще липсват
всякакви възможности за съвременно устройствено планиране и устойчиво развитие. Без
ОУП ще се забави икономическото развитие на общината и района и ще се влоши
качеството на живот на населението.
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Липсата на нов ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни компоненти.
Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата без да води след
себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни въздействия.
Оценката на алтернативите показва, че приемането на «нулева алтернатива» не е добро
решение нито от икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното развитие на
територията

налага

приемането

на

нов

ОУП

като

удачен

компромис

между

необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една страна и съхраняването и
обогатяването на природните дадености от друга.
Пространственото развитие, заложено в ОУПО, предвижда развитие на територията,
съобразено с проблемите и потенциалите на територията и потребностите на населението.
Предвижданията на ОУПО гарантират дългосрочно устойчиво устройствено развитие на
териториите и постигане на оптимална пространствена структура.
Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУПО за балансирано с
направените препоръки.
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста на Закона
за опзване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на екологичната оценка с
процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по Закона за устройство на
територията.
Обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с компетентните
и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства, заинтересовани
страни и обществеността. Приложени са следните методически принципи:


Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща
категория,

степента

на

усвояване

на

която

определя

характера

на

съществуването и развитието й, включително и на съседни или отдалечени, но
интегрирани в определено отнношение територии;


Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;



Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са
предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство
и експлоатация;
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Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за
живот на населението;



Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;



Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма
достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.

Използвани са следните методически подходи:


При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда се прилагат основно аналитичните подходи;



Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната среда;



Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда се базира на
сценариите за развитие;



SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.

Приложени следните методи на работа:


Събиране на

необходимата

състояние-литературни

информация

справки,

проучване

и

данни за съществуващото
на

документи,

изследвания,

измервания, нормативни документи, посещения на терена от експертите.


Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми
на района чрез прилагане на количествени и качествени методи за анализ и
оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от
приложението на плана на Община Брезово;



Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района;



Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към
проектантския екип;



Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП;
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Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху
компонентите на околната среда;



Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните
въздействия на ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия;



Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на
реализирането на ОУП;



Изводи, препоръки и заключение.

ИЗПОЛЗВАНИ СА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:


Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз


Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда



Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите;



Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването;



Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли,
2010 г.);



Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за
консумация от човека;



Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници ;



Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от
населени места;



Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни
вещества;



Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за
Европа;
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Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно
мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;



ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна ;



ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно опазването на дивите птици;



Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);



Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно
депонирането на отпадъци;



Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;



Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;




Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;

Международни конвенции, по които Република България е страна


Конвенция за биологичното разнообразие/ Протокол от Картахена за
биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от
Картахена;



Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора
и фауна (CITES);



Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - Рамсарска
конвенция за влажните зони;





Европейска конвенция за ландшафта;



Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.

Българско законодателство:


Закон за опазване на околната среда;
-Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове

и програми;
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Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към
него;



Закон за водите;
-Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на

подземните води;
-Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;
-Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници;
-Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване;
-Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване

и

експлоатация

на

санитарно-охранителните

зони

около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди;
-Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;
-Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание
на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
-Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
-Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели;
-Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
-Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
-Наредба за ползването на повърхностните води;
-Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени
и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони,
в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
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Закон за чистотата на атмосферния въздух;



Закон за почвите;



Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.);



Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и
доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.);
-Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени,

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния
пласт;
-Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на
вредни вещества в почвите ;
-Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите


Закон за биологичното разнообразие.
-Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;


Закон за лечебните растения;



Закон за генетично модифицирани организми;



Закон за защитените територии;



Закон за лова и опазване на дивеча ;



Закон за рибарството и аквакултурите;



Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г, обн. ДВ, бр.53
от 13.07.2012 г., изм. и доп. бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 07.02.2017 г./
-Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/ 2012г, обн.ДВ бр.89/
13.11.2012г;
-Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. zа класификация на отпадъците, Обн. ДВ.
бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.
-Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
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-Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
-Наредба за излезлите от упoтреба моторни превозни средства.
-Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори;
-Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;


Закон за защита от шума в околната среда;
-Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението;


Национални стратегии и програми


Национална програма за развитие „България 2020“



Националната програма за реформи на Р България



Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./



Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;



Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г.;



План

за

управление

на

речните

басейни

/ПУРБ/

2010-2015

г.

в

Източнобеломорски район – утвърден със заповед № РД-293/22.03.2010 г. на
министъра на околната среда и водите.


План за управление на риска от наводнения /ПУРН/



Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.



Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.



Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р
България



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



Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000;
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Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.



Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. и
Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.



Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;



Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни
източници;



Трети национален план за действие за енергийна ефективност;



Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013
-2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет;





План за управление на речните басейни



Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС

Методики


Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.;



Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната
среда;



Ресурсно

ръководство

за

подпомагане

прилагането

на

Протокола

за

стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН;


Практическо ръководство за обучение по Директивите за СЕО и ОВОС.
Основни елементи, 2013 – JASPERS.



Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;



Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София,
2002 г. (МАТО/BG/9/1);



Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната
среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие;



Класификатор на почвите в България;



Класификация на ландшафтите;



Методически указания за практическо прилагане на изискванията на
нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни
генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи;
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Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на
процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на
въздействието на околната среда за планове и програми;



Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за
ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони
(Наредбата за ОС), обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г.

12.

ОПИСАНИЕ

НА

НЕОБХОДИМИТЕ

МЕРКИ

ВЪВ

ВРЪЗКА

С

НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП.
След приемането и одобряването на ОУП на Община Брезово, прилагането му следва да се
извършва съгласно Правилата и нормативите за прилагане на плана.
Въз основа на резултатите и изводите

от прогнозите за въздействие върху околната среда

и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУПО се препоръчват следните
конкретни мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве при неговата реализация.
Таблица 52. Мерки за наблюдение и контрол на въздейтвието върху околната среда при прилагането
на ОУП на Община Брезово и индикатори за мониторинг и контрол
Отговорен за
Мерки за наблюдение и контрол

Индикатори

Контрол на замърсителите на

Брой отклонение от

атмосферния въздух в Община Брезово

нормите

Контрол по отношение на локализацията
на нови производствени зони
Проследяване на въздействието върху
водите

Вид зони, местоположение

Период на

предоставяне на

отчитане

информацията по
индикатора

ежегодно

ИАОС

ежегодно

Община Брезово

ежегодно

БД ИБР

Установена промяна/
влошаване в състоянието
на водите
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Подмяна и доизграждане на

Изградена и

водопроводната мрежа

реконструирана

Наблюдение и контрол на

водопроводна
Площ, заетамрежа
с

нерегламентирано депониране на

нерегламентирано

отпадъци и съответни мерки за тяхното

депонирани отпадъци

премахване
Спазване на нормите
за шум за отделните

Установени превишавания

териотории в рамките на Общината

на нормите за шум

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Община Брезово
ВиК
Община Брезово
Община Брезово
РЗИ Пловдив

Контрол при издаване на разрешителни
за строеж по реда на ЗУТ за
предприятия/съоръжения, класифицирани
с висок или нисък рисков потенциал, или
за предприятия/съоръжения, при които е
възможен ефект на домино, или за

Община Брезово/

обекти, разположени в близост до такива
предприятия, с цел гарантиране на
безопасни разстояния от тези
предприятия/съоръжения до жилищни

Съответните
Брой издадени
разрешителни за строеж

ежегодно

компетентни
органи в
зависимост от

райони, обекти с обществено

типа на обекта

предназначение, зони за отдих и
рекреация, съседни предприятия и
обекти, райони и строежи, които могат да
бъдат източник на или да увеличат риска
или последствията от голяма авария и да
предизвикат ефект на доминото.
Опазване на културно-историческото
наследство

Брой засегнати и
нарушени кутлруни

ежегодно

Община Брезово

ценности

Общият устройствен план на община Брезово е разработен в съответствие с изискванията
на Закона за устройство на територията и действащата в страната нормативна база и
отговаря на приоритети, заложени в цитираните национални стратегически документи.
Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на общината.
13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се налага
следното заключение:
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В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на Община Брезово,
ще

окаже

трайно

във

времето,

основно

положително

въздействие

върху

компонентите на околната среда и здравето на населението. Планът създава условия
за постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на живот и
осигурява условия за устойчив характер на развитието на територията на града и
землището

при

изпълнени

предложените

мерките

за

минимизиране

на

отрицателните въздействия върху компоненти на околната среда.
В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага
на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Пловдив да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА
Ппроект на Общ устройствен план на община Брезово, като при съставянето му са взети в
предвид и са отразени направените в Екологичната оценка и Оценката за въздействие
върху предмета и целите на опазване в защитените зони анализи за състоянието на
околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени
за преодоляването им.
14.

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и
извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми.
В тази част са описани всички получени в хода на процедурата по екологична оценка
становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.
15.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Нетехническо резюме на Доклада за ЕО



Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП
и извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми



Картен материал на Защитените зони и територии в община Брезово

260

16.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОУП

И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Таблица 53.

Становище
Заинтересовани
страни

Документ

Етап

/приема - ДА/

Препоръки

не приема –
НЕ/

Министерство на
околната среда и
водите – РИОСВ Пловдив

Съгласуване на
Изх.

Задание за

№ОВОС-1090

обхвата и

/ 11.11.2016 г.

съдържанието на
Доклада за ЕО

Място на
отразяване на
препоръките/
забележките в
ДЕО

По компонент атмосферен въздух да

т. 5.1.2.

бъде направен анализ на качеството

Атмосферен

на атмосферния въздух и да се оцени

въздух – стр. 85

приноса на всички производствени
обекти с неподвижни източници на
емисии

на

вредни

вещества

в

атмосферния въздух, както и приноса

ДА

на транспортните средства и битово
отопление.
По фактор отпадъци при изготвянето

т. 5.6.

на ОУП следва да се имат предвид

Отпадъци -

задълженията на кмета на общината

Стр. 156
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съгласно чл. 19, ал.3 от ЗУО.
Следва да се изготви Доклад за
екологична оценка при подходящо
съвместяване

на

процеса

на

планиране с основните процедурни
етап на проекта на ОУПО.
Доклада

следва

да

РИОСВ-Пловдив
Провеждането

се

за
на

внесе

в

становище.
обществено

обсъждане на Доклада за ЕО по реда
на чл. 21 от Наредбата за ЕО е
задължително.

Басейнова
дирекция
„Източнобеломор
ски район“

Съгласуване на
Изх. №

Задание за

РД-11-25/

обхвата и

22.03.2017 г.

съдържанието на
Доклада за ЕО

Да се използва наличната инфорация

т. 5.2.

в публикувания на страницата на

Повърхностни

БДИБР

План

речните

за

управление

басейни

на

и подземни

на

води - Стр. 105

Източнобеломорски район /ПУРБ на
ИБР-2016-2021/. Необходимо е да се
представи

информация

ДА

за

повърхностни и подземни водни тела
и тяхното състояние, които влизат в
границите на Община брезово.
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Да се разгледа наличието /или не/ в

т. 5.2.3. Зони за

границите на засегнатите територии

защита на

на

ОУП

или

в

непосредствена

близост до тях на: водни обекти по
смисъла

на

Закона

за

водите – стр.
115

водите;

санитарно-охранителни зони; зони за
защита на водите съгласно Закона за
водите.
При разглеждането на съществуващи
екологични

проблеми

доклада,

Повърхностни

свързани с подземни и повърхностни

води – стр. 107

води, същите да се обвържат със

т. 5.2.2.

заложените мерки за подземни и

Подземни

повърхностни

водни

в

т. 5.2.1.

тела

на

води – стр. 110

територията на Община Брезово,
описани в раздел 7, Приложение 1 –
Програма от мерки от план за
управление на речните басейни в
Източнобеломорски

район

/2016-2021 г./
Да се приложат точни и ясни карти в
подходящ мащаб, указващи точното

Графичен
материал –
263

местоположение на извънселищните

основен чертеж

територии, които ще се включат в

на ОУПО

регулация, както за жилищните зони,
така и за производствените зони и
ядра, пътна инфраструктура и др.
Съгласуване на
Министерство на

Писмо с изх.

Задание за

здравеопазването,

№1753/

обхвата и

РЗИ - Пловдив

01.03.2017

съдържанието на

-

ДА

Доклада за ЕО

Басейнова

Изх. №

дирекция

ПУ-02-62

„Източнобеломор

(2017)/

ски район“

11.01.2018 г.

Съгласуване на
Доклад за ЕО на
Предварителен
проект на ОУПО
Брезово


Подземните водни тела (ВТ),
посочени в доклада за ЕО, не са
описани напълно, като засегнатите
ВТ са 6 бр. с код: BG3G000000Q013;
BG3G00000NQ018;
BG3G0000PgN026;
BG3G0PzK2Pg027;
BG3G00000K2030;
BG3G00000Pt044.

Повърхностните водни тела,
посочени в доклада за ЕО, не са
описани напълно, като засегнатите
ВТ са 10 бр., с код: BG3MA400R089;
BG3MA300R067; BG3MA300R063;
BG3MA300R064; BG3MA300R069;
BG3MA300R071; BG3MA300R070;

т. 5.2.2.
Подземни
води – стр. 109

НЕ
т. 5.2.1.
Повърхностни
води – стр. 105
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BG3MA400R090; BG3MA400R091;
BG3MA350R211.

Представена е информация
относно зоните за защита на водите,
на територията на Община Брезово.
Повърхностните питейни водни тела,
посочени в доклада за ЕО, не са
описани напълно. На територията на
община
Брезово
попадат
повърхностни питейни водни тела с
код:
BG3DSWMA300R064,
BG3DSWMA300R071,
BG3DSWMA300R070,
BG3DSWMA400L092
и
BG3DSWMA400R091.
Всички
подземни тела на територията на
община Брезово (изброени по-горе)
са определени като питейни.

Предвидени са мерки във
връзка опазване на водите, като в
Таблица 43. Групи от мерки по
компоненти на ОС, е предвидена
мярка „Изпълнение на предвидените
в ПУРБ мерки за постигане целите за
водните тела в района - в
компетентността на общината”.
По отношение на ПУРН 2016-2021
на
ИБР
-приет
с
Решение
№1109/29.12.2016г. на Министерски

т. 5.2.3. Зони за
защита на
водите – стр.
115

т. 10 Мерки,
предвидени за
предотвратяван
е, намаляване и
възможно
най-пълно
отстраняване
на
неблагоприятн
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съвет за приемане на План за
управление на риска от наводнения
на
Източнобеломорски
район
(2016-2021) и национални програми
за изпълнението му. За община
Брезово са приложими тези мерки от
програмата от мерки на ПУРН,
отнасящи се за ИБР, а не за
конкретни
РЗПРН.
ПОРН,
с
определяне на РЗПРН, е първият
етап от ПУРН, при който за
територията на община Брезово не са
определени РЗПРН за първия цикъл
на ПУРН (2016-2021), респективно
на територията на общината за този
цикъл не са изготвяни карти на
районите под заплаха от наводнения
и карти на районите с риск от
наводнения.
Така
изготвеният
Доклад
за
Екологична оценка на предварителен
проект Общ устройствен план на
Община
Брезово
съдържа
необходимата
информация
по
отношение на води и водни
екосистеми, като следва да се вземат
предвид направените в настоящото
становище препоръки и забележки.

ите
последствия от
осъществяване
то на ОУП
върху околната
среда и
човешкото
здраве – стр.
105
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Не

е

т. 5.1.2.

извършена

инвентаризация на емисии на вредни

Атмосферен

вещества, изпускани в атмосферния

въздух – стр. 85

въздух

от

всички

неподвижни

точкови,

източници

-

площни

и

подвижни, разположени в Община
Брезово.

Министерство на
околната среда и
водите – РИОСВ Пловдив

Изх.
№ОВОС-1090
/ 16.01.2018 г.

Не

е

направена

т. 5.1.2.

детайлна

оценка и не е определен приноса на

Атмосферен

всички източници на замърсяване на

въздух – стр. 85

Съгласуване на

атмосферния въздух, чрез използване

Доклада за ЕО

на утвърдената със Заповед № РД165/20.02.2013

г.

Методика

за

инвентаризация

на

емисиите

на

-

вредни вещества във въздуха.


Необходимо е в ОУП да се

т. 5.6.

заложат за изпълнение изискванията

Отпадъци -

заложени в Националния план за

Стр. 156

управление

на

отпадъците

2014-2020г.


Необходимо е да се спазват

изискванията

на

Закона

за

т. 5.6.
Отпадъци -
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управление на отпадъците (ДВ, бр.

Стр. 156

53 от 13.07.2012Г., изм. и доп. бр.
105 от 30.12.2016Г., бр. 13 от
и изискванията на

07.02.2017г.)
актуалните,

изменените

допълнените

актове

по

и

неговото

прилагане.


В

ДЕО,

като

приложения

липсват копия от дипломите на
експертите

изготвили

В Приложения
към доклада

ДЕО.

Обръщаме внимание, че съгласно чл.
83, ал. 2 от Закона за опазване на
околната

среда

Ръководителят

и

(ЗООС)
членове

на

колектива по ал. 1 могат да са
български

и

чуждестранни

физически лица, които притежават
образователно-квалификационна
степен "магистър ",


В ДЕО на т. 15 Приложения,

стр.

220

представени

е

записано,
Картен

и

че

са

В Приложение
към доклада

графичен
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Материал,

който

липсва

като

приложения.
Относно таблицата на стр.

т. 16 Справка

221, касаеща получените становища

за резултатите

в резултат на консултациите по

от проведените

заданието за обхват и съдържание на

консултации в

ДЕО. Препоръчваме таблицата да се

процеса на

допълни с посочване срещу всяка

изготвяне на

препоръка и бележка мястото им на

ОУП и



извършване на

отразяване в ДЕО


В предоставените становища

по

проведените

консултации

в

процедурата

по

информация

за

до

момента

процеса
ЕО,

на
липсва

провеждане

на

консултации с Областна Дирекция
„Земеделие"

Пловдив,

исторически

музей,

Регионален

ОД

„ПБЗН",

Екологична
оценка по реда
на чл.19 от
Наредбата за
условията и
реда за
извършване на
екологична

Регионална Дирекция по горите -

оценка на

Пловдив, и други становища по

планове и

приетата схема за консултации с

програми – стр.

писмо

изх.

255
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№ОВОС-1090/11.11.2016г.


В

съответствие

т. 12 -

с

изискванията на чл. 20, ал. 8 от

Описание на

Наредбата за ЕО, Ви предоставяме за

необходимите

съгласуване
наблюдение

следните
и

мерки

контрол

за

мерки във

на

връзка с

въздействията върху околната среда

наблюдението

при прилагането на ОУП на община

по време на
прилагането на

Брезово

ОУП – стр. 251
НСИ,
Териториално
статистическо
бюро- Юг

Писмо с изх.
№ Ю-ИЗ-309/
01.02.2018 г.

Басейнова

Изх. №

дирекция

ПУ-02-62

„Източнобеломор

(2017)/

ски район“

26.01.2018 г.

Електроразпредел

Изх. № 823-1/

ение Юг ЕАД

21.02.2018 г.

Съгласуване на
Доклада за ЕО

Не може да изкаже становище

-

Съгласуване на
Доклад за ЕО на
Предварителен

ДА

-

проект на ОУПО
Брезово
Съгласуване на

Считано

от

19

май

Доклад за ЕО на

дружеството

Предварителен

Електроразпределение ЕАД вече се

ЕВН

2017

г.

България

т.2 Цел и
ДА

обхват на
дейностите на
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проект на ОУПО казва
Брезово

„Електроразпределение

Юг“ ЕАД. При изготвяне на доклада
за

екологична

оценка

и

общия
устройствен

ОУПО

план и връзка с

Брезовоследва да се използва новото

други планове

наименование на дружеството.

и програми

Също така в ДЕО на ОУПО на стр.
19 е записано следното относно
информационното
ОУП

и

осигуряване

доклада:

„трасета

на
и

съоръжения, технически параметри
на електроснабдителната мрежа ВН и
СрН в Община Брезово; трасета и
съоръжения, технически параметри
на електроснабдителната мрежа НН в
Община Брезово – от ЕВН България
Електроразпределение ЕАД.
Трасета и технически параметри на
електроразпределителната мрежа не
са

предоставени

на

общината.

Представената схема електропроводи
в приложение към ОУПО и ДЕО
частично съвпада с мрежата на
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„Електроразпределение Юг“ ЕАД.
Информацията на стр. 19 от доклада
за ЕО следва да се коригира така, че
да отразява реално получената от
„Електроразпределение

Юг“

ЕАД

информация.
Дирекция „Бюро
по труда“ гр.
Раковски

Писмо с изх.
№
20-06-13-13/
19.02.2018 г.

Водоснабдяване и

Писмо с изх.

канализация

№

ЕООД гр.

08-00-414/01.

Пловдив

02.2018 г.

Съгласуване на

-

Доклад за ЕО на
Предварителен

Не може да изкаже становище

-

проект на ОУПО
Брезово
Съгласуване на

-

Доклад за ЕО на
Предварителен

-

ДА

проект на ОУПО
Брезово
Съгласуване на

Държавна агенция

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

„Електронно

№ ДАЕУ-724/

Предварителен

управление“

02.02.2018 г.

проект на ОУПО

-

ДА

Брезово
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Съгласуване на
Министерство на
туризма

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

№ Т-08-0057/

Предварителен

04.02.2018 г.

проект на ОУПО

ДА

-

Брезово

Напоителни
системи ЕАД

Писмо с изх.

Съгласуване на

№

Доклад за ЕО на

АД-10-127-1

Предварителен

#3/ 21.02.2018

проект на ОУПО

г.

Брезово

ДА

-

Не

е

отразено

единствено,

че

Съгласуване на

„Старинната част на с. Свежен „ – с.

Министерство на

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

Свежен,

културата,

№ 0800-2379/

Предварителен

ОБЯВЕНА с Разпореждане на МС

НИНКН

09.02.2018 г.

проект на ОУПО №55
Брезово

Област
от

Пловдив

26.11.1987

г.

т.5.9
Културно-исто

е

рическо
ДА

за

наследство стр.186

Архитектурно-исторически резерват
/ДВ бр. 96 от 1987 г./

МОН, Регионално
управление на
образованието Пловдив

Съгласуване на
Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

№ АД-01-234/

Предварителен

01.02.2018 г.

проект на ОУПО

Не може да изкаже становище

-

Брезово
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Съгласуване на
РЗИ Пловдив

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

№ 768/

Предварителен

08.02.2018 г.

проект на ОУПО

ДА

-

Брезово
ОУПО предвижда изграждане на
общински път от с. Свежен до с.
Златосел, като трасето ще премине
през горски територии, т.е. ще бъде
необходимо

да

бъде

спазена

предвидената в Закона за горите
Съгласуване на

процедура

за

промяна

Регионална

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

предназначението

на

дирекция по

№ 22046-2/

Предварителен

имоти в горски територии.

горите - Пловдив

20.02.2018 г.

на

поземлени
ДА

проект на ОУПО Съгласно част Режими на устройство
Брезово

и параметри на натоварване от ДЕО
на

ОУПО:

„За

всички

горски

територии е предвиден устройствен
режим за забрана на промяна на
предназначението.“
Законът за горите не е цитиран,
независимо,

че

по

данните

от
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доклада – табл. 29 – Баланс на
територията – 32% от територията на
Община Брезово е горка територия.
Необходимо е да бъде преценено
дали предвиденият режим на забрана
за промяна на предназначението на
поземлени

имоти

в

горски

територии, няма да възпрепятства
бъдещи инвестиционни намерения, в
т.ч. от важно значение за общината.
Министерство на

-

вътрешните
работи – Главна
дирекция
„Пожарна
безопасност и
защита на
населението“,

Писмо с изх.
№
104700-193/
02.02.2018 г.

Съгласуване на
Доклад за ЕО на
Предварителен

-

ДА

проект на ОУПО
Брезово

Регионална
дирекция ПБЗН Пловдив
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-

информацията в раздел 5. на

Доклада

не

е

актуализирана.

Например в частта за историческите
недвижими

културни

преобладават

ценности

свързаните

с

антифашистката съпротива. Голяма
част от тях още на времето не били
обозначени точно и в течение на
Съгласуване на
Регионален

Писмо с изх.

Доклад за ЕО на

исторически

№ 77/

Предварителен

музей - Пловдив

23.04.2018 г.

проект на ОУПО
Брезово

годините

са

загубени

като

идентификация на точното място;


следва

да

се

прецизира

ДА

списъкът и да отпаднат някои от
паметниците от него


следва

да

се

прецизират

понятията
„архитектурно-строителен“

и

„архитектурно

-

исторически“ паметник, и да се
предостави информация за днешното
състояние на обектите


не е допълнена и актуализирана
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информацията за важни обекти недвижими културни ценности, които
имат

голям

потенциал,

например:

„Градище“, а наблизо до него се
намира каменна стела, свързана с
ритуалите в началото на лятото на
древните траки“


„Градище“

неправилно

е

идентифицирано на 8 километра южно
от село Свежен, а това е в землището
на

село

Бабек.

„Градището“,

Тази

крепост

най-вероятно,

е

цитирана в археологическата карта в
землището на село Розовец


Не

е

изяснен

статутът

архитектурно-исторически

на

резерват

„Старинната част на село Свежен».
Необходимо

да

се

откроят

паметниците с категория „национално
значение“, например Мушевата къща в
село Свежен


на

стр.

165

погрешно

са

обозначени 14 броя „възпоменателни
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знаци, издигнати по повод участието
на Българи във войните за национално
обединение“.

Това

е

остаряла

формулировка. Става дума за военни
паметници, които са под закрилата на
специален закон“

няма

предвидените мерки са общи и
конкретни

различните

действия

видове

за

недвижими

културни ценности


неясна терминология



липсва

конкретика

за

източниците на финансови средства,
мерки за опазване, необходимост от
преоценка


не

са

представени

приоритетните паметници, които имат
потенциал да повлияят на развитието
на културно-историческия туризъм в
общината

Министерство на

Писмо с изх.

Съгласуване на

земеделието,

№ 16-00-357/

Доклад за ЕО на

храните и горите -

23.02.2018 г.

Предварителен

-

ДА
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Областна

проект на ОУПО

дирекция

Брезово

“Земеделие” Пловдив
1. В предходното си становище АПИ
не приема представените седем на
брой обходни пътища на населени
места. В Общия устройствен план
същите предложения са изключени, но
присъстват в Доклада за Екологична
оценка. Отново АПИ поддържа
предходното си становище и е

“Агенция пътна
инфраструктура”

Писмо с изх.
№ 08-00-1529/
16.11.2018 г.

Съгласуване на
Доклад за ЕО

необходимо проектите за обходните
трасета да се изключат и от ДЕО.

ДА

Също така е необходимо да има
съответствие между двата проекта ОУП и ДЕО на община Брезово.
2. Във връзка с мярката на стр.214 от
ДЕО и стр. 42 от НТР - “изискване с
подробните устройствени планове в
зависимост от конкретните условия да
се предвижда шумозащитно
озеленяване или изграждането на
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изкуствени шумозащитни екрани в
профилите на пътищата и улиците или
при невъзможност - в границите на
прилежащите урегулирани поземлени
имоти”, Ви информираме, че АПИ не
предвижда разработването на такива
проекта за републиканската пътна
мрежа, преминаваща на територията
на общината. Към защита от
наднормен шум се прибягва само при
обоснована необходимост след
извършени натурни измервания и след
проведени изчисления. В тази връзка
предлагаме мярката да отпадне. В
случай на запазване на мярката в двата
документа, АПИ не поема ангажимент
за изграждането на изкуствени
шумозащитни екрани или
шумозащитно озеленяване по
пътищата от републиканската пътна
мрежа, преминаваща през територията
на общината.
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